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ELŐSZÓ

Átadjuk az olvasónak a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. (A–F) kötetét. A könyv a
romániai magyar nemzetiség írásbeliségének címszavait foglalja magába 1919. január 1-től
máig, átölelve az egész romániai magyar irodalmi termést minden vonatkozásban. A törzset
alkotó szépirodalom mellett sorra kerül itt a közirodalom (publicisztika, újságírás, biblio-
gráfia, népművelő irodalom), a tudományos irodalom (szakirodalom, tudományterjesztés), a
művészeti irodalom, valamint a művészeteknek azok az alkotásai, amelyek tárgyuknál fogva
kapcsolódnak az irodalomhoz (könyvgrafika, irodalmi tárgyú képzőművészeti alkotás, iro-
dalmi művek megzenésítése, előadóművészet és színház, rádió, televízió, film- és fotómű-
vészet irodalmi vonatkozásai).

Ezt a nem egy viszonylatban kísérletező és úttörő jellegű sokoldalúságot a nemzetiség
életének mindennapi szükséglete, a tudományos-műszaki haladás és az információcsere
követeli meg. Napjainkban a földrajzi és történelmi tényezők, a gazdasági, társadalmi és
politikai együtthatók, a nyelv mellett fokozódó szerepet játszik az új, szocialista érzelmi és
tudatbeli alakulás. Ebben a felépítményi jellegű, de minden adottságra visszaható alakulásban
elsőrendű szerepe van az írásbeliségnek, mégpedig a közlés minden vonatkozásában. Lexiko-
nunknak az írásbeliség tágabb kereteire figyelmező megszerkesztésével ezt az átfogó szerepet
tesszük szemléletessé, természetszerűen kiemelve a román néppel s más nemzetiségekkel való
együttélés és szellemi kölcsönhatás jelenségeit.

Lexikonunk a szocialista Romániában kibontakozó romániai magyar irodalomkutatás több
évtizedes eredményeire építhetett s megkezdésére Bod Péter 1766-os évszámmal megjelent,
valójában azonban csak 1767-ben Nagyszebenben nyomott Magyar Athenas című munká-
jának kétszázadik évfordulója adta meg a közvetlen indítékot. Különben az általános irodalmi
fejlődés is magával hozta a szakszerű nyilvántartás igényét, s 1968-ban tizenegy tagú
szerkesztőbizottság megalakulása (Balogh Edgár, Benkő Samu, Jancsó Elemér, Jordáky
Lajos, Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Mikó Imre, Réthy Andor, Sőni Pál,
Venczel József) után az összeállított repertórium és bibliográfia alapján szak- és helyi szer-
kesztők és munkatársak bevonásával az anyaggyűjtés is megindult.

Mély fájdalommal emlékezünk itt meg öt szerkesztő társunkról, aki nem érte meg e kötet
megjelenését: Jancsó Elemérről, az irodalomtörténészről, Jordáky Lajosról, munkásmozgalmi
és sajtótudományi szerkesztőnkről, Mikó Imréről, az irodalmi hagyományok és a jogtörténet
anyaggyűjtőjéről, Réthy Andor bibliográfusról s Venczel Józsefről, szerkesztési módszerünk
megfogalmazójáról és a teljes repertórium előkészítőjéről. Munkájuk egész vagy részleges
továbbvitelére vontuk be a szerkesztőbizottságba Dávid Gyula és Engel-Köllő Károly iroda-
lomtörténészeket, Gábor Dénes bibliográfust, Szabó Attila természettudományi szakírót és
Tóth Sándor filozófiai írót. Az eredetileg 1974. december 31-ével zárult első munkaszakasz
anyagát már az ő segítségükkel egészítettük ki 1980. december 31-ig, illetve elhalálozások
esetén a nyomdai munkálatok lezárásáig.

Az eredetileg még az Irodalmi Könyvkiadóval való együttműködés keretében 1969-ben
kiadott lexikoni kérdőívek segítségével elsődlegesen az írók, szerzők, szerkesztők, valamint
hozzátartozóik személyi közléseire támaszkodhattunk; az így kapott s levelezés útján
kiegészített adatokat a könyvtárban, kiadói jegyzékekben, A Hét és a Művelődés mellék-
leteiként megjelent könyvészeti összeállításokban és a folyóiratok tartalomjegyzékeiben
ellenőriztük, felhasználva régebben megjelent lexikonok adatközléseit is. Általános forrás-
munkaként használtuk s ezért a címszavakat kísérő bibliográfiákban külön nem jelöltük meg
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Osvát Kálmán Erdélyi lexikon (Nagyvárad 1929), Sőni Pál A romániai magyar irodalom
története (Bukarest 1969), Kántor Lajos–Láng Gusztáv Romániai magyar irodalom 1944–
1970 (2. kiadás, Bukarest 1973), Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái (I–VI. A–D.
Budapest 1939–43), Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon (I–III. Budapest 1963–65)
című munkáit. Ahol a könyvészeti részben nem írtuk ki a kiadás helyét, minden esetben
Bukarest a megjelenés helye.

A szerkesztés műveletei során megkülönböztettünk fogalmi, személyi, gyűjtő, intézményi,
sajtótörténeti, emlékezési vagy táji-városi címszavakat és *-gal jelölt utalásokat.

A fogalmi címszavaknál el akartuk kerülni az általánosságokat, de olyan esetekben, amikor új
vagy a mi viszonyainkra illő sajátos esztétikai és irodalomtörténeti értelmezésre volt szükség,
mint például az abszurd, az ars poetica, az avantgarde, a ballada, a folklór, avagy az
almanach, emlékirat, évkönyv esetében, nem fukarkodtunk az adatok közlésével és értel-
mezésével. A személyi címszóknál abban a mértékben ismertetjük az egyes szerzők életrajzi
adatait és életpályájuk fontosabb állomásait, az első megjelenést és a közléseknek helyet adó
sajtót, amennyire ezek megállapíthatók voltak és a személyi teljesítmények megítéléséhez
szükségesek. Szellemi életünk kimagasló személyiségeiről többnyire kezdőbetűkkel jegyzett
átfogó szócikkeket nyújtunk. Gyűjtő címszavainkra az áttekinthető összefoglalások kedvéért
van szükség, nem utolsósorban azért, hogy – például az ábécéskönyv, biológiai szakirodalom,
fizikai szakirodalom, földtani és földrajzi szakirodalom címszók esetében – regisztrálhassunk
olyanokat, akik önálló kötetek hiányában is megemlítendők.

Az irodalmi élettel kapcsolatos egyesületek, intézmények, szervezetek, valamint lapok,
könyvsorozatok címszavai tárgyszerűen mutatják be mindazokat a kereteket, amelyek a
romániai magyar írásbeliség jelenségeit az idők folyamán felfogták és egymással össze-
kötötték. Ilyen értelemben és céllal mutatjuk be a főváros és egyes tájak, városok magyar
irodalmi vonatkozásait is. Külön gondot fordítottunk az egyetemes magyar irodalom klasszi-
kusainak a romániai magyar szellemiségre gyakorolt hatására és arra az emlékezetre, mellyel
őket közéletünk megtiszteli. E tekintetben Ady Endre, Arany János, Bartók Béla és mások
művének, eszmei példájának továbbéltetése már az első kötetben a haladó hagyományok
ápolásának művelődési jelentőségét mutatja, nem is szólva az erdélyi nagyok, Apáczai,
Bethlen Gábor, a Bolyaiak, Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel vagy Dávid Ferenc
felidézésének tudatformáló szerepéről.

Mind az egyének, mind az intézmények számbavételénél esetenként be kellett mutatnunk,
hogyan találták meg ezek új funkcióikat 1918 után a romániai viszonyok közt. Nem
hagyhattuk figyelmen kívül azok munkásságát sem, akiknek honi viszonyaink közt eredt
pályája másutt folytatódott; minden ilyen címszó megszerkesztésénél lexikonunk időbeli és
térbeli határaira való tekintettel a romániai vonatkozásokat helyeztük előtérbe. Ugyanígy
jártunk el azok esetében is, akik hosszabb-rövidebb ideig járultak hozzá romániai magyar
írásbeliségünk gazdagításához.

A klasszikus és kortárs világirodalomra kitekintő műfordítás-irodalmunkat felölelve, külön
gondot fordítottunk a nemzetiségi irodalom sajátos szerepkörébe tartozó műfordítás-irodalom
románból merített anyagának bemutatására. Azoknál a szerzőknél, akik anyanyelvükön kívül
román vagy más nyelven is közöltek írásokat, foglalkozunk ezekkel a munkákkal, s fel-
tüntetjük a romániai magyar irodalmi alkotások más nyelvű megjelentetését is.

A címszavakhoz kapcsolt könyvészeti válogatások után számos esetben közzétesszük ASZT-
jelzéssel a rádió-hangfelvételek kolozsvári aranyszalagtárának megfelelően kiválogatott ada-
tait.
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Szakszerkesztőink bevonásánál igyekeztünk elkerülni az irodalmiság, írásbeliség fogalom-
körén belül könnyen felkísértő humán–reál vitát. Érthető módon előtérbe került ama humán
tudományok fogalmi, személyi, intézményi és gyűjtő címszavainak elkészítése, amelyek
többé-kevésbé közvetlenül kapcsolódnak a nemzetiségi közélet sajátosságaihoz. Így szere-
pelnek lexikonunkban a filozófia, irodalomtudomány, folklór és néprajz, nyelvtudomány és
stilisztika, lélektan, esztétika és művészettörténet, zenetudomány, társadalomrajz (szocio-
gráfia) és társadalomtudomány, nemkülönben a történettudomány és honismeret címszavai
szakszerkesztőink ellenőrzése mellett. A természettudományi és műszaki jellegű írásbeliséget
illetően azonban a tudományos-műszaki forradalom általános előretörése, a közéletünk
szocialista kibontakozását meghatározó termelési feladatok és az iskolarendszer országos
technizálása egyre inkább nyilvánvalóbbá tette, hogy korszerű irodalmi lexikon nem képez-
hető ki a biológiai, fizikai, földtan-földrajzi, kémiai és matematikai tudományosság és alkal-
mazásai, a mezőgazdasági, ipari, egészségügyi-orvostudományi és jogi-közgazdasági diszcip-
línák hazai magyar képviselőinek és írásbeli eredményeinek a tárgyalása nélkül. Így került sor
a lexikonszerkesztés folyamatos kibővítésére reáltudományi szakszerkesztők és munkatársak
bevonásával. Figyelembe kellett vennünk a tárgyköröket egybefűző határtudományokat is.

Gyakorlati feladatainknak megfelelően külön gonddal foglalkoztunk mind a szépirodalom, a
művészetek és a humán tudományok, mind a reáltudományok népszolgálatával, a tankönyv-
irodalommal, népműveléssel és az ismeretterjesztő (tudománynépszerűsítő) irodalommal;
ezért foglalkozunk oly bőven a széles hatékonyságú sajtóval és könyvkiadással.

Olvasóinkat felkérjük, hogy a további kiadások jobb kivitele végett figyelmeztessenek ben-
nünket írásban és szóban e kötet hiányaira, esetleges elírásaira s hibáira. Minden konkrét
bírálat hasznosan járul hozzá a munkában levő II. (G–K), III. (L–R) és IV. (S–ZS) kötetek
szerkesztéséhez.

Kolozsvár-Napoca, 1980. december 31-én

BALOGH EDGÁR
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BETŰSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
ÁGISZ – Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet
ang. – angol
ASZT – aranyszalagtár
Blev – Benedek Elek irodalmi levelezése 1921–1929. I. 1979.
Bp. – Budapest
Buk. – Bukarest
EGE – Erdélyi Gazdasági Egyesület
EIT – Erdélyi Irodalmi Társaság
EKE – Erdélyi Kárpát-Egyesület
EME – Erdélyi Múzeum Egyesület
EMGE – Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
EMÍR – Erdélyi Magyar Írói Rend
EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
ESZC – Erdélyi Szépmíves Céh
ESZME – Erdélyi Szemle Munkatársainak Egyesülete
ETF – Erdélyi Tudományos Füzetek
ETI – Erdélyi Tudományos Intézet
fr. – francia
HLev. – A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). I–II. 1979.
JBA – Józsa Béla Athenaeum
kat. – katolikus
KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség
KKK – Kriterion Kiskalauz
klny. – különlenyomat
KMDSZ – Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége
KMP – Kommunisták Magyarországi Pártja
KRP – Kommunisták Romániai Pártja
KZST – Kemény Zsigmond Társaság
Kv. – Kolozsvár
LM – Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)
MADOSZ – Magyar Dolgozók Szövetsége
MÍÉM – Magyar Írók Élete és Munkái
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 – Németország Szövetségi Köztársaság
Nv. – Nagyvárad
NyIrK – Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
OGYI – Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
OMP – Országos Magyar Párt
OMPE – Országos Magyar Párti Ellenzék
örm. kat. – örmény katolikus
ref. – református
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RKP – Román Kommunista Párt
RMI – Romániai Magyar Írók (sorozat)
RMIL – Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
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
TETT – Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)
TM – Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)
Tv. – Temesvár
uő; uők – ugyanő; ugyanők
A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A könyvészetben előforduló név- és
címrövidítéseket nem tekintjük betűszavaknak és az eredeti teljes kiírás rövidítéseként a betűk után
pontot tettünk.
JELEK
* – lásd
~ – (tilde) a címszót helyettesíti

A MUNKATÁRSAK BETŰJEGYEI

A. I. – Antal Imre
B. A. – Benkő András
Ba. S. – Balázs Sándor
B. E. – Balogh Edgár
B. Gy. – Beke György
Bo. A. – Bodor András
B. S. – Benkő Samu
Cs. E. – Csetri Elek
Cs. P. – Cseke Péter
D. E. – Dánielisz Endre
D. Gy. – Dávid Gyula
F. J. – Faragó József
F. M. – Fejér Miklós
Gy. G. – Gyöngyösi Gábor
G. Gy. – Gaal György
I. I. – Imreh István
J. L. – Jordáky Lajos
K. Á. – Katona Ádám
K. D. – Kozma Dezső
K. J. – Kötő József
K. K. – Köllő Károly
K. L. – Kántor Lajos
Ko. J. – Kovács János

Ko. L. – Kovács Levente
K.Sz. I.– Katona Szabó István
L. F. – László Ferenc
L. G. – Láng Gusztáv
M. H. – Mózes Huba
M. I. – Mikó Imre
M. J. – Murádin Jenő
M. L. – Murádin László
N. B. – Nagy Benedek
N. M. – Nagy Miklós
S. J. – Spielmann József
S. Zs. – Seres Zsófia
Sz. J. – Szekernyés János
Szi. J. – Szilágyi Júlia
Sz. A. – Szabó Attila
Sz. S. – Szabó Sámuel
T. J. – Tövissi József
T. S. – Tóth Sándor
V. D. – Veress Dániel
V. J. – Venczel József
V. L. – Váczy Leona
Vi. J. – Vincze János

A betűjegyeket az aláírt címszók alatt zárójelben közöljük.
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A, Á

Abafáy Gusztáv, családi nevén Öffenberger (Budapest, 1901. szept. 12.) — irodalom-
történész. Középiskolát Brassóban végzett. Budapesten hallgatott jogot. Brassóban volt
magántisztviselő, kritikái, publicisztikai írásai 1935-től a Brassói Lapok, Erdélyi Helikon,
Pásztortűz, Független Újság hasábjain jelentek meg. 1937-ben Jancsó Elemérrel és Szemlér
Ferenccel közösen szerkeszti az Új Erdélyi Antológia c. kiadványt. 1947-től újságíró
Marosvásárhelyen, majd a bukaresti Állami Könyvkiadó magyar szerkesztőségének első
főszerkesztője, 1948-tól előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen, 1951-től Kolozsvárt
akadémiai könyvtáros, majd tudományos főkutató 1966-ig, nyugalomba vonulásáig. A
Kemény Zsigmond Társaság tagja, a NyIrK szerkesztője és munkatársa. Adatgyűjtő és
bibliográfusi munkájával hozzájárult a romániai magyar próza történetének, így Nagy István
pályájának és műveinek ismeretéhez, a Bolyaiak hagyatékának feltárásához s az Arany-
kutatáshoz; a kolozsvári *főiskolai színjátszás számára színpadra alkalmazta Bolyai Farkas A
párisi per c. drámáját. Munkái: Kovács György írói útja (a Kacsó Sándorral és Sőni Pállal
közös Három portré c. kötetben, Kv. 1963); Asztalos István műveinek bibliográfiája (Bony-
háti Jolánnal, Izsák József monográfiájának függeléke, 1967).

ABC — *diáklapok

ábécéskönyv — az írás-olvasás megtanításának és elsajátításának legfőbb eszköze, s így a
nemzetiség anyanyelvi írásbeliségének és irodalmi műveltségének mindenkori kiindulópontja.
Románia magyar tannyelvű állami és felekezeti iskoláinak első elemi osztályában kezdetben a
fonomimikai módszer volt általános: a hangok ábrázolása kézlejtéssel és az olvasni tanítás
kézmozdulatok segítségével. Ennek a módszernek felelt meg Vajna Károly és P. Szabó József
első romániai magyar ABC- és olvasókönyve (Kézdivásárhely 1920), pótlólag kiadott
módszeres tájékoztatójával.

A fonomimikai és az írva olvastató módszerek egyeztetését ötletes megoldással kísérli meg
Bálint Ákos Öröm-Abéce és olvasókönyv c. kötete (Gergely Zsombor és Vajda Béla rajzaival,
Gyergyószentmiklós 1922). A több kiadást megért munka már az első órákon képek segít-
ségével vezeti rá a gyermekeket a betűk és szavak kiolvasására, s előgyakorlatokkal készíti
elő az írás és olvasás együtthaladását. Módszertani tapasztalatait, gyakorlati megoldásait és
elképzeléseit a szerző 1924-ben kiadott Mesés vezérfonál az ÖRÖM-ABÉCÉ-ből való olvasás-
írás tanításához… c. útmutatójában az elemi I. osztály minden tantárgyára kiterjeszti.

A 20-as évek elején jelent meg Szentpétery Lajosné Haller Zsuzsa A kis gyermek első könyve
(Kv. é. n.) c. ~e, melyhez függelékül a román nyelv tanításának előkészítésére Mihail Găzdac
szerkesztésében Képes Román ABC járult a magyar nyelvtől eltérő hangoztatás, írás és
olvasás gyakorlására. A tankönyv 3. kiadását Kandray Géza és Mihail Găzdac teljesen
átdolgozta (Déva 1930). A kat. elemi iskolákban az Egri-féle Ábécéskönyv fonomimikai
alapon c. könyvet használták Mohalyi Gábor átdolgozásában, aki a hagyományos munkát az
erdélyi viszonyokra alkalmazta (Kv. 1927). Újítása, hogy nagy súlyt helyez a helyesírás és
fogalmazás tanítására. Az eredeti könyv művészi illusztrációit Mohalyi primitív rajzokkal
helyettesítette, egyrészt hogy felkeltse a tanulók rajzolókedvét, másrészt hogy a tanítókat pár
vonásból álló rajzok minél gyakoribb alkalmazására serkentse. A ref. felekezeti iskolák elemi
osztályai számára jelent meg Fejes Áron és Felméri Sándor szerkesztésében az Új Ábécé
Dócziné Berde Amál illusztrációival (Kv. 1931), amely a hozzá tartozó vezérkönyv szerint a
nagyenyedi tanítóképző gyakorló iskolájában szerzett tapasztalatok felhasználásával készült s
„a jelképes, írva olvasó és fonomimikai módszereket egyeztető” munka. 1938-ban jelent meg
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a minden iskolatípusnak szóló Abecedar — A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet
Részvénytársaság ábécés könyve Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor és Ősz
Sándor szerkesztésében.

1941 és 1944 között Dél-Erdélyben Erdélyi Gyula és Nemes János Betűerdő c. ABC- és
olvasókönyve (Nagyenyed 1941) látta el a magyar iskolákat. 3. kiadása még 1945-ben is
megjelent, felekezeti különbség nélkül bármely népiskola számára.

1944 után egészen az 1948-as tanügyi reformig a régi tankönyvek voltak forgalomban, de már
1946-ban a Palkó János és Simon Károly szerkesztésében megjelent Hogyan tanítsunk? c.
munkával új *pedagógiai szakirodalom kialakulása kezdődött meg demokratikus neveléstani,
tanítástani és módszertani újítások szellemében. Az első új ~ 1948-ban jelent meg a szerzők
nevének feltüntetése nélkül. Ez volt Auer Ferenc és Péterfy Emília munkája, a rajzokat Tóth
István készítette. Az analitikus-szintetikus-fonetikai módszer alapján készült egységes tan-
könyvet az ország valamennyi magyar tannyelvű iskolájában kisebb módosításokkal 1957-ig
használták. Az 1957–58-as tanévben új ~ került forgalomba, ugyancsak az elemző-összetevő
fonetikai módszer alkalmazásával. Szerzői: Bakó Béla, Lászlóffyné Márton Ilona és Trozner
Piroska. Ezt 1970-ig együtt használták az I. osztály számára kiadott külön olvasókönyvvel és
nyelvtannal. Az 1970–71-es tanévtől ismét új ~et hozott forgalomba a bukaresti Tankönyv-
kiadó, az olvasási anyaggal együtt (Soó Zöld Margit színes illusztrációival; újranyomás 1973-
ban és 1977-ben). A kötet szerzői, Balla Sára és Simon Jolán, tapasztalataikat és tanácsaikat A
tanító kézikönyve az ábécé tanításához c. munkájukban (1971, 1975) foglalták össze.

1977-ben a Tankönyvkiadó pályázatot hirdetett új ~ megírására. Az I. díjat nyert tankönyv
1979-ben került forgalomba Betűvilág-Mesevilág címmel. Szerzői: Bocz Irma és Albert
Ibolya. A rajzokat Pusztai Péter készítette. A tankönyvvel egy időben jelent meg A tanító
kézikönyve az ábécé tanításához c. módszertani munka, melyben a szerzők hangsúlyozzák,
hogy tankönyvük felépítésében az elemző-összetevő fonetikai módszer elveit alkalmazták,
újításaik azonban lényegbevágóak. Az a cél vezérli őket, hogy a hatéves kisiskolás cselek-
vőleg, játékosan, kedvvel sajátítsa el az olvasást és írást. Az előkészítő szakaszban a kép-
olvasást alkalmazzák, a betűtanítást követő szakaszban is a szóképből választják ki az új
betűt. Az írás nem halad párhuzamosan az olvasással. Az olvasás alapegysége nem a szótag,
hanem a szó.

Az ~ek használatához több segédkönyvet szerkesztettek a tanítók számára. Ilyen Székely
Erzsébet Barangolás meseországban c. vers-, mese- és elbeszélésgyűjteménye (Árkossy
István rajzaival, 1971), Kuszálik Piroska és Péterfy Emília 1975-ös és Péterfy Emília 1976-os
kézikönyve, Bocz Irma Így érünk el a betűk országába c. munkája (1977), s legújabban
Győrfi Ibolya és Király László tankönyve a tanítóképző pedagógiai líceumok számára (A
magyar nyelv tanításának módszertana az I–IV. osztályban, 1979).

A magyar tannyelvű süketnéma-iskolák számára külön ~ek készültek. Az első Szabó László
és Furdekné Marschalkó Irén szerkesztésében 1960-ban jelent meg, ma Halgia Gizella és Tóth
Éva új tankönyvét használják a süketnémák (Unipan Helga és Soó Zöld Margit rajzaival,
1976). Ehhez segédkönyvként szolgál Lucia Măescu-Caraman eredeti román munkájának
Munkafüzet a beszédkészség fejlesztésére c. magyar fordítása.

(F. M.)

Abodi Nagy Béla (Székelyszenterzsébet, 1918. júl. 13.) — képzőművész, a kolozsvári Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanára. Középiskoláját a kolozsvári ref. kollégiumban,
főiskolai tanulmányait előbb Bukarestben Camil Ressu, majd Budapesten Szőnyi István
tanítványaként végezte. 1933–34-ben novellái jelentek meg a Pásztortűzben, művészeti kérdé-
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sekről az Utunkban ír. 1948-ban a Falvak Népe és az Utunk közölte első illusztrációit. 1950 és
1965 között az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó művészeti tanácsadója. Mind fekete-
fehér, mind színes illusztrációit, borítólapjait a grafikai és festői eszközök érzékeny ötvözete
és tömör összhangja jellemzi. Tevékenységéből kiemelkedik Asztalos István Vád és panasz,
Emberség, Mátyás, a jégtörő, Mihai Beniuc A vén Vezúv szíve, Nicolae Labiş Az őz halála c.
könyvének címlapterve és illusztrációja, Szemlér Ferenc Arkangyalok bukása c. kötetének
borítólapja és a magyar irodalom klasszikusairól készített arcképsorozat.

Ábrahám Bernát (Gábod, 1899. márc. 4.) — az Egységes Szakszervezetek brassói taná-
csának titkára (1924–30), a Vasas c. szaklap szerkesztője, a Munkásélet főmunkatársa (1929–
30). Mit jelent a 8 órai munkaidő és az angol munkahét (Brassó 1927) c. vitairatában
forradalmi oldalról támadja a reformizmust, s a proletárok egységfrontját sürgeti a szakszer-
vezetek akciószabadságáért és szociális követeléseiért. Álneve: Pléhes.

Ábrahám János (Aranyosrákos, 1931. jan. 17.) — riporter, elbeszélő. 1952-től a bukaresti,
1954-től a kolozsvári rádió szerkesztője, 1965-től 1969-ig üzemi vegyész. Elbeszéléseket
1953 óta közöl. A Brassói Lapok munkatársa. Munkái: Részegnek minden nóta szép
(novellák, Forrás, 1969); Mindennapi munkánk (tudománynépszerűsítő, 1969); Homo faber
(reflexiók a munkáról, 1972); Vér és vas (háborúellenes értekezés, 1976); Földszintes atomkor
(meditáció a nukleáris fegyverkezésről, 1979); Micsoda majális (elbeszélések, Kv. 1979).

Ábrahám Sándor (Torda, 1932. júl. 24.) — biokémikus, természettudományi szakíró. Közép-
és főiskolai tanulmányait Kolozsvárt a ref. kollégiumban, ill. a Bolyai Tudományegyetem
kémiai karán végezte (1955), a kémiai tudományok doktora címet 1967-ben a bukaresti
egyetemen szerezte meg. 1957-ig a marosvásárhelyi OGYI-ban, 1957 és 1964 között a
kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen működött, 1964 óta ugyanitt a Biológiai Kutató Központ
munkatársa. Humboldt-ösztöndíjasként Nyugat-Európában tett tanulmányutat, hosszabb ideig
a Philipps Egyetemen (Marburg, NSZK) dolgozott. Több mint száz szakcikke román, angol,
német, francia, orosz nyelven 1957-től hazai (Studia Universitatis „Babeş–Bolyai”, Revue
Roumain de Biochimie, Revue Roumain de Biologie, Studii şi Cercetări de Biologie) és
külföldi folyóiratokban vagy gyűjteményes kötetekben jelent meg. Mint az Eugen Pora
vezette fiziológiai munkaközösség tagja, főleg a szteroid hormonok, a limfatikus rendszer
(csecsemőmirigy) és a stresszkutatás terén ért el eredményeket. Az Akadémiai Könyvkiadó
kiadásában megjelent munkája (Mecanismul de acţiune a hormonilor steroizi, 1975) „Emil
Racoviţă-díj”-ban részesült. Több biokémiai egyetemi tankönyv társszerzője, ismeretterjesztő
írásait az Igazság és Tribuna közölte. Magyar nyelvű munkája: A biokémia alapjai (Felszeghy
Ödönnel, Kv. 1976). Az 1981-re tervezett Kémiai kislexikon munkatársa.

abszurd irodalom (a latin absurdus 'rosszul hangzó, képtelen, balga' szóból) — főleg a
drámában, de az elbeszélő és lírai műfajokban is érvényesülő, az 50-es évektől jelentkező
stílusirányzat. A korábbi modernista áramlatokat is meghaladva megtagadja a cselek-
ménybonyolítás és jellemfestés hagyományos formáit: a szereplők arcéle egybemosódik,
szellemi képességeik és fizikai tulajdonságaik gyakran „emberalattiak”; a félelem és
szorongás az egyetlen tartós lelkiállapot; a cselekmény nem egyirányú és visszafordíthatatlan
eseménysor, az időbeni egymásutániság ritkán esik egybe okozati összefüggésekkel; a dialó-
gusokban nagy szerephez jutnak a képtelenségek s a logikai hibák; a nyelv bővelkedik triviali-
tásokban és közhelyekben; a színpadi hatáskeltés elsődlegesen a groteszk eszközeivel él; a
humor: akasztófahumor.
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A kérdésfeltevés módja az „abszurdokat” az egzisztencialistákkal rokonítja, anélkül, hogy
filozófiai tételeket illusztrálnának, az ~ ugyanis magának az érzéki és fogalmi megisme-
résnek, bármilyen információcserének a lehetőségét, az emberi együttlétnek a megalapoz-
hatóságát vonja kétségbe, a nyelvi kommunikációt a gondolkodás és a megértés hamis
burkának tekintve. Válfajai (például a becketti meg a ionescói) aszerint különíthetők el, hogy
tagadásuk „lételméleti” vagy „ismeretelméleti” hangsúlyú-e. A kérdések végső fokon az
ember alapvető metafizikai helyzetére vonatkoznak, s úgy vannak megfogalmazva, hogy
kizárják az értelmes válasz lehetőségét. Az „abszurdok” szemében semmiféle értékrendnek
nincs érvényessége, az emberi cselekedetek így egyenértékűek: egyformán értelmetlenek.
Ezért a klasszikus esztétikai kategóriák (tragikum, komikum, tragikomikum) sem
alkalmazhatók az ~ra. Azok a kelet-európai stílustörekvések viszont (például Mrożek,
Rózewicz művei), amelyekre ösztönzőleg hatottak az ~ formai vívmányai, nem az emberi
létezés alapjait teszik kérdésessé, hanem mindig a létezésnek, elsősorban az elidegenedett
létezésnek valamelyik sajátos formáját választják tárgyul, rendszerint szatirikus célzattal. Itt
már a lehetetlen helyzetek bírálatáról s ezekkel szemben erkölcsi magatartás kialakításáról
van szó.

A kelet-európai ~ eredeti változatát képviselik Páskándi Géza 1968 után írott s általa
„abszurdoid”-nak nevezett drámái, jelenetei, párbeszédei és novellái, valamint gondolati
lírájának „transzcendens grammatikájú” versei; ezek a művek úgy feszegetik a létkérdést,
hogy közben nem szakadnak el térben és időben a konkrét létezéstől. Páskándi szerint az ~
hőseiben „a szituációval szemben fegyvertelenül álló, választani, dönteni nem tudó emberek
állnak előttünk”. A Páskándi-drámák szereplőinek halandzsa-szövegei mélyebb
összefüggésekre világítanak, a szerző nem akarja az egyént kiszigetelni a társadalomból,
ellenkezőleg, írásaival a kiszigetelés jelensége ellen lép fel. Az abszurd dráma és próza jegyei
a romániai magyar irodalom más alkotóinak műveiben is felismerhetők műfajmeghatározó
módon vagy csak színező hatások formájában, így például Deák Tamás, Kányádi Sándor,
Kocsis István, Lászlóffy Csaba egyes színdarabjaiban, Bodor Ádám, Panek Zoltán, Sigmond
István, Soltész József, Sőni Pál, Vári Attila elbeszéléseiben, Szilágyi Domokos, Palocsay
Zsigmond, Vásárhelyi Géza, újabban Szőcs Géza, Egyed Péter, Cselényi Béla verseiben is.
K. Jakab Antal: A dráma és a drámai. Korunk 1967/1. — Földes László: A dráma paradoxona. Korunk 1967/4.
— Páskándi Géza: Gondolatok az abszurd fogalmáról. Korunk 1967/6; uő: Az abszurd gondolkodás forrásairól.
Korunk 1967/7; uő: Az „abszurd jelenség” és a halál. Korunk 1969/2.

Acta — egyetemek és tudományos intézetek kiadványsorozatainak szokásos megnevezése; a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem központi és kari kiadványainak gyűjtőcíme.

1. ~ universitatis litterarum regiae hungaricae Francisco-Josephinae: a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem évkönyveinek, beszámolóinak és a beszámolókhoz adott
mellékleteknek a sorozata (1940–44). Két nagy terjedelmű melléklet önálló mű: Balás P.
Elemér munkája (A Széchenyi–Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében, Kv. 1943) s Monoki
István szerkesztésében a tanári kar tudományos munkásságának részleges bibliográfiája (Kv.
1944).

2. Az egyes tudománykarok és intézetek sorozatai: ~ Juridico-Politica: a jog- és
államtudományi kar kiadványai (1941–43) tíz kötetben. Szerzői: Balás P. Elemér, Bónis
György, Buza László, Csekey István, Hárs László, Heller Erik, Horváth Barna, Martonyi
János, Mikó Imre, Szászy István, Személyi Kálmán, Székely István, Tury Sándor Kornél. A
Werbőczy István c. kötet adja a Tripartitum bibliográfiáját (Kv. 1942); irodalmi és
szociológiai vonatkozású Horváth Barna két tanulmánya: A géniusz pere. Socrates–Johanna
(Kv. 1942) és A közvélemény vizsgálata (Kv. 1942).
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~ Phylosophica: a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar kiadványai (1942–44).
Makkai Ernő Pósaházi János életét és filozófiáját ismerteti (1942), Mészöly Gedeon az
Ómagyar Mária-siralom nyelv- és stílustörténeti magyarázatát adja (1944), Zolnai Béla a
janzenizmus közép-európai kutatását veszi számba (1944). Kristóf György dolgozata Erdélyi
magyar diák Albensis Nagy János disputája a Heidelbergi Egyetemen címmel a sorozat utolsó
(9.) számaként Universitatis Hungarica Kolozsvár felzettel jelent meg 1945-ben.

~ Scientiarum Mathematicarum et Naturalium: a matematikai és természettudományi kar
kiadványai (1941–45) P. A. Chappuis, Csík Lajos, Gelei József, Gombás Pál, Györffy István,
Hankó Béla, Imre Lajos, Jászfalusi Lajos, Monosi Mihály, Soó Rezső és Szőkefalvi Nagy
Gyula tollából.

~ Oeconomica: a közgazdaságtudományi kar két kiadványa (1943–44). Sövényházi Ferenc
gazdaságjogi tanulmánya után Kovrig Béla a dunai államok munkavédelmi rendszerét
tárgyalja.

~ Medica: 9 orvos-monográfiából álló sorozat (1941–44).

Kelemen László szerkesztésében pótlólag újabb monográfiák jelentek meg 1945–46-ban,
köztük Haynal Imre és Klimkó Dezső orvosprofesszorokról.

~ Geobotanica Hungarica: az egyetemi növényrendszertani intézet és az egyetemi botanikus
kert közleményei (1941–43, Soó Rezső szerkesztésében).

Acta Bolyai és ~ Bolyaiana — a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem matematikai és
természettudományi karának sorozata (1946–47). Az I. kötet 1946-ban ~ Bolyai, a II. kötet
1947-ben ~ Bolyaiana címmel jelent meg. Szerkesztő az I. kötetnél Csík Lajos, Dezső Lóránt,
Imre Lajos és Varga László, a II.-nál előbbiek és Péterfi István. A tanulmányok angol, francia
és német nyelven, magyar és román összefoglalással szaktudományi kutatáseredményeket
közölnek. Szerzők (a szerkesztők mellett) Borbély Samu, Csűrös István, Fényes Imre, Gyulai
Zoltán, Heinrich László, Kol Erzsébet, László Tihamér, Pic György, Soós Ilona, Teofil T.
Vescan.

Acta Hargitensia —*helytörténet

Ádám Elek — *Korunk 1.

Ádám Zsigmond (Alsóbölkény, 1913. jún. 15.) — nyelvész, író, műfordító. Középiskolát a
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban és a marosvásárhelyi ref. kollégiumban végzett. A
kolozsvári Ferdinánd Egyetemen szerzett román–magyar szakos tanári képesítést 1939-ben.
Marosvásárhelyen és Kolozsvárt újságíró és középiskolai tanár, 1950-től 1973-ig lektor a
kolozsvári tudományegyetem román nyelvészeti tanszékén. Bukolikus hangulatú szabad
versei jelentek meg a Brassói Lapokban, az Ellenzékben, a Független Újságban és a
Pásztortűzben; Blaga, Stancu, Porumbacu, Deşliu, Beniuc, Sorescu, Paraschivescu, Breslaşu,
Gurghianu verseiből fordított a Korunk, Igaz Szó, Igazság számára; a magyar iskolákban
folyó korszerű román nyelvtanítás módszertani kérdéseivel foglalkozik. Munkái: Helyesen
románul (nyelvtani ismeretek, gyakorlatok, Balázs Jánossal és Balázs Lászlóval, 1960. 3.
átdolgozott kiadás 1971); Probleme specifice ale predării limbii române în şcolile cu limba de
predare maghiară (1969). Kéziratban Limba română, curs practic pentru maghiari c.
munkája.



15

Adonyi Borbála, Bori néni (Kecskemét, 1915. jan. 10.) — gyermekíró. Tanulmányait
Budapesten kezdte, Kolozsvárt szerzett tanári képesítést. Volt munkásnő, óvónő. 1946-tól a
nagyváradi Fáklya munkatársa; a Gyermek Fáklya, majd 1949 áprilisától a Pionír Fáklya c.
vasárnapi melléklet szerkesztője. 1952-től magyar szakos tanárnő, 1970-ben nyugalomba
vonult. Nagyváradon jelent meg évjelzés nélkül több leporellója (Bambó–Jumbi–Bubi,
Szorgos méhecskék, Lepkeországban, Háziállatok, Vadállatok) és egy könyvecskéje
(Gyermekörömök).

Adonyi Nagy Mária (Éradony, 1951. okt. 6.) — költő. Székelyhídi és nagyváradi líceumi
évek után a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar–német szakot végzett, Szatmáron lett tanár,
1978–79-ben a Munkásélet, majd A Hét belső munkatársa. Irodalmi pályáját versekkel,
műfordításokkal, kritikákkal az Utunkban kezdte 1969-ben. Szerepelt a Varázslataink (1974)
c. antológiában, Emlék jelen időben c. verskötete a Forrás-sorozatban jelent meg (1978).
Képtelennek tetsző, de a valóság áramaiból fölbukkanó képzettársításai kozmikus látást és
léttudatot kapcsolnak költészetében.
Markó Béla: Beszélgetés A. N. M.-val. Igaz Szó 1977/8. — Szász János: A költő birtoklevele; Németi Rudolf:
Jelentés a partról. A Hét 1978/27. — Cs. Gyímesi Éva: A teljesség: kötelesség. Utunk 1979/2. — Borcsa János:
Szólni — „vershullás idején”. Korunk 1979/4.

Adorján Ármin — *Szigligeti Társaság

Adorján Emil1

Adorján Jenő (Vargyas, 1886. aug. 9. — 1956. febr. 15., Kolozsvár) — nyelvtanár,
műfordító. A kolozsvári egyetemen Meltzl Hugó növendéke, germanisztikai tanulmányait
Jénában és Bécsben folytatta. A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia német levelezés
tanszékén adott elő. Garay János elbeszélő költészetét önálló kötetben dolgozta fel (1914),
Jókai román alakjairól írt tanulmánya (Românii în opera lui M. Jókai) a segesvári román
líceum 1929–33-as évkönyvében jelent meg.

Adorján Jenő, barátosi (Nagyenyed, 1894. szept. 12. — 1976. szept. 11., Kolozsvár) —
szerkesztő. A Bethlen Kollégium után Fiuméban a kereskedelmi tengerészeti akadémiát
végezte el, s hajóskapitány lett. Hadiszolgálata után hazatérve a Véndiákok Lapja
főszerkesztője (1925–28), a Pásztortűz munkatársa (1928–30). Kert- és mezőgazdasági
kérdésekre szakosítva magát a kolozsvári Kertgazdaság és testvérlapja, a Grădina Mea
kiadása és szerkesztése mellett számos napilap gazdasági munkatársa; tevékeny szerepet
vállalt a kisállattenyésztés, gyümölcstermesztés és virágkertészet népszerűsítésében (1931–
51).

Adorján Pál (Nagyvárad, 1905) — rádiómérnök, technikai szakíró, szerkesztő, ~ Péter
bátyja. A 20-as években Londonba költözött. Munkái közül Nagyváradon jelent meg a Radio
ABC (3. kiadás 1924) és Hogyan építek magamnak egy elektroncsöves rádiófelvevőt?
(Radiofon Könyvtár 1. 1927). A Film-Riport munkatársaként a rádiótechnikát és a még
kísérleti állapotban levő hangosfilmgyártás vívmányait népszerűsítette lapja rovatában (1924–
26).

Adorján Péter (Nagyvárad, 1913. aug. 14. — 1944. márc., Győr) — novella- és regényíró.
Pál öccse. Bécsben hallgatott jogot és filozófiát, a Film-Riport főszerkesztője (1923–26).
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Novellákat közölt nagyváradi lapokban. A két alfa c. regényében (Nv. 1939) nagypolgári
szerelmi háromszög-történetet dolgoz fel. A halott város címmel (Bp. 1941) urbanisztikai-
szociográfiai tanulmányt írt a két világháború között eltelt idő Nagyváradjáról.

Adorjáni Zoltán, K. (Héjjasfalva, 1880. okt. 10. — 1933. júl. 28., Ákosfalva) — népművelő,
szerkesztő. Tanítói pályára lépett. Novelláit, verseit vidéki lapok közölték, Az első lépés c.
verskötete 1909-ben jelent meg Marosvásárhelyen. Ugyanitt 1914-ben kiadott Temetési
énekek c. gyűjteménye 1923-ban 2. kiadást ért el. Mint ákosfalvi tanító 1923–24-ben a
Tanügyi Szemlét szerkesztette.

Ady Endre emlékezete — Ady Endre (1877–1919) emlékének ápolása vitafelek harcában
született. Fő formái: Ady irodalmi hagyatékának népszerűsítése és újrakiadása, eszmei,
politikai és művészi hitvallásának, nyelvi hagyományának tudatos vállalása, Ady-filológia.
Előzményei Erdélyben már a költő életében fellelhetők; célja Ady költői rangjának
elismertetése, amiért Áprilynak éppen úgy meg kell küzdenie a nagyenyedi kollégiumban,
mint Molter Károlynak Marosvásárhelyen. Nemcsak egy új ízlés feltörése ez; Ady
forradalmisága, magyarsága, költészetének etikai tartása fordítja szembe az újabb
írónemzedékeket a konzervativizmussal. Szentimrei Jenő 1918-ban elindított Új Erdély c.
kolozsvári folyóiratának 1. számában vezércikk gyanánt szerepel Ady eredetileg 1905-ben,
majd 1911-ben újra megjelent Ismeretlen Corvin-kódex margójára c. tanulmánya, jelezve,
hogy egy haladónak induló regionális irodalmi tömörülés Ady szellemében vállalja a
sorsproblémák radikális megoldását. Másik oldalról a különben konzervatív szemléletű Jékey
Aladár is hódolt a költő emlékének Ady c. versciklusában (1914-es keltezéssel, 1919), s
Reményik Sándor „A megbékélt Ady Endrének” dedikálja Köt a rög c. versét 1919
februárjában. A 20-as évek elején kibontakozó transzilván gondolat már mint példára és
igazolásra hivatkozik a költő „erdélyiségére”; Áprily Lajos 1921-ben megjelent első
kötetében verset szentel „a halott Ady emlékének”, amelyben elítéli, hogy „…birtokáért
bőszült torna folyt” (Patroklos alszik). Szentimrei Jenő 1924-ben ódával áldoz Ady
emlékének.

Ady költészetéért lelkesedni sokáig szentségtörésnek számított, de a felekezeti iskolák
levegőjébe 1918 őszén Ady igéivel „süvöltött be az új idők szele”, mint Kacsó Sándor írja
első Ady-vitáiról (Cirill páter mint élő tilalomfa, az Írók, írások c. kötetben, 1964). Az Adyért
folyó küzdelem egy egész nemzedék ügye lett, költészete harci lobogónak számított a
konzervativizmussal szembefordulók számára; a költőben a modern emberség prófétáját
látták.

A 20-as évek gyűrűző Ady-vitái inkább eszmei, politikai jellegűek, mint esztétikaiak: Ady
költői tehetségét már ellenfelei sem tagadhatják, amint kénytelen elismerni az őt támadó
Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is a Pásztortűzben közölt
nyilatkozatában (1927). E viták tüzében születik Makkai Sándor Adyt védelmező könyve
(Magyar fa sorsa, Kv. 1927), amely megvédi a költőt az „erkölcstelenség”, a
„hazafiatlanság”, a „destruktivizmus” konzervatív részről hangoztatott vádjai ellenében, s
mintegy hivatalos menlevelet ad neki a konzervatív szellemiség uralta akkori erdélyi
felekezeti iskolákban. Az akkor már erdélyi református püspökké választott Makkai könyve új
állásfoglalásra késztette a közvéleményt az Ady-kérdésben. A leghevesebben Szász Károly
kelt ki ellene egy Adyt becsmérlő, Makkait súlyosan elmarasztaló füzetecskében („A magyar
fa sorsa”. Makkai püspök Ady-könyvének bírálata, Bp. 1927). Az erdélyi sajtóban már a
megjelenés évében Szentimrei Jenő (Újság), Áprily Lajos (Pásztortűz), Reményik Sándor
(Ellenzék) ír Makkai könyvéről elismerően, ugyanakkor a Nyugatban Móricz Zsigmond,
Kuncz Aladár és Schöpflin Aladár méltatja. Ez az irodalmi visszhang, valamint Benedek
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Eleknek a „püspökfi” Szász Károllyal szembeszálló vitairata, A püspök meg a püspökfi, avagy
A magyar fa sorsa (Brassó 1927) Makkai mellé állította a közvéleményt. A Korunkban
Földessy Gyula még 1926-ban Ady harcai címmel ír tanulmányt, utóbb Gaál Gábor szólt
hozzá a vitához (1928), majd Komlós Aladár (1929). A Korunk-cikkek az Ady-filológia
hűségét és az Ady-mű társadalmi-politikai értelmezését sürgetik.

Az Erdélyi Helikonban Kós Károly Ady Endre és Kalotaszeg kapcsolatairól ír (1928), majd
Németh Andor (1929, 1930), a Pásztortűzben pedig Kovács László (1930) foglal állást,
részben a Kosztolányi Dezső indította „Ady-revízió” ellen is. Az ~ ellen kifogásokat támasztó
Kosztolányi-cikk (Az írástudatlanok árulása, A Toll, Bp. 1929. júl. 14.) Erdélyben általános
visszatetszést keltett. Ellene foglalt állást Kádár Imre, a konzervatívnak tekintett Reményik
Sándor egy sajtónyilatkozatában arról tett vallomást, hogy ellenszenve Adyval szemben
hogyan változott át a leghatározottabb elismeréssé és megbecsüléssé, s Ady mellett lépett fel
nyilatkozatban is, Kosztolányihoz címzett levelében is Kuncz Aladár.

Az 1930-as években Bölöni Györgynek a Korunkban megjelent közleményei (1931, 1934,
1935), különösen pedig Az igazi Ady fogadtatása árnyalják tovább az erdélyi Ady-szemléletet:
a szelídítő és egyeztető, meghamisított Ady-kép helyébe a forradalmi Ady teljessége kerül.
Jól tükrözi az Ady-kép elmélyedését a Brassói Lapok 1939. jan. 29-i száma: itt Bálint György,
Molter Károly, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza írásai már a köztudatba átment forradalmi
poétaságot hirdetik.

Ady költészetéről, örökségének mához szóló értékeiről a költő halálának 50. évfordulóján
alakult ki ismét polémia. Székely János az Utunk, Szilágyi Domokos az Előre 1969-es
évfolyamában fejti ki azt a felfogását, hogy Ady immár csak irodalomtörténeti nagyság, nem
tartozik a modern irodalom eleven hagyományaihoz, s életművének esztétikai értékeit is
részben kikezdte az idő. Válaszul Jancsó Elemér Ifjú szívekben és mindig tovább c. alatt
cáfolta „az elavulás tételét” (Utunk 1969/8. Újraközölve Irodalomtörténet és időszerűség,
1972. 552–561.). Ugyanekkor az Igaz Szó, Utunk, Előre, NyIrK, Korunk és más lapok
hasábjain irodalomtörténeti tanulmányok foglalkoznak Adynak a romániai magyar irodalomra
gyakorolt hatásával, a költő világirodalmi modernségével, s a fiatal költőnemzedék is
szenvedélyes nyilatkozatokkal bizonyítja az Ady-örökség máig élő, költői magatartást és
formanyelvet egyaránt sugalmazó szerepét.

~ intézményesítésének gondolata korán felmerül: ismételten kísérlet történik egy *Ady Endre
Társaság alapítására, amely a költő szellemében szolgálja a demokrácia eszméinek
elkötelezett irodalom és a néptestvériség ügyét. A két nagyváradi folyóirat, a Magyar Szó és a
Tavasz már 1919–20-tól szorgalmazza az Ady-relikviák gyűjtését. A korai nagyváradi
kezdeményezések közé tartozik egy Ady-szoboralap létesítése, valamint az a terv, hogy Ady
Lajost, a költő öccsét kérjék fel egy Romániában kiadandó Ady Összes Művei sajtó alá
rendezésére. A szerzői jog körül támadt nehézségek miatt azonban csak 1927-ben adhat ki
Fehér Dezső Nagyváradon egy kötetet az 1900 és 1903 között Nagyváradon megjelent Ady-
publicisztikából (Ha hív az acélhegyű ördög…), de ennek A Vér Városa címen beígért
folytatása nem látott már napvilágot.

1919 óta ~nek sajátos színe, hogy érmindszenti születése, nagykárolyi és zilahi diákoskodása,
temesvári tartózkodása, nagyváradi újságíróskodása, csucsai négy éve okán a költőt
úgyszólván „földijé”-vé fogadja a romániai magyar irodalom. A két világháború között ~nek
tömeghatású jelentkezései voltak a sorozatos Ady-ünnepélyek. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett Ady költészetének hazai terjesztésében Tessitori Nóra és Zala Béla előadóművész,
valamint Szentimreiné Ferenczy Zsizsi dalénekesnő, Csinszka leánykori barátnője. Kezdettől
fogva Ady költészete mellett foglalt állást a munkásság és a szocialista értelmiség. A
munkássajtó rendszeresen közli Ady forradalmi verseit, a munkásgyűléseken Ady-verseket
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szavalnak. A kolozsvári szakszervezetek szabadiskolájában 1923 januárjában Kaczér Illés tart
előadást a költő magyar irodalmi jelentőségéről. A 20-as évek legnagyobb szabású Ady-
ünnepségét 1924. júl. 20–21-én rendezték Zilahon és Érmindszenten a költő szüleinek
aranylakodalma alkalmával. Kezdeményező a zilahi Nagy Sándor, Ady tanára és barátja,
költészetének rajongója. A kormányt Ion Minulescu, Nagyváradot Tabéry Géza, az erdélyi
magyar színészetet Janovics Jenő, az újságírókat Kőmíves Nagy Lajos, a Nyugatot Kuncz
Aladár képviselte; Zilahon Szombati-Szabó István mondott beszédet, Benedek Elek és
Octavian Goga pedig az egybegyűltekhez intézett levelükben tettek hitet Ady költészetének
időszerűsége mellett.

Ady halálának 9. évfordulóján, 1928 januárjában, minden jelentős városban tartanak
emlékestet a szakszervezetek: Kolozsvárt Papp József az előadó s a nyomdászénekkar Ady-
kórusművekkel lép fel, Brassóban Czinczár Miklós a szónok, Nagyváradon a
munkásszínjátszók Ady A műhelyben c. egyfelvonásosát mutatják be, s Fehér Dezső ismerteti
e „rövid színkép” keletkezésének történetét. Feltűnést kelt az 1929-es temesvári
emlékünnepély, ahol a műsor gerincét Ady forradalmi versei alkotják. 1933 lázas februári
napjaiban a radikális Falvak Népe „A forradalmár Ady” fejléccel közöl Ady-verseket. 1939-
ben a kitöréssel fenyegető imperialista háború ad politikai hangsúlyt az emlékezésnek: a húsz
éve halott költőt a brassói munkások Petőfivel és Eminescuval együtt ünneplik, Jancsó Elemér
pedig mementóként idézi nevét az EME Gyergyószentmiklóson tartott vándorgyűlésén.

Ady romániai utóéletének értékes dokumentuma Rozsnyai Kálmán gyűjteménye, az Ady
koszorúja (Szeghalom 1925), mely 17 verset tartalmaz (Áprily Lajos, Bárd Oszkár, Bartalis
János, Reményik Sándor, Szentimrei Jenő és mások költeményeit), továbbá az Arcok és
harcok Ady körül c. kötet, amely 1928 elején Gaál Gábor jóvoltából kolozsvári
impresszummal és címlappal került forgalomba, és nem más, mint a Huszadik Század
kiadatlanul maradt Ady Endre-emlékszáma. Jelentős szerepet játszik a költő emléke az
ifjúsági mozgalmakban is; az ő nevét írja zászlajára a későbbi kiváló grafikusművész, Buday
György szerkesztésében Kolozsvárt megjelenő kőnyomatos diáklap, a Haladjunk! (1922), s a
főiskolás ifjúság folyóirata, az Erdélyi Fiatalok (1930).

1945 után Romániában új lendületet kap ~. A tanügyi reform nyomán hely jutott Ady
életművének a magyar irodalom oktatásában; utcákat, intézményeket neveznek el róla; 1952-
ben, születésének 75. évfordulóján az írószövetség bukaresti székházában ünnepi díszülést
tartanak; 1953. ápr. 11-én a Nagy Nemzetgyűlés elnöksége a zilahi kollégiumnak az Ady
Endre Líceum nevet adományozza; 1955-ben Nagyváradon Tabéry Géza megszervezi az
*Ady Endre Emlékmúzeumot; 1957. márc. 13-án a Nagy Nemzetgyűlés elnöksége az
érmindszentiek kérésére a falu nevét Adyfalvára változtatja, szept. 27-én pedig
minisztertanácsi határozat rendeli el a költő születése 80. évfordulójának megünneplését.
Hasonló országos ünnepségekre került sor 1969-ben, halálának félszázados fordulóján is. A
nagyváradi Ady-ünnepség szónoka Mihai Beniuc és Méliusz József, a Magyar Írószövetség
küldötteként Nagy Péter tart előadást.

Könyvkiadásunk a felszabadulás után számos Ady-kötettel jelentkezett. Ady versei három
ízben (1960, 1962, 1969) jelentek meg Szemlér Ferenc gondozásában az Irodalmi
Könyvkiadónál, legutóbb két kötetben a Kriterion Magyar Klasszikusok sorozatában (1979).
Középiskolai használatra a Tanulók Könyvtárában előbb Jánky Béla összeállításában (Versek,
1966), majd Szilágyi Júlia bevezetésével (Mag hó alatt, 1972) jelent meg Ady-
versgyűjtemény, 1977-ben pedig a Ion Creangă Könyvkiadó adott ki egy kötetet Balzsam
tündér postája c. alatt, Horváth Imre bevezetőjével s Deák Ferenc rajzaival. Ady kiadatlan
novelláiból már 1952-ben mutatott be egy kötetnyit a Haladó Hagyományok-sorozat Bustya
Endre gondozásában (Földrengés előtt); 1957-ben ugyanő bocsátja közre Novellák címmel
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két kötetben a költő novellisztikájának mintegy kétharmadát. A kiadvány s a függelékként
közölt Ady Endre összes novelláinak bibliográfiája számos addig ismeretlenül lappangó Ady-
novellát tartalmaz. Válogatott novelláit foglalta a Kincses Könyvtár egyik kötetébe Szőcs
István (Megy az üzenet, 1962), a Tanulók Könyvtára pedig Bustya Endre válogatását hozta
(Vörös felhők alatt, 1972). Adyt, a közírót két reprezentatív kötet mutatta be a hazai
közönségnek: a Vallomás a patriotizmusról (1957) Tordai Zádor válogatásában, és a Poéta és
publikum (1967, gondozta Balogh Edgár).

Nem lebecsülendő a romániai magyar Ady-filológia és Ady-értékelések fejlődése sem. Az
irodalomtörténetírásban Bustya Endre kutatási eredményein kívül Popp Aurél, Szentimrei
Jenő, Tabéry Géza, Franyó Zoltán életrajzi vonatkozású emlékezései, Lám Béla, Zsögön
Zoltán és György Dénes szépirodalmi formában írott memoárjai az Ady-kérdés
nélkülözhetetlen forrásmunkái közé számítanak. A Nagybánya Tartomány Néptanácsának
kiadásában 1957-ben megjelent Ady Endre születésének 80. évfordulójára, 1877–1957 c.
kiadvány s annak román fordítása, valamint az Igaz Szó 1957. novemberi és 1969. januári
Ady-emlékszámai a hazai Ady-filológia összes erőit mozgósították.

Fél évszázadon át Ady költészete volt a magyar irodalom egyik fő közvetítője a románság
felé. Réthy Andor bibliográfiája több mint 250 Ady-vers mintegy 300 fordításáról tud, önálló
Ady-kötetek 1930 óta látnak románul napvilágot. A két világháború között az ~t szívesen
fogadó Octavian Goga és Emil Isac mellett Corneliu Codarcea, Iustin Ilieşiu és a Sânge şi aur
(Nv. 1930) Ady-kötet fordítója, George A. Petre tette a legtöbbet népszerűsítéséért; a
felszabadulás utáni gazdag anyagban Eugen Jebeleanu műfordításai kiemelkedő értékűek. A
költő születésének 70. évfordulójára 1948-ban a Közoktatásügyi Minisztérium és a Román–
Magyar Társaság gondozásában megjelent az Ady Endre Antologie c. kiadvány. Kolozsvárt G.
Georgescu és V. Herman tolmácsolásában Scăpărătorul jocului (1948) és G. Georgescu
tolmácsolásában Spre mîine (1970) címmel adtak ki románul önálló Ady-versköteteket,
Bukarestben pedig a Paul Drumaru fordította Poeme (1972) c. verskötet művészi
kiválóságáért írószövetségi jutalomdíjban részesült. Ady novelláiból Constantin Olariu állított
össze egy román gyűjteményt, ez Baronul şi cumanii c. alatt az 1977-es Ady-centenárium
alkalmából kibővítve újra megjelent.

A hazai német irodalom vonatkozásában jó szolgálatot tett az Ady-kultusz ügyének Franyó
Zoltán, fordításait a Blut und Gold (Balogh Edgár bevezetőjével, 1962) c. kötet foglalja össze.

Ady emlékezete a hazai képzőművészetet is foglalkoztatta. Az 1919-es nagyváradi szoborterv
kudarca után az első eredmény a családi ház falán 1924 nyarán Érmindszenten elhelyezett,
Kós Károly tervezte emléktábla. Egy 1929-ben alakult aradi bizottság Szobrot Adynak!
címmel bocsátott ki felhívást. A 30-as évek elején Szini Sebők Zoltán nagyváradi szobrász
tervez a csucsai sziklafalra monumentális Ady-szobrot, de anyagiak híján csak az
érmindszenti szülőház előtt állítják fel 1935-ben, jóval kisebb méretben. A felszabadulás után
a csucsai „kisház” falára kerül emléktábla, majd Vetró Artúr Ady-szobrát állítják fel
Nagyváradon az Ady-múzeum előtt, s emléktáblát illesztenek a volt EMKE kávéház falába.
Balaskó Nándor Zilah számára mintázza meg a költőt, Gallas Nándor finomművű plakettja
pedig a költő egykori temesvári lakását jelöli a mai Ion Ghica utca 12. szám alatt. A belső
térre komponált szobrok közül Szervátiusz Tibor Ady-fejei a modern formák robusztus
egyszerűségével fejezik ki a költő egyéniségét.

Hazai zeneszerzőink közül Ady-verseket zenésített meg Bihari Sándor, Chilf Miklós, Csíky
Boldizsár, Delly-Szabó Géza, Eisikovits Mihály, Jodál Gábor, Molnár Károly, Terényi Ede,
Vermesy Péter, Winkler Albert és Zoltán Aladár.

Az ~ új fellobbanására adott alkalmat 1977 őszén az Ady-centenárium. Országszerte
megemlékezésekre került sor. Az Adyfalván lezajlott ünnepségen Románia és Magyarország
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írói közösen vettek részt. A NyIrK 1977/1-es Ady-számában Láng Gusztáv egy Ady-vers
eszme- és formaszerkezetét vizsgálta (A meddőség mítosza), Szabó Zoltán Ady stílusának
szecessziós sajátosságait elemezte, Köllő Károly Ady fogadtatásának kolozsvári
sajtóvisszhangjáról számolt be. A Korunk emlékszáma „Ady hazai fogadtatása és utóélete” c.
feldolgozásban, az Igaz Szó „Az én Adym — a mi Adynk” fejléc alatt áldozott a költő
emlékének, az Utunk ebből az alkalomból közreadta Ady „Káptalan-per”-ének ügyiratait
Bustya Endre és Tóth János gondozásában. A lapok ünnepi számaiban 12 költő (Bölöni
Domokos, Eszteró István, Fényi István, Romulus Guga, Horváth Imre, Király László,
Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Palocsay Zsigmond, Szemlér Ferenc, Szőcs Géza, Vári Attila)
verssel tisztelgett. A kolozsvári Állami Magyar Színház Láng Gusztáv összekötő szövegeivel
és összeállításában nyújtott Ady-műsort, Szatmárról Boér Ferenc indult Ady-versek
előadásával, Nagyváradról Varga Vilmos (utóbbi lemezre került). A képzőművészek Ady-
kompozíciókkal vonultak fel (Buday György és Gy. Szabó Béla fametszeteit a Korunk, Tőrös
Gábor plakettjét A Hét közölte), a *Korunk Galéria Ady-portrékból rendezett kiállítást.

(K. D.)
Tabéry Géza: Emlékkönyv. Kv. 1930. Szemelvények újraközölve a Két kor küszöbén c. kötetben, 1970, 301–14;
uő: A csucsai kastély kisasszonya, a Temesvári Hírlap melléklete 1934 karácsonyán. Újraközölve Két kor
küszöbén, 205–45; uitt Levelesláda. Boncza Berta, Ady Lajos, Dénes Zsófia levelei. 315–91. — Jancsó Elemér:
A. E. és Erdély. Az EME Gyergyószentmiklóson, 1939. aug. 27–29-én tartott XVI. vándorgyűlésének
Emlékkönyve. Kv. 1940. — Hlatky Endre: A. E. és a „Holnap” múzeuma Nagyváradon. Magyar Csillag, Bp.
1943/5. — Jancsó Elemér: A. és a hazai magyar irodalom kialakulása. Utunk 1957/47–49. — Jászai Andor
(Bustya Endre): A romániai Ady-kultusz története. Igaz Szó 1957/11. — Dávid Gyula: Találkozások Ady
jegyében (az Ady-költészet román visszhangja). Igaz Szó 1966/1; újraközölve Találkozások, Kv. 1976. 151–161.
— Franyó Zoltán: A pokol tornácán. 1969. 377–436. — Réthy Andor: A. E. — románul. Könyvészeti adalék.
NyIrK 1969/2. — Bustya Endre: A. E. tanítója. Korunk 1970/11; uő: Adatok A. E. első iskolai éveihez. NyIrK
1971/2; uő: Három „kitagadott” Ady-összes. Utunk 1973/33. — Mózes Huba: A. E. kórrajzi iratai 1909-ből.
NyIrK 1971/2. — Kántor Lajos: Egy kis séta — novellában. Utunk 1973/19. — Gáll Ernő: A. E. és Ágoston
Péter. Utunk 1975/46. — György Dénes: Ady a Marianumban. Utunk 1977/1. — Balogh Edgár: Ady tegnap,
Ady ma; Gáll Ernő: „Próféták” vagy szakemberek? Korunk 1977/9. — Kozma Béla: Ezer tanuló,
huszonháromezer válasz. Igaz Szó 1977/10; uő: Hazai magyar tankönyveink Ady-portréjának történetéhez.
Könyvtár 1978/1. — Láng Gusztáv: Széljegyzetek — olvasván Adyt és Adyról; Csiki László: Egy-egy szobrot
hurcolunk, avagy Ady a mai fiatalokban; Tamás Gáspár Miklós: „Verje csak, verje, verje”. Makkai Sándor Ady-
könyvéről. Utunk 1977/45. — Szász János: „Oh, forradalmak, miért késtek?” A Hét 1977/46. — Dávid Gyula:
Az Ady-mű a román irodalomban. Tiszatáj, Szeged 77/12. — Korunk Adyja. Az Ady-kiállítás anyaga. Szerk.
Kántor Lajos és Ritoók János. Korunk Galéria 1977. — Vita Zsigmond: Az első Ady-kötetek és a szecesszió
művészete. Könyvtár 1978/2. — Fancsali János: A. erdélyi zeneszerzők műveiben. A Hét 1978/11. — Beke
György: A humánum párbeszéde. A Hét 1978/13. — Kubán Endre: A. E. és Veronica Porumbacu. Korunk
1979/1–2. — Kuncz Aladár — Kosztolányi Dezsőhöz. HLev. 1979. I. 208–9.

ASZT: Bölöni György, Nagy István, Tabéry Géza ünnepi beszéde. 1957. LM 4. — Szentimrei Jenő: Egy
háborús Ady-emlék. LM 1008.

Ady Endre Emlékmúzeum — az Adyra vonatkozó irodalmi anyag és emlékek gyűjtőhelye a
nagyváradi „Müllerei” néven ismert cukrászda épületében, ahol a költő gyakorta
vendégeskedett. Törzsállománya a Rozsnyai Kálmán-féle Ady-ereklyegyűjtemény, amelyet
Nagyvárad városa 1942-ben vásárolt meg. A II. világháborúban jelentős veszteségeket
szenvedett anyaghoz hozzácsatolták a zilahi gimnáziumban őrzött gyűjtemény maradványait;
ezek nagy részét még a költő édesanyja és Ady Lajos, a költő testvéröccse adományozta az
egykori Wesselényi-kollégiumnak. A két gyűjtemény egyesítése után 1955. nov. 26-án nyílt
meg ünnepélyesen az ~. Megszervezője és első igazgatója, Tabéry Géza, 1958-ban
bekövetkezett haláláig itt alakította ki a romániai Adykutatás őrhelyét. Az Ady-relikviák
gyűjtése és konzerválása, a gyűjtemény állandó gazdagítása és tudományos feldolgozása
folytán a kutatások alapjául szolgáló leltár mára a következőképpen alakult: a 430 kötetes
könyvtárból 134 Ady-mű, 51 különböző nyelvű Ady-fordítás, 183 Adyval kapcsolatos
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munka; a kéziratgyűjteményből 28 eredeti Ady-kézirat, ill. -levél; több mint kétszáz levél
Léda, Csinszka, Ady Lajos, Dutka Ákos, Octavian Goga, Emil Isac, Emőd Tamás, Földessy
Gyula, Tabéry Géza és mások tollából; a fényképgyűjteményből 40 eredeti, 305 másolat;
cikkgyűjteménye kb. 1000 Adyval kapcsolatos írást tartalmaz; megvannak a Reinitz Béla,
Hetényi Heidelberg Albert, Kacsóh Pongrác, Hodula István és mások megzenésítette Ady-
versek kottái; 7 festmény, 6 szobor őrzi a költő emlékét. A gyűjteményt kéziratmásolatok,
filmek, műsorok, plakátok, meghívók, gyászjelentések, rajzok, illusztrációk,
folyóiratsorozatok (köztük a Nyugat szinte teljes kollekciója) egészítik ki. Mai igazgatója
Tóth János.
Simon Magda: A nagyváradi Ady-múzeum. Előre 1956. jan. 3. — Balogh Edgár: Ady-vigéc számadása. Utunk
1960/49; újraközölve Én tintás esztergapadom, 1967, 47–49. — Sztojka László: A váradi Ady-múzeum egy
Tabéry-levél tükrében. Művelődés 1975/8.

Ady Endre Irodalmi Kör — 1. A Temesvári Írók Társasága védnöksége alatt Dimény István
és Szimonisz Henrik vezetésével kezdte meg működését 1951-ben, majd Kubán Endre
irányította éveken át; utóda Anavi Ádám költő egy öttagú bizottság ügyvezetőjeként, melynek
elnöke haláláig Franyó Zoltán volt. Az ~ a magyar írók testvéri kapcsolatait ápolta helybeli
román, német és szerb írókkal, s eredményesen együttműködött a temesvári Állami Magyar
Színházzal, valamint az aradi Tóth Árpád Irodalmi Körrel. Tagjainak írásai megjelentek a
Bánáti tükör (Arad 1961) és az Egy szelet fény (Tv. 1968) c. antológiákban; közülük
rendszeresen közölt irodalmi lapokban Bárányi Ferenc és Ildikó, Eszteró István, Erdélyi
Izolda, Mandics György, Pataki Sándor, Pongrácz Mária, Sándor István, Szekernyés János,
Vajda Sándor. Az ~ megünnepelte Petőfi és Ady évfordulóit, s emlékülésen méltatta
Markovits Rodion, Franyó Zoltán, Hauser Arnold, Ormos Iván munkásságát, vendégelőadók
meghívásával vitatta meg az irodalom időszerű kérdéseit, s megemlékezett a Korunk
megjelenésének 50. évfordulójáról. Rendszeres kiszállásain irodalmi estéket rendezett Temes
megye községeiben és városaiban. 1977-ben a megyei szocialista művelődési és nevelési
bizottság segítségével Lépcsők c. alatt megjelent „Az Ady Endre Irodalmi Kör antológiája”
Bálint László szerkesztésében, 35 bánsági szerző eredeti írásaival és műfordításaival. A kör
— a nagyváradi ~ elnevezésére való tekintettel, s hogy megtisztelje időközben elhalt elnökét
— 1979. febr. 27-től a *Franyó Zoltán Irodalmi Kör nevet viseli.

2. Nagyváradon az 50-es évek óta működik ~. Tagjainak zöme nyomdász, diák, technikus,
tisztviselő; szép szerepet vállaltak tevékenységében az újságírók és színművészek. Kezdetben
Horváth Imre, Tabéry Géza, Tóth István, Kelemen István, a nagyváradi Állami Színház
magyar tagozatának titkára, majd Szilágyi Aladár vezette. A Bihar megyei Alkotások Háza
1970-ben kiadta Tavasz '69 c. antológiájukat, melyben a Forrás-nemzedék tagjai közül
Domokos Eszter, Kocsis István, Molnos Lajos és Szele Péter szerepel. 1972 óta a
Szakszervezetek Művelődési Házának védnöksége alatt működik, vezetői időrendben: Nagy
Béla, Tőke Csaba, Tóth Károly, Varga Gábor, Kőrössi P. József, 1979-ben Nagy L. Róbert.
Innen indult el a ma Bukarestben élő Adonyi Nagy Mária; a kör kötetes költői: Máté Imre,
Gittai István, Kőrössi P. József. Nyomtatásban jelent meg Nikolits Árpád Akik úgy merik
vállalni az életet c. drámája az Országos Etnológiai és Didaktológiai Intézet kiadásában
(1979). A kör tagjai közül hatan szerepelnek a Hangrobbanás (Tv. 1975), öten a Kimaradt
Szó (1979) c. lírai antológiában. Az ~ időnként közös ülést rendez a szabadegyetemen
működő *Irodalmi Kerekasztallal.
Szilágyi Aladár: Váradi fiatalok. Igaz Szó 1971/10. — Köteles Pál: Hangos folyóirat. Igaz Szó 1974/7. —
Gálfalvi György: Rejtett értékek. Igaz Szó 1977/1. — Bölöni Sándor: Estéink az Ady-körben. Korunk 1977/9. —
Znorovszky Attila: Hullámhegy — hullámvölgy? Művelődés 1979/5.
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Ady Endre Társaság — 1. Nagyváradon közvetlenül a költő halála után, 1919. febr. 19-én
alakult művészeti és irodalmi társaság; alapítói közt találjuk a még ott élő „holnaposokat”.
Első elnöke Antal Sándor, egyik alelnöke Miklós Jutka, tiszteletbeli tagjai Babits Mihály,
Dutka Ákos, Emőd Tamás és Juhász Gyula. Az irodalmi szakosztály elnöke Tabéry Géza,
titkára Zsolt Béla volt. A társaság feladatának tekintette, hogy Ady szellemében megújítsa a
város irodalmi életét és ápolja a román–magyar testvériség eszméjét; elhatározták, hogy utcát
neveznek el a költőről s szobrot állítanak neki, a tanácsköztársaság bukását követő
ostromállapot azonban csakhamar megbénította az ~ tevékenységét, s később sem kapott
működési engedélyt. 1922-ben Keresztury Sándor, a nagyváradi sajtó később Alexandru
Olteanu néven ismert publicistája kísérli meg, hogy a Tűz és a Jövő folyóiratok köré
csoportosult bécsi magyar emigránsok — főként Gömöri Jenő, Hatvany Lajos és Jászi Oszkár
— támogatásával feltámassza. Tervében szerepelt ekkor egy Ady-múzeum létesítése, az Ady-
filológia és az Ady-fordítások intézményes támogatása, a költő műveinek és eszméinek
terjesztése a munkásság és parasztság körében előadások és olcsó kiadványok útján, a fiatal
írók és művészek tömörítése Ady szellemében s a dunai népek kulturális ligája. Az Ady-
mozgalom programja a nagyváradi Cele Trei Crişuri folyóiratban jelent meg (1922/8–9), a
magyar írók zöme azonban Keresztury-Olteanu személyére való tekintettel nem kívánt
csatlakozni, sőt Tabéry Gézának a Nagyvárad hasábjain megjelent válaszcikke éles hangú
sajtóvitát indított meg.

A nagyváradi kezdeményezés kihatott Máramarossziget művelődésére is, ahol a Máramaros c.
napilap élén Fáskerti Tibor támogatott haladó tömörülést Ady szellemében, s Holder József
megkezdte Ady héber fordítását.

2. A nagyváradi Ady-mozgalom hatására Aradon már 1922 októberében kezdeményezték egy
~ létrehozását, de az alakuló gyűlést csak 1926 februárjában tarthatták meg, amikor az
egybegyűlt huszonöt író elfogadta a Franyó Zoltán előterjesztette programot és
megválasztotta a Társaság vezetőségét, melyben a kolozsváriakat Kuncz Aladár, a
nagyváradiakat Tabéry Géza képviselte. Noha a tervezet a román sajtóban is kedvező
visszhangra talált, a társaság még azon év júliusában feloszlott. A volt aradi tagok 1928-ban
létrehozták az Ady Endre Emlékbizottságot, amely 1929. jan. 21-én kelt felhívásában
országos gyűjtés gondolatát vetette fel egy felállítandó Ady-szobor érdekében.

3. Kolozsvárt ~ címmel 1933 nyarán kezdeményeztek irodalmi egyesülést. Tagjai főleg fiatal,
önálló kötettel még nem jelentkezett írók voltak. Nemzedéki alapon — mintegy az 1931-es Új
Arcvonal folytatásaként — kívánta tömöríteni a haladó fiatal értelmiségieket. Elnöke Jancsó
Elemér, alelnökei Balázs Ferenc és Kováts József. Tagjai között szerepelt Bányai László,
Bözödi György, Csőgör Lajos, Demeter János, Debreczeni László, Jancsó Béla, Keleti
Sándor, Kovács György, Koós Kovács István, Kovács Katona Jenő, László Dezső, Mikó
Imre, Salamon Ernő, Szabédi László, Szilágyi András, Varró Dezső, Vita Zsigmond. Könyv-
és lapkiadást terveztek, kapcsolatot igyekeztek teremteni a munkássággal. Bár a társaság nem
kapott működési engedélyt és soraiban is heves viták zajlottak, néhány közös fellépés és közel
félszáz cikk jelzi világnézeti és művészeti útkeresését. Egyetlen kiadványa Jancsó Elemér A
magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században c.
munkája (Kv. 1936).
Ficzay Dénes: Az aradi Ady-Társaság és Ady szobra. Vörös Lobogó 1968. nov. 24. — Jancsó Elemér: Két Ady-
társaság története. Utunk 1969/4. — Engel Károly: Hídverők példamutatása. Korunk 1970/6; uő: A két
világháború közötti írói szervezkedések történetéből. NyIrK 1971/1. — A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság levelesládája. Szerk. Marosi Ildikó. 1973. 164. és 538. — Kaczkó Nándor: Haladó tömörülés Ady
szellemében. Könyvtár 1978/4. — Bakó Endre: A nagyváradi Ady Társaság. Alföld, Debrecen 1979/5.
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Ady László (Nyárádszentbenedek, 1900. szept. 16. — 1974. okt. 1., Magyarkapus) —
helytörténész. Aradi, dicsőszentmártoni, székelyföldvári, majd magyarkapusi ref. lelkész.
Gazdag magyarkapusi népdalgyűjteményét a kolozsvári Folklór Intézet őrzi. Jelentősebb
munkái: Székelyföldvár múltja és jelene (Kv. 1929); A székelyföldvári református
egyházközség története (Debreczeni László rajzaival, Torda 1930); Magyarkapus helynevei
(ETF 124, Kv. 1941). Nagykapus múltja és jelene c. tanulmányát a Korunk közölte (1969/4).
Szerkesztésében jelent meg: Kisbaconi Benedek Sándor feljegyzései (Kv. 1941).

Ady Mariska L. Ady (Hadad, 1888. febr. 26. — 1977. febr. 4., Budapest) — költő, elbeszélő.
Apja ~ Sándor körjegyző, Ady Endre nagybátyja. Budapesten szerzett tanítói oklevelet, írói
munkásságát novellával és tárcával kezdte; az önálló társadalmi létet kereső és kiharcoló nő
hangját szólaltatja meg. Az I. világháborúban elvesztette férjét, Landt Lajost, s a három
árvával magára maradt özvegy versekben panaszolja el a háború súlyos következményeit.
Lírai képalkotásában Ady Endrét követi. Írásai főleg erdélyi lapokban, így a Csíki Lapok,
Ellenzék, Magyar Nép, Pásztortűz, Székely Nép, Szilágy, Vasárnapi Újság, Zord Idő
hasábjain jelentek meg, családi emlékezései Kovalovszky Miklós Emlékezések Ady Endréről
(I. Bp. 1961) c. munkájában is szerepelnek. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak.
Betegsége miatt korán elhallgatott. Munkái: Sok ború — kevés derű (elbeszélések, rajzok,
Zilah 1907); Én az őszben járok… (versek, Székelykeresztúr 1924, bővítve Kv. 1925).

Aesculap — *főiskolai lap

ÁGISZ (Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet) — Kacsó Sándor nevéhez fűződő
szövetkezeti mozgalom Brassóban és környékén (1933–40); elősegítette a falvak
árutermelésének, többek közt a székely népművészetnek és háziiparnak a megszervezését és
értékesítését. Közművelődési szakosztálya országos könyvkiadó vállalkozást szervezett,
Anyanyelvünk (Brassó 1934) c. kiadványának, valamint a *Hasznos Könyvtár c. olcsó
könyvsorozatnak a terjesztése is szövetkezeti módszerekkel történt. Kezdeményezése, az
Orbán Balázs-jubileum alkalmából felvetett falumonográfia-sorozatterv, nagyvonalú
állapotrajzot kívánt adni a romániai magyarság életéről s kibővítette az Erdélyi Fiatalok
falukutató kérdőívét; ha nem jutott is el a megvalósításig, hozzájárult a hazai magyar
önismeretszerzés kialakításához. Évente megrendezett „szőttes bál”-ja népművészeti
divatbemutatónak számított. Kacsó Sándornak a X. helikoni találkozón előterjesztett javaslata
alapján 1935-től kezdve az Erdélyi Helikon mint írói munkaközösség támogatta az ~
közművelődési szakosztályának munkatervét. A X. (1936), XII. (1937) és XIII. (1938)
helikoni találkozón erről az együttműködésről jelentés hangzott el.
Jancsó Béla: Falu-monográfiák. Erdélyi Fiatalok 1934/2; Újraközölve Irodalom és közélet, 1973. 317–20. —
Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. Őnéletrajzi visszaemlékezések II. 1974. uő: Nem Ágisz, a királyfi —
hanem ÁGISZ, a szövetkezet. 458–77. — Helikoni jegyzőkönyvrészletek. HLev II. 51, 94, 104, 199.

Ágopcsa Marianna2 — *művészettörténet

Ágoston Ignác — *műkedvelő játék

Ágoston Hugó (Medgyes, 1944. máj. 20.) — szerkesztő, természettudományi író. A
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban érettségizett, a Babeş–Bolyai Egyetem fizika karán
szerzett tanári képesítést. 1967-től a szászrégeni 1. sz. középiskola tanára, 1970 óta A Hét és a
TETT tudományos szerkesztője Bukarestben. Írói pályáját a Korunkban kezdte, novelláit
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közölte az Utunk és az Előre, tudományos esszéi A Hétben jelennek meg. Válogatta és
utószóval látta el az Alagút a világ alatt c. tudományos-fantasztikus novellagyűjteményt
(1975) és Stanislaw Lem Summa technologiae c. kötetét (Korunk Könyvek 1977); XX.
századi fizikusok szövegeiből állította össze a Fizika és megismerés c. antológiát (Korunk
Könyvek 1980).

Ágoston Vilmos (Marosvásárhely, 1947. júl. 8.) — esszéíró, kritikus. Szülővárosában
érettségizett, a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán — közben építőtelepi
segédmunkásként — angol–magyar szakot végzett. 1972-től angol nyelvtanár a csíkszeredai
gimnáziumban, 1978 óta a marosvásárhelyi rádió belső munkatársa. Irodalmi pályáját 1969-
ben kezdte az Utunknál, kritikái itt s a Korunk, Igaz Szó, A Hét, Ifjúmunkás, Hargita
hasábjain jelennek meg. A Szövegek és körülmények c. antológiában (1974) a humanista
Fábry Zoltán hitéről és félelméről értekezett, kísérő tanulmányaival jelentek meg 1974 és
1978 között a Kriterionnál a Drámák sorozatban Albee, a Horizont sorozatban Hemingway,
Thornton Wilder, Joyce és Déry Tibor munkái.

Összeállította Kimaradt Szó c. alatt (1979) a fiatal költők antológiáját s mint a már „harmadik
nemzedék”-ig jutott Forrás-nemzedék magyarázója és bírálója itt szegezi le tételét: „A pátosz,
ami valamikor emelkedettséget, álproblémákon túllátó bölcsességet jelentett, visszatetszően
az álproblémák megoldásává egyszerűsödött, és nem téveszthetjük össze a lírával, ami a
szigorúan végiggondolt logikai ellentmondásoknak nem a megoldását, hanem a művészeti
transzponálását jelenti.” Az Ifjúmunkás és az Igaz Szó Irodalmi Köre közös marosvásárhelyi
ülésén elhangzott előadását Lássuk, miért gyűltünk össze c. alatt az Ifjúmunkás közölte
(1980/21).

Önálló kötete: Humanizmus: ettől-eddig? (Esszék és kritikák. Forrás 1977).

Agyagási Károly (Mezőbánd, 1853. okt. 19. — 1933. febr. 7., Marosvásárhely) — műfordító,
dalköltő, író. 1883-tól 1921-ig Marosvásárhelyen tiszti főorvos, a KZST és az EIT tagja.
Ismeretterjesztő orvosi közleményekkel, versekkel és műfordításokkal jelentkezett, „szomorú
népdalok” szerzője, humorával Molter Károly egyik jellegzetes anekdota-forrása. A néma c.
zenés parasztdrámáját 1924-ben mutatták be Marosvásárhelyen. 1928-ban nagy összegű
alapítványt tett a Kemény Zsigmond Társaságban prózai, verses és dalpályázatok javára.
Munkái közül megemlíthető: A galamb és a sas (költői beszély, Mv. é. n.); Hervadt lombok
(kisebb költemények, Mv. 1932).

A Hang — *Hang

A Hét — *Hét

A Hírnök — *Hírnök

Ajándékregénytár — a Brassói Lapok és a Népújság kiadásában 1933. okt. és 1935. aug.
közt megjelent 23 regény sorozatcíme. A műveket először a napilapokban közölték, s a
félretett szedésről nyomtak könyvalakú változatot. „Jó irodalmat, olcsón” volt a kiadó
jelszava, s a könyvek jegyzéke igazolja a törekvést. A szerzők erdélyiek, köztük van két-két
regénnyel Kovács György (Varjak a falu felett, A tűz kialszik) és Károly Sándor (1984.
Látomás; Váratlan vendég), Tomcsa Sándor Szvoboda Augusztin rémtette c. regénye a szerző
saját címlapjával, Baradlai László, Csányi Piroska, Dánér Lajos, Erdélyi Ágnes, Farkas
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Aladár, Finta Zoltán, Gábor István, Kakassy Endre egy-egy kötete s Molter Károlytól a
Faluszerző.
Mózes Huba: A B. L. irodalomszolgálata 1927–1940 között. NyIrK 1980/1.

A Jövő Társadalma — *Jövő Társadalma

Ajtai Nagy Gábor3

Ajtay Ferenc — *TETT

Ajtay-Gecse Sándor (Magyarigen, 1863. febr. 25. — 1945. dec. 6., Győr) — szakíró. Főbb
munkái: Erdészeti közigazgatás (Bp. 1933); Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak története
(Arad 1935).

Ajtay-Gecse Viktor — *Petőfi Sándor emlékezete; *szövetkezeti irodalom

akadémiai kiadványok — *Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája

alakoskodások4 — *népi játékok

Albatros Könyvkiadó — a romániai könyvkiadás 1970-es átszervezése során az *Ifjúsági
Könyvkiadó utódjaként létesült vállalat. Székhelye Bukarest. Igazgatói: Petre Ghelmez,
Alexandru Georgescu, Mircea Sîntimbreanu, magyar szerkesztői: Ioan Rodica (1970–73) és
1972-től 1980 tavaszáig Ferencz Imre. Kiadványai mind románul, mind a nemzetiségek
nyelvén a serdült ifjúság érdeklődésének színvonalán újabban a szépirodalom mellett a
természet- és társadalomtudományi tematikát is felölelik. 1970 és 1979 között magyarul
összesen 72 művet jelentetett meg (több közülük újrakiadás). Kiadványainak törzse az
egykori Ifjúsági Könyvkiadótól átvett Legszebb versek c. sorozat (összesen 30 kötet), amely
rövid előszavakkal a magyar, a román és a világirodalomból nyújt reprezentatív válogatást,
meglehetősen modern ízléssel (Arany, József Attila, Szabó Lőrinc és Juhász Ferenc, Olosz
Lajos, Szabédi László, Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor és Székely János, Macedonski,
Goga, Lucian Blaga, Ion Barbu, Bacovia és V. Voiculescu, Whitman, Jeszenyin, T. S. Eliot,
Guillevic, Cesare Pavese és Ungaretti kötetei jelzik tájékozódását). 14 eredeti szépirodalmi
kötetének szerzői között Szemlér Ferenc, Deák Tamás, Beke György, Mikó Ervin és Kocsis
István mellett Bokor Katalin, Csire Gabriella, Kassay Miklós, Köteles Pál, Oltyán László,
Szépréti Lilla szerepel. Kiadott néhány (részben eredeti, részben románból fordított)
természettudományos ismeretterjesztő művet is. 1970-ben az ~ gondozásában jelent meg a
*Tanulók könyvtára, amelyet utána a Dacia vett át.

Albert Antal (Csíkdánfalva, 1929. nov. 3.) — szerkesztő. A csíkszeredai gimnázium
elvégzése után az MNSZ bukaresti központjában dolgozott, majd Szaratovban (Szovjetunió)
történelem szakot végzett; tanulmányait 1959-ben a fővárosi Ştefan Gheorghiu
Társadalomtudományi Akadémián fejezte be. 1968-ig az Előre főszerkesztő-helyettese, azóta
a Hargita napilap főszerkesztője Csíkszeredában. A Hargita kalendárium szerkesztője.
Megyéjében szorgalmazta a magyar nyelvű műszaki könyvkiadást.
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Albert Ernő (Csíkdánfalva, 1932. jan. 14.) — népköltészeti gyűjtő. Középiskoláit
Csíkkarcfalván és Csíkszeredában végezte, majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett
magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 1954-ben. Az 1. számú líceum (volt Székely
Mikó Kollégium) tanára Sepsiszentgyörgyön. Népköltészeti kutatásait összekapcsolta a
kollégiumban hagyományossá vált gyűjtéssel, melyet Vass Tamás indított el a múlt század
60-as éveiben és Konsza Samu tett híressé 1957-ben megjelent kötetével. Tanítványaival
mintegy 3000 csíki és háromszéki népballadát, ill. változatot gyűjtött össze, ezekből 425
darabot közöl Háromszéki népballadák c. alatt (a dallamokat magnetofonról lejegyezte Szenik
Ilona, bevezeti Faragó József, 1973).
Kovács János: Ezer népballada. A Hét 1971/22. — Czegő Zoltán: Esemény tanúi vagyunk. Megyei Tükör 1973.
dec. 9. — Beke György: Újabb székely balladáskönyv. Hargita 1974, febr. 17. — Bori Imre: Dicséretes példa.
Magyar Szó, Újvidék, 1974. máj. 10. — Mitruly Miklós: Háromszéki népballadák. NyIrK 1975/2.

Albert Ferenc (Brassó, 1929. aug. 29.) — szociológus, közíró. Középiskolai tanulmányait
Aradon végezte, a kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben szerzett diplomát. Egy évig a Bolyai
Tudományegyetemen adott elő tudományos szocializmust, majd a bukaresti
Társadalomtudományi Lektoriskola elvégzése után a temesvári Mezőgazdasági Intézet és
Tudományegyetem társadalomtudományi katedráján tanár. Filozófiai doktorátust a Ştefan
Gheorghiu Társadalomtudományi Akadémián szerzett. A temesvári Szabad Szó belső
munkatársa (1958–69), a Viitorul Social, Orizont, Forum Studenţesc szerkesztőbizottsági
tagja. Politikai és társadalomtudományi írásait közli a Korunk, Ramuri, Neue Banater Zeitung
és a napisajtó. Szakfolyóiratokban bel- és külföldön a tudományos szocializmus alapvető
kérdéseivel, a szabadidő-, a munka- és az ifjúságszociológia időszerű problémáival
foglalkozik. Önálló kötete: Dialog cu timpul liber (1970).

Albert Ibolya — *ábécéskönyv; *tankönyvirodalom

Albert István (Csíkszentmárton, 1893. okt. 11.) — újságíró, novellista. A csíkszeredai
főgimnázium Tavasz c. folyóiratának diákszerkesztője; 1913-ban tette le az érettségit,
Marosvásárhelyen közigazgatási diplomát szerzett. A Csíki Lapok, Csíki Néplap belső
munkatársa, cikkei, tudósításai jelentek meg a Szatmári Újság, Keleti Újság, Ellenzék, Erdélyi
Lapok hasábjain; Kacsó Sándor székely népakcióit támogatva, társadalomrajzi jellegű
riportokat közölt a Székelyföld falvairól. 1930-ban egy elbeszélésével (Kászon gyöngye) I.
díjat nyert Nagyváradon, az Erdélyi Lapok pályázatán. 1945 után a Népi Egység, majd az Új
Idő, Megyei Tükör, Hargita munkatársa.

Albert Sándor (Kolozsvár, 1926. jan. 18.) — újságíró. Középiskoláit Nagyenyeden és
Kolozsvárt végezte. Kolozsvárt szerzett magyar nyelv- és irodalomtanári oklevelet. 1953-tól
Kolozsváron az Igazság c. napilap szerkesztőbizottságának tagja. 1957-től Bukarestben az
Előre főszerkesztő-helyettese, 1968-ban Brassóba kerül az Új Idő hetilaphoz főszerkesztőnek,
mely rövidesen felvette a *Brassói Lapok nevet, s az ő irányítása alatt vállalta nagynevű
elődjének irodalmi és publicisztikai hagyományát.

Albert Vilmos (Csíkszentkirály, 1886. aug. 3. — 1971. febr. 7., Csíkszereda) — pedagógiai
szakíró. A kolozsvári egyetemen szerzett magyar–latin szakos tanári képesítést. 1920-tól a
csíkszeredai főgimnázium tanára. A Csíki Lapok, Erdélyi Tudósító munkatársa. Férfias élet
címmel lefordította és kiadta M. J. Exner angol szerző szexuálpedagógiai művét (Csíkszereda
1934). Tanulmányai: A magyar nyelv és irodalom tanításának szempontjai (Erdélyi Iskola
1939–40); A székely nép humora, (A Székelyföld írásban és képben c. kötetben, Bp. 1941).
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Albrecht Dezső — *Hitel

album — eredetileg fehér gipszréteggel bevont tábla, amelyre a római Forumon a közérdekű
hirdetéseket függesztették ki. A XVIII. századtól díszes kiállítású, rendszerint illusztrált,
könyv formájú alkalmi kiadványok neve.

A romániai magyar könyvkiadás ~ai közül elsősorban a színháztörténeti vonatkozásúak
forrásértékűek. Szerepüket a Kolozsvári Színész Album 1923 prológusa fogalmazza meg
találóan: „Emléket akarunk állítani a magyar színészet jelenének. Valamit, egy-két sor írást,
amely visszariasztja a kérlelhetetlen idővel mindig egyszerre érkező feledést…” Hasonló célt
szolgál a neves írók bevonásával szerkesztett Nagy Gyula Album — Emléklapok Nagy Gyula
jubileumára (szerk. Pálos István és Ferenczy György, Kv. 1923), s az erdélyi színészet
vezéralakjának harmincéves színészi és huszonkét éves igazgatói jubileumára kiadott Dr.
Janovics Jenő Emlékalbum 1894–1924 (összeállította Imre Sándor, Kv. 1924). Gyakorlatibb
rendeltetésű Az Erdélyi Népművészetek Albuma — Magyar Népművészet (sajtó alá rendezte
Podhorszky-Pálfi Sándor, Albert Mihály és Csöregi István közreműködésével, Kv. 1926);
tartalmából kiemelkedik Kelemen Lajos tanulmánya a sövényfalvi ref. egyház birtokában levő
hímzésekről és Nagy Emma verse Erdélyről. A jubileumi albumok közül említést érdemel
még a Nagybánya és Vidéke Ötven év visszhangja (Nb. 1924) c. emlékalbuma, a legnagyobb
magyar regényíró centenáriumára kiadott Jókai Erdélyben (Tabéry Géza és Incze Ernő
összeállítása, műmellékletekkel, Nv. 1925), A kolozsvári Róm. Kath. Főgimnázium
Emlékalbuma 1579–1929 (Kv. 1930) és a „Nagyvárad” hatvanéves jubileumi albuma 1870–
1930 (Nv. 1930), amely a város kulturális életének keresztmetszetét adja. Kis-Szamos-völgyi
Album címmel 1937-ben Désen Sztojka László adott tájjellegű művelődéstörténeti körképet
Dési Huber István, Lázár Éva, Piskolti Gábor és Simon Béla képeinek művészi
reprodukcióival, a dési és szamosújvári munkatársak fényképeivel. A kötet a Szamos-vidék
munkásmozgalmára is kitér.

Az ~ a sokszorosított grafika terjesztésére is szolgál. Nálunk Kós Károly kezdeményezésére
és előszavával már 1921 júniusában megjelent Tóth István 10 eredeti linóleummetszetet
tartalmazó mappája. Huszonöt számozott amatőr példány a művész saját kezű nyomásával és
aláírásával készült Kolozsvárt. 1925-ben ugyanitt Papp Lajos Hamburg (hat rézkarc) és
Nagyenyedi Lajos Tíz eredeti kőrajz c. mappái jelentek meg. Kós Károly 1927-ben német
magyarázó szöveggel és utószóval 31 régi erdélyi épületről készített linóleummetszetet
bocsátott közre a Minerva kiadásában Transylvania címmel. A következő év tavaszán Nagy
Imre készített negyven példányban levonatot 12 eredeti fametszetből álló sorozatáról. Az
1930-as években Leon Alex két mappája tíz-tíz litografált rajzzal (Nv. 1934, 1936) a harcos
baloldalt képviselte; Ruzicskay György képregény igényű rajzsorozata (Szerelemkereső, Nv.
1935; Világosság felé, Nv. 1936) a kor szinte minden jelentős művészi törekvését
felvillantotta. 1936-ban Kodolányi János előszavával Debrecenben jelent meg, de a hazai
művészettől elszakíthatatlan az örökké magányos festő Nagy Istvánnak Falusiak c. mappája.
A sokszorosított grafikában mint kommunikációs eszközben rejlő lehetőségeket
legkövetkezetesebben Gy. Szabó Béla aknázta ki azáltal, hogy különböző technikával készült
műveiből rendszeresen állított össze albumokat: Liber Miserorum, Kv. 1935; Barangoló
Könyv — Liber Vagabundi, Kv. 1939; Homokvilág, Kv. 1941; 25 fametszet, 1949; Kínai
útivázlatok, 1959 (román kísérőszöveggel ellátott kiadásban is); Hónapok, 1973; Mexikói tél,
1974; La divina commedia, Kv. 1976 (a dantei műből vett idézetekkel olasz, román, német és
magyar nyelvű kiadásban).

Az 1940-es évek elején Reschner Gyula (1942, 1944), valamint M. Makkai Piroska (Az
asszony c. mappáját 1943-ban a Méhkas jelentette meg) biztosítják a folytonosságot.
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A két világháború közötti kor képzőművészeti albumainak sorában érdekes színfoltot képvisel
Diósy Antal Ecce homó (így!) c. kolozsvári és nagyváradi karikatúragyűjteménye (Kv. 1923).

A felszabadulás után a fotómontázsokból összeállított ún. mozgósító albumok mellett (A
falusi műkedvelő kultúrcsoportok tevékenységéből, 1956; Védd a madarat! Mv. 1973; Kolozs
megye. Három évtized jelképei 1944–1974); tág tér nyílik az igényesebb művészeti
kiadványok számára is, mint amilyen Izraeli: Memento 1942–1946, Kv. 1947; Lupény 1929–
1959. 24 linóleummetszet, 1959; Nagy Imre: Kétszáz rajz, 1973; Kántor Lajos–Ritoók János:
Korunk Galéria 50, a Korunk megalapításának évfordulójára, Kv. 1976; uők: Korunk Adyja,
Kv. 1977 és Korunk Galéria — Szülőföld, Kv. 1978.

A népművészet megbecsülését Cs. Gergely Gizella–Haáz Sándor Udvarhelyi varrottasok
(1976) és Sinkó-Kalló Katalin: Kalotaszegi nagyírásos (1980) c. reprezentatív albuma mellett
Csiszér Imre, Csulak Magda, Kardalus János, Kovács Dénes, Molnár István és társaik számos
album igényű munkája jelzi; ezek mint a Népi Alkotások és a művészeti tömegmozgalom
megyei irányító központjainak kiadványai kerültek forgalomba.

Albumkiadásunk sajátos válfaját teremtette meg Erdélyi Lajos fényképész riporter, amikor
muzeális becsű fényképfelvételeket tett a mai technika szintjén hozzáférhetővé és
közölhetővé. Így adta ki Orbán Balázs A Székelyföld leírásához készített eredeti felvételeit
(Székelyföld képekben, 1971), Teleki Samu közép-afrikai felfedező útjának
fotódokumentumait (Teleki Samu Afrikában, 1977), és Régi zsidó temetők művészete c.
fotókönyvét (1980). Nyomában jelentek meg Benedek Zoltán könyvében (A Szilágyságtól Új-
Guineáig, 1979) Bíró Lajos óceániai fényképfelvételei.

Tágabb értelemben albumok gyanánt tarthatjuk számon színházaink jubileumi kiadványait is
(175 éves a kolozsvári Állami Magyar Színház, 1967. november 11.; 25 éves a
marosvásárhelyi Állami Színház, 1946–1971).

(K. K.)

Alexa Ferenc (Szamosújvár, 1890. okt. 27. — 1957. márc. 8., Szamosújvár) — szótáríró.
Tanulmányait Rómában végezte, örm. kat. plébános lett szülőhelyén. Kisebb örmény
vonatkozású liturgiai, irodalmi és történeti munkákon kívül *miniatűr könyv formájában
kinyomtatta 1000 szóból álló magyar–örmény szótár (Wien–Erzsébetváros, 1922) c.
munkáját.

alkalmi lap — meghatározott alkalomhoz kötött, egyszer megjelenő újság- vagy
folyóiratalakú kiadvány. Diáklap (Öreg kollégista, Székelyudvarhely 1927, 1929), színházi
lap (Színház, Déva 1922; Buziási színpad, Buziás 1928), báli és farsangi lap (Orvosi-Báli
Híradó, Kv. 1924; Magyar diákbál, Kv. 1931, 1933; Így írunk mi, Nv. 1926). Az ~oknak
Kézdivásárhelyen a 20-as és 30-as években valóságos divatja volt (Burung, 1921; Cseszle,
1922; Csiri-Csáré, 1923; Mejjpor, 1926; Glicsu, 1928; Dugó, 1933).

A munkásmozgalom keretében kiadottak nemegyszer irodalmi és publicisztikai jelentőségre
emelkedtek. Ilyen a Kolozsvárt (1922, 1923, 1924) és Szatmáron (1927) irodalmi tartalommal
megjelenő Május 1 Emléklap, az emigráns írók részvételével szerkesztett Májusi Emléklap
(Bukarest 1923), az Aradon kiadott Gyári munkás és Pri-pre-pro (Proletár sajtóbarátok,
1930), Jócsák Kálmán 1929. decemberi revüje (A megváltás), a Berkovics Simon
szerkesztette A proletár 1932 júniusában. A felszabadulás után a Kolozsvári Munkás
Egységfront 1945. május 1. címmel kiadta Bruder Ferenc, Jordáky Lajos, Lakatos István,
Nagy István, Papp József és Veress Pál cikkeit Gy. Szabó Béla fametszeteivel.
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A *Romániai Magyar Szó mint ~ a Tribuna României 1976/6-os számának mellékleteként a
külföldön élő magyar nemzetiségű román állampolgárok és hozzátartozóik tájékoztatására
jelent meg.
Abafáy Gusztáv: Irodalmi vonatkozások legális kommunista sajtónk magyar nyelvű lapjaiban 1920–24 között.
NyIrK 1966/1.

Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó — a romániai szépirodalmi és irodalomtörténeti
munkák kiadására alakult könyvkiadóvállalat. Az 1948-ban létesült egységes Állami
Könyvkiadó (Editura de Stat) kibővülése és tagozódása során keletkezett Bukarest
székhellyel, kezdettől fogva román és nemzetiségi osztállyal s kolozsvári, egy ideig (1954–
58) marosvásárhelyi magyar fiókszerkesztőséggel. Magyar nyelvű kiadványait 1950-ben az
RNK Írószövetségének Irodalmi és Művészeti Kiadója, 1951-től ~ név alatt jelentette meg.
Szervezeti felépítését és tematikáját megtartva 1960-ban az *Irodalmi Könyvkiadó (Editura
pentru Literatură) nevet vette fel.

A magyar alosztály főszerkesztője 1948 és 1950 között Aszódy János, 1950-től Szemlér
Ferenc, 1957 májusától 1958 júliusáig Robotos Imre, 1962-től Szász Béla (Nagyenyed 1926).
Ebben az időszakban az egész nemzetiségi osztály vezetője Bonyháti Jolán, utána Méliusz
József, Domokos Géza, Kővári Attila, Fassel József, Bodor Pál. A kolozsvári magyar
fiókszerkesztőségben dolgozott 1950 előtt Salamon László, Kiss Jenő, Páll Árpád. 1950-től a
fiókszerkesztőség vezetője Földes László, majd Kacsó Sándor, mellettük dolgozik Bajor
Andor; műszaki vezető és az egész romániai magyar könyvkiadásnak haláláig műszaki
irányítója Tóth Samu. A marosvásárhelyi magyar kiadói részleg vezetője Balázs Lajos,
szerkesztője Kocziány László és Szász Béla (Kolozsvár, 1910) volt. A szerkesztőségekben
dolgozott (az említetteken kívül) András János, Bodor András, Botár Emma, Bustya Endre, B.
Sztripszky Judit, Csire Gabriella, Dávid Gyula, Engel Károly, Fáskerthy György, Fodor Irén,
Fodor Sándor, Haász Endre, Kacsir Mária, Kacsó Judit, Kerekes György, Keresztesi Éva,
Konsza Judit, Kovács Erzsébet, Láng Gusztáv, Lászlóffy Aladár, Lőrinczi László, Marosi
Péter, Sőni Pál, Szabó Gyula, Székely János, nem egy közülük a kiadói munkakörből indult el
az irodalomba.

Az ~ fontos szerepet játszott a szocializmus építésére mozgósító új irodalom létrehozásában.
Kiadója volt Asztalos István, Horváth István, Kovács György, Nagy István, Papp Ferenc, Sütő
András, Szabó Gyula, Tamás Gáspár regényeinek, elbeszéléseinek, Hajdu Zoltán, Horváth
Imre, Horváth István, Kiss Jenő, Majtényi Erik, Méliusz József, Szemlér Ferenc
versköteteinek, ezenkívül főleg az 50-es években számos riportkötet, tanulmánykötet
megjelenését segítette elő. Különleges szerepet vállalt a kortárs román irodalom és a román
klasszikusok magyar nyelvű tolmácsolása és kiadása terén. Nagy példányszámban és a hazai
műfordítók egész gárdáját tömörítve közvetítette a kibontakozó román próza (Eusebiu
Camilar, Ion Călugăru, V. Em. Galan, Cezar Petrescu, Marin Preda, Mihail Sadoveanu,
Zaharia Stancu) és költészet (Tudor Arghezi, Maria Banuş, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu,
A. Toma) korukban jelentős műveit. A klasszikusok sorában egész életműveket átfogó
válogatásban adta ki Alecsandri, Eminescu, Filimon, Sahia, Odobescu, Vlahuţă írásait.

A világirodalomból — az *Orosz Könyv kiadói munkáját átvéve — az ~ 1957-től elsősorban
klasszikus orosz és szovjet irodalmat adott ki. A kor sajátos munkamódszere volt, hogy
nyersfordításokhoz társszerzőül jelentős magyar írókat (Kacsó Sándor, Kós Károly, Szemlér
Ferenc, Szentimrei Jenő, Tompa László) nyert meg. Ugyanekkor egy önálló fordítógárda
kinevelésére törekedett (Asztalos Ágnes, Bajor Ella, Békési Ágnes, Dobó Ferenc, Mikó Imre,
Szegő György, Szőcs Ráchel). A világirodalom más területeit, ha szórványosan is, szintén
próbálta átfogni, legjelentősebb eredménye Franyó Zoltán Faust-fordításának és Évezredek
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húrjain c. háromkötetes műfordítás-gyűjteményének, Szemlér Ferenc Ötsarkú égi csillag c.
műfordításkötetének megjelentetése.

Átfogó kiadói koncepció és a tömegművelődésre gyakorolt hatása folytán méltatást érdemel
az 1951-ben indult *Haladó Hagyományaink sorozat; első kezdeményezése és a
hagyományok újraértékelése szempontjából sokat ígérő szakasza Gaál Gábor nevéhez
fűződik. 28 kötete magyar, román és világirodalmi klasszikusok (Batsányi, Bessenyei,
Csokonai, Vörösmarty; Bălcescu, Bolliac, Caragiale, Creangă, Filimon, Slavici; Heine)
életművéből nyújtott hol bővebb, hol szűkebb válogatást, s felelevenítette kevéssé ismert
hazai magyar irodalmi hagyományainkat (Heltai Gáspár, Mikes Kelemen, Korvin Sándor,
Thury Zoltán, Zajzoni Rab István írásai, A kuruckor költészete, egy válogatás Ady kiadatlan
novelláiból). A bevezető tanulmányok — bár nem mentesek a korszak merev
hagyományszemléletétől — az írók értékelésében a hazai magyar marxista irodalomtudomány
első eredményei voltak. E sorozatot folytatta a marosvásárhelyi részleg a *Magyar
Klasszikusok (Benedek Elek, Eötvös József, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Móricz
Zsigmond, Petelei István, Tolnai Lajos, Tömörkény István) sorozatával, valamint az 1956-ban
kezdett, majd az Irodalmi Könyvkiadó vállalásaként teljessé tett *Román Klasszikusok
sorozattal. Külön kell megemlékeznünk a szintén 1956-ban indult *Kincses Könyvtár olcsó
áron és nagy példányszámban kiadott köteteiről (1960-ig 58 jelent meg), ezek a kortárs és
klasszikus magyar, román és világirodalmat népszerűsítették.

(D. Gy.)

Állami Magyar Opera — 1948. dec. 11-én, Kodály Háry Jánosával nyílt meg Kolozsvárt, a
sétatéri színházépületben, közös fedél alatt az *Állami Magyar Színházzal. Az új, önálló
intézmény létrejöttének gazdag zenetörténeti előzményei visszanyúlnak a XVIII. századig. Az
MNSZ IV. országos kongresszusának keretében, Dr. Petru Groza miniszterelnök jelenlétében
megtartott intézményavató premier nemzetiségpolitikai és -történeti jelentőségére Balogh
Edgár mutatott rá ünnepi beszédében, az első évadnyitó másik szónoka, Eisikovits Mihály
igazgató az intézmény művészi programját ismertette: nemcsak a magyar operajátszás helyi
hagyományait kívánja folytatni, hanem új dalszínháztípust kíván létrehozni, „népopera” akar
lenni.

E népopera-jelleget a Háry Jánost követő első bemutatók — Smetana: Eladott menyasszony,
Schenk: A csodadoktor, Erkel: Bánk bán és Hunyadi László, Muszorgszkij: Szorocsinci vásár,
Donizetti: Don Pasquale, Kodály: Székely fonó, Aszafjev: A bahcsiszeráji szökőkút —
következetesen érvényesítették. A profil lényeges értékekkel gazdagodott Kallós József
igazgatása alatt (1950–51), amikor az első nagyoperákat mutatták be (Bizet: Carmen, Puccini:
Pillangókisasszony). Ezt a bővült profilt erősítette meg a társulat Rónai Antal igazgatásának
fél évtizedében (1952–56) az első Verdi-operák (Traviata, Álarcosbál, Rigoletto), két
Rimszkij-Korszakov-mű (Seherezádé, Aranykakas) s az operairodalom több más remeke
műsorra tűzésével; a népopera-jelleg folytonosságát ebben az időszakban többek közt egy
Kiriţescu-operett (Lakodalom), egy magyar népies balett (Kenessey: Keszkenő) és a
fölülmúlhatatlan sikerű Kacsóh-daljáték (János vitéz) bemutatása biztosította.

A fejlődési folyamat az egykori népoperát „az új dalszínháztípus” erényeinek megtagadása
nélkül „sokrétű művészeti föladatok ellátására alkalmas operaházzá” avatta. A játékrendet
ekkor a „népi” és a „klasszikus” művek, az opera, az operett és a táncjáték elvszerű
arányossága jellemezte; föladatként állt még a társulat előtt a XX. század klasszikusainak
meghódítása és a hazai repertoár megteremtése. (Utóbbi vonatkozásban csak az egyazon
épületben tevékenykedő magyar színházzal karöltve színre vitt Három nap egy esztendő c.
mesejátékra, Kiss Jenő és Márkos Albert közös művére tekinthetett vissza az immár
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nyolcéves társulat.) Szinberger Sándor több mint másfél évtizedes igazgatása alatt (1957–73)
az ~ további jelentős előrelépésekként büszkélkedhetett néhány modern balett-egyfelvonásos
színrevitelével (Ravel: Daphnis és Chloé, Stravinsky: Tűzmadár, Gershwin: Egy amerikai
Párizsban), Bartók mindhárom színpadi művének bemutatásával és hosszas műsoron
tartásával (A fából faragott királyfi, 1964; A kékszakállú herceg vára és A csodálatos
mandarin, 1965), román kortárs zeneszerzők jelentős műveinek első magyar színpadon való
előadásával (Vancea: Prikulics, Constantinescu: Kárpáti lakodalom, Jora: Szüret, Bentoiu:
Doktor szerelem). A játékrend klasszikus nagyoperák sokaságával bővült, de még több
operettel, s ez utóbbiak túlsúlya — ami nem annyira a játékrend összetételében, mint
amennyire a nézők elé került előadások számarányaiban mutatható ki — a profilt még inkább
az „operát is játszó operettszínház” irányába torzította. Hary Béla (1973–77), Kriza Ágnes
(1977–78) és 1978 óta Márki Zoltán igazgatása alatt is számos kimagasló teljesítményt
nyújtott a társulat, így a rég várt első Mozart- és első Rossini-bemutatóval (Don Giovanni, ill.
A szevillai borbély), de a repertoár s a művészi profil egyensúlya nem állt helyre.

A hazai magyar alkotás támogatása terén az intézmény a már említett Kiss–Márkos-mesejáték
után csak 1964-ben tette meg a következő lépést, amikor bemutatta Junger Ervinnek Dehel
Gábor librettójára komponált Találkozás c. egyfelvonásos táncjátékát. 1965-ben Demián
Vilmos Szinberger-librettóra szerzett egyfelvonásos operája, a Kelepce került színre, 1968-
ban Junger Jánosházy György librettójára szerzett Petőfi-operája, A helység kalapácsa.
Demián még két, stílusban az újabb musical felé tájékozódó operettel (Forgóajtó, 1971;
Pereg a film, 1976; mindkettő szövegírója Sárossy Ödön), Hary Béla a Jókai-szüzsére,
Horváth Béla librettójára komponált Sárga rózsa c. háromfelvonásos táncjátékkal (1975), az
intézmény legutóbb szerződött karmestere, Szarvady Gyula pedig az Isztrosz király c.
történelmi nagyoperával gazdagította a társulat repertoárját (1979; eredeti szövegét Jánosházy
György fordította magyarra).

A sajtó megalakulása óta figyelemmel kíséri az intézmény tevékenységét, az idevágó írások
száma meghaladja az ezret. E hatalmas, jegyzékbe nem foglalt anyag részben eseményekhez
kapcsolódó kritika és beszámoló, vagy a társulat nevesebb művészeit méltató írás, részben az
intézmény profilját és repertoárját illető bírálat vagy vitacikk. A művészetpolitikai és művészi
érdemek elismerése mellett a kritika kevesellte a romániai magyar alkotóművészet
szolgálatában szerzett érdemeket, és szorgalmazta, hogy váljék az ~ olyanszerű termékeny
műhellyé, amilyen — a maga nemében — a marosvásárhelyi *népi együttes. Másrészt
jogosan kifogásolta az operett túlsúlyát a játékrenden. Az ~ történetét másfél százados
előzményeivel együtt, monografikusan dolgozta fel Lakatos István A kolozsvári magyar zenés
színpad (1792–1973) c. munkájában (Benkő András előszavával, 1977).

(L. F.)
Jánosházy György: Évek, eredmények. Igaz Szó 1956/11. — László Ferenc: Profil és árnyék. Előre 1969. máj.
4.; uő: Operánkról jövő időben. Korunk 1969/8. — Operaalkotásunk hagyománya, jelene és jövője (ankét hét
résztvevővel, szerkesztőségi jegyzetekkel és zárócikkel). A Hét 1971/31–32, 34–36. — Balogh Edgár: Új
dalszínháztípus ígérete. A Hét 1973/49. — Jordáky Lajos: A kolozsvári Állami Magyar Opera 25 éve (1948–
1973). Az évfordulóra kiadott Opera Maghiară din Cluj. Állami Magyar Opera Kolozsvár 1948–1973 c.
emlékkönyvben, magyarul és románul, Kv. 1973. — Lakatos István: A 25 éves kolozsvári Állami Magyar Opera.
Magyar Zene, Bp. 1974/4. — Horváth Tibor: Operát közönségéről. A Hét 1978/36. — Fehérvári László:
Ünneplés ürügyén a holnapról. Utunk 1978/50.

Állami Magyar Színház — 1. Kolozsvárt a mai ~ közel kétszázados történeti múlt folytatása.
Az első erdélyi állandó magyar színjátszó társulat a felvilágosodás anyanyelvi művelődést
sürgető eszméi jegyében ebben a városban jött létre. Megnyitó előadása 1792. nov. 11-én volt
a mai Szabadság tér és Napoca utca sarkán álló Rhédey-palota déli szárnyépületében, a
Köleséry vagy a titkos ellenkezés c. darabbal. Katona József Bánk bánja a színház Farkas utcai
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állandó otthonának 1821-es avatását köszöntő pályázatra íródott. Ez az épület, a magyar
nyelvterület első kőszínháza, az 1930-as évek elejéig a mai Kogălniceanu utcai Egyetemiek
Háza helyén állott, a színtársulat azonban már 1906-ban az új Hunyadi — ma Ştefan cel Mare
— téri Nemzeti Színház-épületbe költözött, ahonnan 1919 után került mai helyére, a sétatéri
Színkör épületébe.

A kolozsvári színház gazdag hagyományok birtokában vált a kibontakozó romániai magyar
irodalmi élet hatékony fórumává. Janovics Jenő, aki 1930-ig igazgatta az együttest, irodalmi
olimpiászokat szervezett a legjelesebb erdélyi magyar írók részvételével, az erdélyi magyar
drámaírás megteremtésére pályázatokat hirdetett (az 1923-as pályázatra írta Tamási Áron az
Ősvigasztalást), munkás- és ifjúsági előadások szervezésével biztosította az anyanyelv
művelését tömegszinten. A gazdasági válság nehézségeit úgy próbálták átvészelni, hogy
Színpártoló Egyesületet alapítottak, s a 30-as évek elején Janovics Jenő művezetői ténykedése
mellett, László Ákos és Horváth Toldy István igazgatásával az anyagi szükségletek egy részét
közösségi adományokból fedezték. E korszak végén alakult meg a Thália rt., amely 1933 és
1940 között Kádár Imrét bízta meg a színház igazgatásával. Ebben az időszakban válik
szorossá a színház kapcsolata a Helikon írói társulással, s az 1936-tól évente közösen
meghirdetett drámapályázat hatására bontakozik ki Tamási Áron, Nagy István, Tomcsa
Sándor drámaírói művészete.

A két világháború közt 43 szerző 68 műve került bemutatásra. A színi mozgalom irodalmi
hatékonyságát bizonyítja, hogy a szerzők sorában ott találjuk Áprily Lajos, Bánffy Miklós,
Bárd Oszkár, Benedek Elek, Gulácsy Irén, Hunyady Sándor, Jékely Zoltán, Karácsony Benő,
Kós Károly, Kuncz Aladár, Molter Károly, Nagy István, Nyírő József, Szentimrei Jenő,
Tabéry Géza, Tamási Áron, Tomcsa Sándor nevét. Az erdélyi népművészetet
gyümölcsöztetve, sajátos játékstílussal kísérleteztek, amit a színháztörténet *kék madár
vonulatként tart számon. A szülőföld vox humanája, a testvériség jegyében tűzik műsorra a
korszak legjelentősebb román drámaíróinak műveit is. Lucian Blaga Zamolxéja Bárd Oszkár
fordításában megelőzte a román bemutatást, Victor Eftimiu Prométheusz és Ion Minulescu A
szerelmes próbabábu c. darabja Kádár Imre, Nicolae Iorga Apáról fiúra c. darabja Bitay
Árpád fordításában került színpadra. Az eredeti romániai drámatermés bemutatását rangossá
tette az a körülmény, hogy a helyi hagyománynak megfelelően a kolozsvári magyar színház
az európai színi kultúra klasszicizmusához mérte műsorát és előadásait, nem felejtkezve meg
arról, hogy itt már 1794-ben a Hamlet és Schiller Tolvajokja színre került. Janovics és Kádár
színháza emlékezetes Shakespeare-ciklussal, Gorkij és Csehov, Ibsen drámáinak jeles
bemutatásával, Molière-előadásokkal jelölte meg a dramaturgiai igények fokát. 1940 és 1944
között a színház élén Kemény János elnök-igazgató mellett Táray Ferenc (1942-ig) és
Mihályffy Béla művészeti igazgató állt.

A népi demokráciára, majd szocializmusra való áttérés óta az állami dotáció nyugodt
munkamenetet biztosító légkörében a kolozsvári ~ új, magasabb fokon folytatta
tevékenységét. Az újraindulás szervezési feladatait Fekete Mihály, Kőmíves Nagy Lajos
vállalta, majd 1945 júniusától ismét Janovics Jenő igazgatta a színházat haláláig. A sétatéri
Színkörben berendezkedő ~ élére ekkor Szentimrei Jenő (1945–49) kerül, aki haladó
hagyományaink és új, szocialista kultúránk műsordarabjaiból alakítja ki az új típusú
művelődési intézmény kulturális politikáját. Harag György, Kovács Dénes és Méliusz József
(1949), majd Marosi Péter (1949–52), Kovács József (1952–53), Nagy Béla (1953–56),
Tamás Gáspár (1956–60) igazgatása alatt a kor kevés értéket kínáló, a sematizmus és
problémátlanság kísértésével küszködő drámaterméséből műsorra kerül mindaz, ami irodalmi
értéket felmutatott: így Balla Károly már fordulatot jelző Vádolom magam c. darabja, Kiss
Jenő A fehér ember, Kiss László–Kováts Dezső Vihar a havason, Nagy István A gyár
ostroma, Sütő András–Hajdu Zoltán Mezítlábas menyasszony c. műve. A következő időszak
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színigazgatói, Huszár Sándor (1960–64) és Senkálszky Endre (1964–69) már a kor életérzését
a maga teljességében ábrázoló, az új témát illő dramaturgiai keretben megszólaltató drámák
között válogathattak. Deák Tamás (Demetrius, Ádám elkárhozása), Huszár Sándor (A
házasságok a földön köttetnek), Földes Mária (Baleset az Új utcában), Méhes György
(Harminchárom névtelen levél, Barbár komédia) jelentkezése a kortárs romániai magyar
dráma kibontakozásának szakaszát jelzi.

Az utolsó évtizedben, Bisztrai Mária igazgatása alatt, a kolozsvári ~ eredeti drámákat
bemutató műsora egyben a romániai magyar színműírás magas szintre érkezését is mutatja.
Bálint Tibor (Sánta angyalok utcája), Csávossy György (Özvegy és leánya, Kemény
Zsigmond nyomán), Csiki László (Öreg ház), Kocsis István (A korona aranyból van),
Páskándi Géza (Tornyot választok) művei s a Sütő-trilógia Harag György rendezésében (Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel) esztétikai értékeiken túl egyben
szép példái a szülőföld sajátos problémái iránt való elkötelezettségnek, s mint a legnagyobb
átlagnézőszámot megvalósító bemutatók, sokatmondóan minősítik színház és irodalom
kapcsolatát.

A kolozsvári ~ alkalmi Stúdió-színpadán a színművészek a klasszikus (görög ciklus:
Aiszkhülosz- és Szophoklész-oratórium) és modern (Mrożek, Schisgall, Aldo Nicolai) dráma-
írók egy-egy filozófiai veretű művének interpretálásával s írói megemlékezések (köztük 2
Ady-est, Kós Károly ünneplése, hazai magyar költők) műsorával szerepeltek.

A színház egyes művészei tevékeny részt vállalnak a Művelődési Ház színjátszó együttesének
s a főiskolások színjátszó csoportjainak patronálásában, s Kolozsvár iskolaváros lévén,
jelentős szerepet töltenek be az ifjúság számára rendezett színházi előadások.

A kolozsvári magyar színjátszás gazdag történetének feldolgozására vállalkozott Jancsó
Elemér. Az erdélyi színészet hőskora (Erdélyi Ritkaságok 1942. 2. kiadás), A kolozsvári ma-
gyar színház megalakulása és a felvilágosodás (NyIrK 1963/1) és A kolozsvári magyar
színház útja a romantikától a realizmusig (NyIrK 1963/2) c. tanulmányai együtt is meg-
jelentek az Irodalomtörténet és időszerűség (1972) c. gyűjteményben. A két világháború
közötti romániai magyar drámaírás történetét Kötő József doktorátusi szakdolgozatban írta
meg, ebből részletek jelentek meg Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből (Kv.
1976) címmel.

(K. J.)
Imre Sándor: Janovics Jenő és a színház. Kv. 1924. — Gaál Gábor: Erdélyi színház. Erdélyi Helikon 1928/1, 3.
— Tabéry Géza: Emlékkönyv. Kv. 1930. 39–43. — Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 172–78. — A 150
éves erdélyi magyar színjátszásról. Erdélyi Helikon 1942/5. Különszám. — Szabó Lajos: Színművészetünk tíz
éve. Utunk 1954/34. — Jancsó Elemér: 175 éves a kolozsvári magyar színház. Igaz Szó 1967/11. — Klacsmányi
Sándor: Román drámák magyarul. Korunk 1967/11. — Jelentés a Szépmíves Céh és a Magyar Színház
drámapályázatáról. 1936. HLev. 1979. II. 113–17; Jelentés az Erdélyi Szépmíves Céh és a Kolozsvári Magyar
Színház drámapályázatáról. 1939. HLev. 1979. II. 226–27. — Kántor Lajos: A megtalált színház. Kv. 1976.
150–55, 168–84. — Marosi Péter: Világ végén virradat. 1980. Drámákról, bemutatókról c. fejezet 126–80.

2. Sepsiszentgyörgyön állandó színház a Kolozsvár tartományi Szakszervezeti Tanács
védnöksége alatt 1946-ban alakult Dolgozók Színháza magyar tagozatának áthelyezésével jött
létre 1948 augusztusában. Kezdetben Állami Magyar Népszínház nevet viselt. 1949
márciusától ~ néven folytatja működését. Igazgatók: Bokor Andor (1946–56), Kováts Dezső
(1956–68), Dukász Anna (1968–73), 1973 óta Sylvester Lajos. Irodalmi titkárok: Bokor Lívia
(1946–56), Sombori Sándor (1956–59 és 1963–69), Jecza Tibor (1959–63), 1970 óta Veress
Dániel. Az intézmény az alapító okmány szerint drámai színház. Több műfajt magába ölelő
arcélét sajátos helyzete és a nézők igényei alakították ki: a Barcaságtól Gyimesig terjedő
tájegység falujáró színháza lett. Műsorrendjében a nyomaték a kortárs hazai román (Al.
Voitin, D. R. Popescu, L. Demetrius, A. Baranga, P. Everac, H. Lovinescu), magyar, a
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klasszikus és a két háború közti román (I. L. Caragiale, T. Muşatescu, M. Sorbul, V. Eftimiu,
M. Sebastian, G. Ciprian), a klasszikus magyar (Katona, Fazekas, Petőfi, Vörösmarty, Csiky
Gergely, Mikszáth, Móricz, Németh László), valamint az egyetemes drámairodalom realista
és romantikus alkotásainak bemutatására esik (Lope de Vega, Calderón, Machiavelli,
Shakespeare, Molière, Schiller, Goethe, Victor Hugo, Gogol, Ibsen, Gorkij, Shaw, Krleža).
Szórványosan a jelenkori magyar s kortárs nyugati drámairodalom is szóhoz jut (Illyés Gyula,
Illés Endre, Görgey Gábor, Kertész Ákos, Tennessee Williams, Camus, Faulkner, Dürrenmatt,
Joseph Heller). Az ~ jelentős vállalkozásai közé tartozik az egyszerzős drámai ciklusok
kialakítása: Tamási-sorozat (Énekes madár, Csalóka szivárvány, Tündöklő Jeromos, Hegyi
patak, Hullámzó vőlegény), Sütő András-sorozat (Tékozló szerelem, Csillag a máglyán, Káin
és Ábel), a gyermek és ifjúsági színműveket bemutató sorozat, valamint a történelmi drámák
sora (Veress Dániel: Mikes, Véres farsang, Wesselényi, Örvényben; Páskándi: Tornyot
választok; Illyés Gyula: Különc; Katona József: Bánk bán; Sombori Sándor: Gábor Áron;
utóbbi kivételével Völgyesi András rendezésében). Három évtized alatt a társulat a következő
kortárs romániai magyar írók és színpadi szerzők harmincegy színművét vitte színpadra: Balla
Károly, Csávossy György, Deák Tamás, Kiss László, Kováts Dezső, Marton Lili, Méhes
György, Nagy István, Novák Anna, Páskándi Géza, Seprődi Anna, Simon Magda, Sombori
Sándor, Sütő András, Szemlér Ferenc, Tamási Áron, Tomcsa Sándor, Tömöry Péter, Veress
Dániel. A Stúdió-színpad monodrámákat, egyéni és kollektív irodalmi műsorokat, verses
összeállításokat mutatott be Juhász Gyula, Caragiale, Petőfi, Ady, Kányádi Sándor, Tamási
Áron, Farkas Árpád s mások műveiből, a világlíra szerelmes verseiből vagy a színházról és
színjátszásról írott művekből. A társulat évente hét-nyolc nagyszínpadi, egy-három stúdió
bemutatót tart, átlagos nézőszám száz-száztízezer.

A sepsiszentgyörgyi színjátszás előtörténetével — saját kutatásaira támaszkodva — Sombori
Sándor foglalkozott (Színjátszás Sepsiszentgyörgyön a XIX. században, Aluta 1970; Szín-
játszás Sepsiszentgyörgyön a XX. század elején. 1900–1913, Aluta 1971). A mai állandó
színház története feldolgozatlan.

(V. D.)
Veress Dániel: Klasszikusok vidéken. Utunk Évkönyv 1972. 140–42.; uő: Negyedszázad. Emlékfüzet.
Sepsiszentgyörgy 1973; uő: A színház vonzásában. Jegyzetek a műhelyből. Sepsiszentgyörgy 1980. — Sylvester
Lajos: Mondani a szót, a jót, az igazat. Utunk 1974/2. — Kántor Lajos: Színház a közönségért. Korunk 1976/9;
uő: A megtalált színház, Kv. 1976. Nevelni és szórakoztatni c. fejezet 48–54.

3. Temesvárt az ~ évszázados hagyományra támaszkodik. Az első magyar színházi előadást
itt 1828-ban tartotta a Bánságban vendégszereplő Kassai Dal- és Színésztársaság, s a
vándortársulatok fellépései a XIX. század 50-es éveitől rendszeresekké váltak. A budapesti
Nemzeti Színház meghívott művészei 1875-ben avatták fel Szigligeti Nőuralom c. darabjával
a jelenlegi három önálló színháznak s a Temesvári Állami Operának otthont nyújtó épületet.
A század végéig felváltva játszottak benne magyar és német színtársulatok, gyakran
szerepeltek a városban román és szerb művészi együttesek is. A temesvári magyar színjátszás
Krecsányi Ignác igazgatósága alatt (1888–1894 és 1902–1914) bontakozott ki. Nála kezdte
színészi működését Janovics Jenő, Fekete Mihály, Latabár Árpád, Medgyaszay Vilma.

1919 után éveken át Fekete Mihály igazgatta a temesvári magyar színházat. Műsorrendjén a
divatos operettek mellett fontos helyet foglaltak el az egyetemes és a magyar irodalom
jelentős klasszikus és korabeli alkotásai. Rövid ideig Franyó Zoltán volt a színház irányítója,
majd Szendrey Mihály és az Ihász–Fekete társulat kapott koncessziót. Janovics Jenő együttese
állandó szezont tartott Temesvárt, a 30-as évek végén pedig a kolozsvári Thália rt. társulata
állomásozott itt megszabott időközönként. A II. világháború kitörésével megszűnt a temesvári
magyar színjátszás, a 40-es évek végén azonban Magyar Népszínház alakult Kulcsár Juliska
operaénekesnő vezetésével. Ennek egyes tagjaiból és munkásszínjátszókból jött létre a német
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színtársulattal egy időben, 1953-ban a román nyelvű Temesvári Állami Színház magyar
tagozata.

Az együttes a főiskoláról Temesvárra szerződött fiatal színészekkel erősödött, ide került Jánó
János, Rácz Béla, majd Adleff Ingeborg, Fábián Ferenc, Sinka Károly, később Varga Vilmos,
Balogh Éva. Nagy művészi tapasztalattal rendelkező színészek — Sarlai Imre, Sebesi Péter,
Izsó Johanna — szerződtek a társulathoz, melynek művészi irányítását 1956-tól Taub János
vette át. Rangos előadásban kerültek ekkor színre Szigligeti, Heltai, Maeterlinck, Roblés da-
rabjai.

Taub igazgató-főrendező vezetésével 1957. okt. 1-től az addigi tagozat önálló intézménnyé
vált Temesvári Állami Magyar Színház néven. A sikeres produkciók sorozata Csiky
Nagymama, Figuiredo Savanyú a szőlő, Bródy A tanítónő és Medikus, Shaw Az ördög
cimborája c. darabjainak sikerült bemutatóival folytatódott. Taub távozásával 1961-től vissza-
esés állt be a társulat művészi tevékenységében. 1965 őszén Sinka Károlyt nevezték ki a
színház igazgatójává, s Taub temesvári szerződése nyomán a 60-as évek végétől újabb sikeres
időszak köszöntött be. Taub országos feltűnést keltő előadásban vitte színre Harold Pinter A
gondnok (1969) és Csehov Ivanov (1973) c. darabját. 1969 őszén a temesvári ~hoz szerződött
Cseresnyés Gyula, az ő rendezései sorából kiemelkedett Németh László Villámfénynél,
Hašek–Burián Svejk, a derék katona, Shakespeare II. Richárd és Csehov Ványa bácsi c.
darabjának előadása. Rangosan vitte színre a társulat Mihai Berechet vendégrendezésében
Krleža A Glembay Ltd. c. darabját (1975). A sikerekben gazdag periódus után megritkultak a
gondosan kidolgozott előadások, sok jeles színész máshova szerződött, s nagy veszteséget
jelentett Fábián Ferenc kiváló színművész korai halála.

Sajátos helyzetéből eredően a temesvári ~ bizonyosfajta korszerűen értelmezett *népszínház
eszményi megvalósítására törekszik, rendszeresen felkeresve Arad és Temes megye
magyarok is lakta városait és falvait.

A színház műsorán kezdettől fogva megfelelő arányban jelentkeznek a romániai magyar írók
színművei, számos esetben ősbemutatóval. A hazai szerzők itt előadott munkái közt szerepelt
Anavi Ádám, Csávossy György, Csiki László, Fodor Sándor, Földes Mária, Hajdu Győző,
Károly Sándor, Kiss László, Kocsis István, Komzsik István, Lászlóffy Csaba, Méhes György,
Sütő András, Szabó Lajos, Tomcsa Sándor, Tömöry Péter darabja. A magyar klasszikusok
tiszteletére rendezett ünnepi műsorok mellett hazai szerzőket szólaltatott meg a Zászlóhajtás
(1966), Hazám (1969), Ifjúságunk hatalom (1972), Neked (1972), Amit az idő parancsol
(1974), Megálltam melletted (1975) c. irodalmi stúdió-műsor. Külön estén szerepeltek
összeállítások Olosz Lajos és Endre Károly, majd Bodor Pál verseiből; Szilágyi Domokos
emlékének szentelt Egyenes beszéd c. műsorával Mátray László I. díjat nyert a Megéneklünk,
Románia-fesztivál bukaresti seregszemléjén (1979).

(Sz. J.)
Papp László: A temesvári színjátszás kérdéséhez. Korunk 1966/3. — Szőcs István: Temesvár — színházaink két
arca. Igaz Szó 1970/4. — Szekernyés János: Három színház egy fedél alatt. A Hét Évkönyve 1978. 209–14.

Állami Székely Színház — *Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozata

almanach — eredetileg arab elnevezésű csillagászati naptár a középkorban, ma naptárral
vagy naptár nélkül időszakonként, évente vagy alkalmilag megjelenő, egyéb olvasmányok
mellett főleg szépirodalmi anyagot közlő zsebkönyv.

1919-ben, a még csak tájékozódó könyvkiadás történetében elsőnek, az irodalmi decentra-
lizáció álláspontjára helyezkedő Erdélyi Írók Almanachja jelenik meg Nagyváradon Ferenczy
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György szerkesztésében, huszonöt író bemutatásával. Az Erdélyi Irodalmi Társaság
Almanachja 1921-re (Kv. 1920) Kiss Ernő szerkesztésében gazdag anyagával *antológia
jellegét ölti. A György Lajos szerkesztésében 1925-ben kiadott Pásztortűz Almanach (buda-
pesti kiadása Erdélyi Almanach) számba veszi a romániai magyar művelődési törekvések első
hat esztendejének eredményeit; a szépirodalmi részben Áprily Lajos, Kovács Dezső, Nyírő
József, Reményik Sándor, Szabolcska Mihály szerepel, a tanulmányok átfogják a romániai
magyar közélet minden vetületét. A soron következő 1927-es kolozsvári Újságíró Almanach
színvonalát a szerkesztésben részt vevő Gaál Gábor, Kuncz Aladár és Kós Károly biztosítja.
A több mint 300 lap terjedelmű kiadványban hazai és magyarországi neves írók mellett
megszólal Romain Rolland, s Áprily Lajos fordításában megjelenik Eminescu remekműve, Az
Esticsillag; sajtótörténeti cikkei mindmáig forrásértékűek. Folytatása egy másik Újságíró
Évkönyv-Almanach (Kv. 1930). Ugyancsak 1927-ben jelent meg Kolozsvárt Szabó Imre zsidó
almanachja, a Kelet kapujában.

Kimondottan alkalmi kiadvány az Almanach a kolozsvári Unitárius Főgimnázium „Kriza
Önképzőkörének” 1927–1928. évéről, benne a később híressé vált tagok, Kovács György
színművész, László Tihamér egyetemi tanár és Mikó Imre író egykori dolgozatai is
olvashatók. Ugyancsak 1928-ban jelenik meg Szigethy József szerkesztésében a Zenei, művé-
szeti és irodalmi Dekameron, ma már ikonográfiai szempontból figyelemre méltó arcké-
pekkel. Szigethy kétnyelvű kiadványként, Monografia Clujului — Kolozsvár monográfiája
címmel folytatta ~ sorozatát. Az 1936-ban megjelent I. kötet a város történetét öleli fel, az
1939/40-ben kiadott IV. kötet a kolozsvári iparosok és értelmiségiek életrajzát tartalmazza. A
20-as évek bibliográfiájában még számon tartott a Marosvásárhelyi Almanach, naptárral az
1920. évre, Szász Károly szerkesztésében, székely írók közreműködésével; a nagybányai
Almanach 1921 Németh Béla szerkesztésében; az Aradi Újságírók Almanachja az 1921. és
1922. évre, Fáskerti Tibor szerkesztésében; az Én, Te, Ő Almanach (Tv. 1927).

A 30-as években az ~ manifesztum-jelleget kap. Az Erdélyi Tudósító Almanachja (Kv. 1933)
a katolicizmus szócsöve, a Pintér Lajos és Bércy György szerkesztésében, Károly Sándor
előszavával megjelenő Karácsonyi Almanach (Arad 1935) Archipenko, Bortnyik Sándor,
George Grosz, Picasso s más avantgardista képzőművészek munkáinak közlésével a kor egyre
embertelenebb jelenségeivel fordul szembe; a Győri Illés István szerkesztette Metamorphosis
Transylvaniae (Kv. 1937) Erdély és a Bánság „nagy átalakulás”-át elemzi írók, újságírók —
köztük Janovics Jenő, Gaál Gábor, Tabéry Géza — közreműködésével. „Időálló, dokumen-
táris kép” igényével készül ötven erdélyi író és újságíró 1940-es almanachja, a Fegyverek közt
— múzsák, Gara Ernő szerkesztésében Nagyváradon. A II. világháború végső szakaszában,
1943. március idusán, több mint jelkép húsz demokratikus író együttes jelentkezése
Kolozsvárt a 48-as Erdély „zsebkönyv”-ben (Spectator előszavával, id. Jordáky Lajos
betűivel). Az Erdély forradalmi hagyományait a jelen égető kérdéseinek szemszögéből
felelevenítő kötet Bem tábornok brassói kiáltványából vett idézettel kezdődik és Nagy István
A munkásság Petőfije c. írásával fejeződik be.

Számos írót vonultatott föl a Szociáldemokrata Párt 1946-ra Kolozsvárt kiadott Almanachja.
A felszabadulás korszakának erkölcsi manifesztumát jelenti a kolozsvári román és magyar
írók 1949 márciusában kiadott irodalmi almanachja (Împreună — Együtt): a közös fellépés
nyomatékot ad a néhány hónap múlva megindított hasonnevű két kolozsvári folyóirat
(Almanahul Literar, Irodalmi Almanach) egymást kiegészítő irodalompolitikai programjának.

(K. K.)

Almási István (Kolozsvár, 1934. dec. 8.) — népzenekutató. Szülővárosában végezte iskoláit.
A Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán szerzett zenetanári oklevelet 1956-ban. Már
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diákként bekapcsolódott — tanára, Jagamas János irányításával — a kolozsvári folklórintézet
munkájába, amelynek 1957 óta tudományos munkatársa, jelenleg főkutatói beosztásban. Első
tanulmányát 1954-ben közölte a Művelődési Útmutató; a diákéveiben Magyarlapádon gyűjtött
dallamanyagból A lapádi erdő alatt c. kötetben adott közre 58 népdalt (társszerző Szenik
Ilona és Zsizsmann Ilona, 1957). A Korunk, NyIrK, Művelődés, Revista de Etnografie şi
Folclor munkatársa.

Mint népzenegyűjtő elsősorban Erdély kevéssé vagy még egyáltalán föl nem tárt vidékeinek
magyar népzenéjére összpontosít. Több mint száz helységben mintegy 5000 dallamot gyűjtött.
Ennek mintegy ötöde jelent meg önálló munkában (magyargyerőmonostori dallamok az Olosz
Katalinnal közös Magyargyerőmonostori népköltészet c. kötetben, 1969; Futásfalvi népdalok,
Sepsiszentgyörgy, 1973; Szilágysági magyar népzene. 1979) vagy folyóiratokban és tanul-
mánykötetekben írásaihoz fűzött adalékként. Tanulmányaiban átfogó népzenei alapismeretre
támaszkodva a dallamrendszerezés, a népzenei kölcsönhatások kérdéseivel, a népzenegyűjtés
módszertanával s a népzene műfajai közül a balladával foglalkozott behatóbban.

Kiadványaival széles körű népzenei kultúrát szolgál. 245 melodii de joc. 245 népi táncdallam.
245 Tanzmelodien c. kiadványa (közösen Iosif Herţeával, Mv. 1970) 125 román, 114 magyar
és 6 német dallamban Erdély meglehetősen kiterjedt részét képviselő gyűjtemény. Szerzői —
előszavuk szerint — a műkedvelő mozgalom hasznára adták ki, de minden dallamuk egyben
teljes értékű népzenetudományos adalék is. A közművelői célszerűségnek és a tudományos
igényességnek ez az összhangja jellemzi valamennyi népszerűsítő kiadványát, e két kritérium
arányos érvényesítésére törekszik műkedvelő népzenegyűjtők nevelőjeként is. Egy Dalos-
füzete (1971) a Művelődés mellékleteként jelent meg. Kiemelkedő a Tavaszi szél vizet áraszt
c. antológia (200 magyar népdal, 1972); ez a nagy példányszámú zsebkönyv A mi dalaink
hagyományát folytatja, arányosan és kizárólag remekmívű egyedekben képviselve a teljes
magyar népdalkincset (eltekintve bizonyos műfajoktól, mint a ballada, a sirató, a
gyermekdal).

Külön említendő folklorisztika-történeti kutatómunkája. Kiadta Seprődi János népzenei
gyűjtését a Benkő Andrással és Lakatos Istvánnal közösen szerkesztett Seprődi János
válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése (1974) c. kötetben; tanulmányt közölt Román–
magyar népzenei kölcsönhatások kutatása (Korunk 1965/10) s Bartók és az erdélyi
népzenekutatás címmel a László Ferenc szerkesztette Bartók-dolgozatok c. kötetben (1974),
szerepel a Zenetudományi írások (1977) c. kötetben is.
Szabó T. Attila: Magyargyerőmonostori népköltészet. Igaz Szó 1969/11. — Benkő András: Szilágysági magyar
népzene. Utunk 1980/19. — Jagamas János: A Szilágyság népdalkincse. A Hét 1980/21. — László Ferenc:
Ünneprontás? Igaz Szó 1980/11.

álmoskönyv — *népkönyv

Aluta — a Sepsiszentgyörgyi Múzeum tudományos közlönye. Felelős szerkesztője Székely
Zoltán múzeumigazgató. Az I. kötet (1970) Árvay József, Salamon Sándor és Sylvester Lajos,
a II–IV. kötet (1970–72) Árvay József, Kovács Sándor és Jecza Tibor szerkesztésében jelent
meg. Az V. kötet (1973) címe Tanulmányok és közlemények, szerkesztette Csiki Piroska,
Kovács Sándor, Kozák Albert. A VI–IX. kötetek (1974–77) újra ~ címmel jelentek meg
Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert szerkesztésében. A magyar nyelvű tanulmányok
mellett kezdetben román, német és francia nyelven is, 1974-től csak román és magyar nyelven
közöl írásokat. A magyar anyag helytörténeti, munkásmozgalmi, néprajzi, nyelvészeti,
irodalmi, színház- és zenetörténeti, valamint természetrajzi kérdéseket dolgoz fel. A munka-
társak közt szerepel Binder Pál, Boros Judit, Csia Ernő, Debreczeni László, Egyed Ákos,
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Faragó József, Gálffy Mózes, Imreh István, János Pál, Kisgyörgy Zoltán, Kónya Ádám, ifj.
Kós Károly, Kósa-Szánthó Vilma, Márton Gyula, Pataki József, Seres András, Szigeti József,
Tarisznyás Márton, Vámszer Géza, Zágoni Jenő. Az összevont X–XI. (1978–79) szám 32
régészeti, természettudományi és néprajzi cikkéből 13 román, 1 német és 18 (közte 10
néprajzi) magyar nyelvű.
Kósa László: Aluta I. Ethnographia, Bp. 1971/1. — Salamon Anikó: A Sepsiszentgyörgyi Múzeum évkönyvében
lapozva. A Hét 1978/1. A bíráló cikkre Székely Zoltán és Zágoni Jenő válaszolt. A Hét 1978/5. — Szabó T. E.
Attila: Korszerű múzeumi hagyományok. Korunk 1978/3. — Mátyás Árpád: A szülőföld bemutatása. Előre 1979.
febr. 14. — Magyari Lajos: Aluta 1976–77. Megyei Tükör 1979. febr. 17.

Ambarus Géza (Halmágy, 1901. máj. 16. — 1970. aug. 15., Nagyvárad) — népművelő.
1921-ben szerzett tanítói oklevelet Nagyenyeden, működött Mezőbándon, Pókán, Csernát-
faluban, Marosludason. 1929-től kezdve Nagyváradon. A Szigligeti Társaság tagja. Műda-
lokat írt és zenésített meg. Megjelent munkája: Az eklézsia ládája (lakodalmi szokások,
versek, Benedek Gézával, Nv. é. n.).

Anavi Ádám (Torda, 1909. febr. 26.) — költő, színműíró. Középiskolát szülővárosában,
lélektan–filozófia szakot a kolozsvári egyetemen végzett, 1937 óta Temesvárt tanár. 1928 óta
publikál hazai magyar lapokban; 1944 és 1954 között a mozgósító politikai költészet egyik
ismert képviselője, s mint ilyen szerepelt a Poeţi maghiari din R. P. R. (1955) c. antológiában.
Újabb versei a gondolati líra felé mutatnak. Kecskelovag c. mesejátéka „felnőttek és
gyermekek számára” (Zoltán Aladár zenéjére) 1971-ben, Fénypásztorok c. mesejátéka 1980-
ban került színre Temesvárt; Kepler és Androméda c. drámai jelenete (Igaz Szó 1974/2)
román fordításban is megjelent. Előbb a temesvári Ady Endre Irodalmi Kör ügyvezetője,
majd 1979-től az ebből alakult Franyó Zoltán Irodalmi Kör elnöke. Kötetei: Öregek igazsága
(színmű, Tv. 1940); Hess, szegénység (versek, Tv. 1944); Indulnak hadirendben (versek,
1953); Pellengér (Bajor Andorral és Bodor Pállal, szatirikus és humoros versek, 1955), Etika
és kibernetika (versek, 1970); Metaforás idők (versek, 1974); Csülök és a többi négy (versek
„gyermekek szemével”, Tv. 1977).
Majtényi Erik: A. Á. verseiről. Igaz Szó 1954/1. — Márki Zoltán: Indulnak hadirendben. Utunk 1954/19. —
Pongrácz P. Mária: Kalandozás a mélységekben. Igaz Szó 1979/2. — Mandics György: A végtelen titoknyitás. A
Hét 1979/11.

Ander Zoltán (Déva, 1917. szept. 21.) — orvosi szakíró. Oklevelét Kolozsvárt szerezte
(1940). A marosvásárhelyi OGYI-ban a törvényszéki orvostan előadótanára (1949), majd
professzora (1966), doktor docens (1971). Szaktanulmányaiban, egyetemi jegyzeteiben az
orvosi etika, a törvényszéki orvostan és a toxikológia kérdéseit tárgyalja. Az Orvosi
Könyvkiadó 1965-ben jelentette meg Elemente de deontologie medicală c. román nyelvű
monográfiáját az orvosi erkölcs és deontológia tárgyköréből. Az Orvosi Szemle rovatvezetője
volt, az Előre, Korunk, Művelődés, TETT munkatársa. Tájékoztató írásai a hazai
folyóiratokban az alkoholizmus társadalmi vonatkozásaival, nevelési kérdésekkel foglal-
koznak. Az 1966-ban kiadott román nyelvű egységes törvényszéki orvostani tankönyv
társszerzője. Jelentősebb magyar nyelven megjelent munkái: Amit az alkoholról tudni kell
(1973); Orvosi deontológia (kőnyomatos egyetemi jegyzet, Mv. 1976); A szocialista orvosi
deontológia kérdései (kőnyomatos egyetemi jegyzet, Mv. 1978).

Andor Endre, családi nevén Ráth (Arad, 1897. okt. 27.) — író, irodalmi szervező. Bírói és
ügyvédi képesítését Budapesten szerezte. Aradon a Friss Újságnál, majd a Rendkívüli
Újságnál dolgozott. 1921-ben Regulus c. történelmi kisregényével elnyerte a Kölcsey
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Egyesület irodalmi pályázatának I. díját. Ez év októberétől 1923 júliusáig az egyesület titkára.
Verseit Fekete máglya címmel foglalta kötetbe (Arad 1922). A 20-as évek közepén
Magyarországra költözött, s jogi pályán helyezkedett el.

András János, V. András (Vista, 1926. ápr. 5.) — szerkesztő, műfordító. A kolozsvári ref.
kollégiumban tette le az érettségit, egyetemi tanulmányokat Kolozsvárt és Bukarestben
folytatott. A Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. Első írását a Világosság közölte (1946),
mint az MNSZ aktivistája figyelmét a művelődés kérdései felé fordította (1948). Előbb a
Művelődési Útmutató, majd a Tanügyi Újság s az Îndrumătorul Cultural szerkesztője; 1969-
től 1974-ig a Művelődés főszerkesztője, s e folyóiratot a romániai magyar tömegek cselekvő
művelődésének jelentékeny központi szervévé fejleszti. Közben (1952–68) az Irodalmi
Könyvkiadó lektoraként nagy gondot fordított a történelmi, művelődési és néprajzi kötetek
szerkesztésére. 1975 óta újra könyvkiadói lektor a Kriterionnál.

Magyarra fordította N. D. Cocea, M. Sadoveanu, Preda, Rebreanu, Z. Stancu több
elbeszélését és regényét, Nicolae Bălcescu A románok Vitéz Mihály vajda idejében c.
munkáját (1963; 2. kiadás 1974), s Mihai Gafiţával közösen szerkesztette A román irodalom
kis tükre II–IV. kötetét, mely szemelvényanyagával és életrajzaival legteljesebb ilyen jellegű
kiadványunk. Közreműködött több, a magyarországi Európa Könyvkiadónál megjelent román
műfordításgyűjtemény és irodalmi antológia összeállításában (George Coşbuc válogatott
versei A pásztorleány c. alatt, Jékely Zoltánnal, Bp. 1958; N. D. Cocea írásainak A hosszú élet
bora c. gyűjteménye, Bp. 1962; Kizöldült a bükk levele, román népdalok és népballadák,
Domokos Jánossal, Bp. 1962; Romániai elbeszélők, Belia Györggyel, Bp. 1965). Az Európa
Könyvkiadónál jelent meg fordításában Zaharia Stancu Bolond erdő c. regénye (Bp. 1968);
műfordításait közli a Körutazás c. antológia (1977).

Andrási Ede (Vác, 1887. okt. 31. — 1953. ápr. 1., Nagyvárad) — dal- és zeneszerző, 1918-
ban szerzett konzervatóriumi képesítést, 1941-ben egyházkarnagyi és hegedűtanári oklevelet
Budapesten. Zenepedagógus. Nagyszalontán és Nagyváradon tanított. A 30-as években a
Nagyvárad gyermekrovatát vezette. Alkalmi versei, novellái itt és az Erdélyi Lapokban
jelentek meg. Dalokat, kórusműveket, operetteket szerzett. A maga korában sikert elért
szerzeményei közül megemlíthető: Záróra a Vitriol kávéházban (operett Kálmán Andor
szövegére, 1920); Nyugati álom (operett saját szövegére, 1921); Barcarole (dal, saját
szövegével, nyomtatásban, Nv. 1921).

Andrási Tivadar (Alsórákos, 1893. ápr. 9. — 1941. ápr. 6., Sepsiszentgyörgy) — műfordító,
szótárszerkesztő. Tanulmányait Kolozsvárt a ref. teológián és az egyetem bölcsészeti karán
végezte. 1921-től a Székely Mikó Kollégium tanára. Egy ifjúsági színdarabot „német ere-
detiből” dolgozott át (Utazás Bergengócziába, Sepsiszentgyörgy 1922) és egy ifjúsági regényt
hollandból fordított (A. Van Hoogstraten-Schoch: Kornélia. Kv. 1937). Román–magyar és
magyar–román szótárt is szerkesztett (Sepsiszentgyörgy 1924). Kisebb írásainak posztumusz
gyűjteménye: Életképek (Bp. 1942).

Andrásofszky Tibor (Kolozsvár, 1914. júl. 31. — 1978. máj. 27., Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. Az idegsebészet előadótanára (1949), doktor docens (1954), professzor (1959), majd
1974-től konzultáns tanár a marosvásárhelyi OGYI-ban. Az intézet rektora (1953–64), az
Orvosi Szemle–Revista Medicală főszerkesztője (1955–64), a bukaresti Neurologie munka-
társa. Közíróként az orvosi felsőoktatás kérdéseivel foglalkozott. Társszerzője a Miskolczy
Dezső akadémikus szerkesztette Idegkórtan (1958) c. tankönyvnek.
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Andrásy Zoltán (Nagyszeben, 1910. ápr. 30.) — képzőművész. Tanulmányait a kolozsvári
Képzőművészeti Iskolában, majd a bukaresti Szépművészeti Akadémián végezte. Már
főiskolás korában foglalkozott könyvgrafikával; a Pásztortűzben romániai magyar költők
verseit illusztrálta. 1942-ben az Erdélyi Gazda alkalmazta rajzolónak. 1949-től a kolozsvári
Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanára. Napjainkig közel száz irodalmi, isme-
retterjesztő és politikai könyvhöz készített művészi címlapot és illusztrációkat. Megelevenítő
erejének legszebb példái gyermek- és ifjúsági könyveknek, így Arany János Tillaárom, haj!
(Kv. 1942), Horváth István Jegenye (1949) és Zölderdő fia (1955), Kányádi Sándor Kicsi
legény, nagy tarisznya (1969) és Hajdu Zoltán Forróvizet a kopacnak (1971) c. köteteinek
illusztrációi.
Banner Zoltán: Az eszmeiség műfajai. Utunk 1976/47.

Andreas — Endre Károly írói álneve

anekdota (görög jelentése 'kiadatlan') — a középkor óta így nevezik a jelentős szemé-
lyiségekhez vagy közismert eseményekhez fűződő, hitelesség igényével fellépő, jellemzőnek
tartott, rövid, csattanós, többnyire tréfás történetet. Először többnyire szóbeli közlés útján
terjed, és csak később kerül lejegyzésre.

Az ~ mint a meséhez hasonló vándorműfaj tudományos kutatásában jelentős eredményeket ért
el György Lajos: négy évtizeden át foglalkozott múltjával, föltárta művelődéstörténeti
szerepét és jelentőségét a magyar szépprózai műfajok kialakulásában és fejlődésében. Nálunk
számos ~ hőse évtizedeken át Brassai Sámuel vagy Barcsay Domokos, a „bánffyhunyadi
fejedelem”, de majdnem minden vidéki városnak megvolt a maga sokat emlegetett tréfás
alakja vagy tréfacsinálója. Visszatérő műfaj az ~ a naptárirodalomban, előfordul számos
évkönyv és emlékkönyv lapjain.

1919-től napjainkig a romániai magyar sajtóban több ezer ~ látott napvilágot, az olvasók
igényeinek megfelelően tálalva a főleg történelmi és társadalmi vonatkozású történeteket.
Jelentős György Lajos Világjáró anekdoták c. gyűjteménye (Bp. 1938); a múlt századi
kiadványok tallózása nyomán adta ki 1939-ben Szatmáron kis történelmi anekdota-
gyűjteményét czófalvi Csia Albert (A régi jó időkből). Az Utunk I. évfolyamában Bánffy
Miklós maga illusztrálta ~ ciklusát.

Az ~ az 50-es években háttérbe szorult a határozott politikai célzatú, többnyire karikírozó
viccel szemben, de újabban újra feléledt a lapok humor-rovatában. A műfaj felvirágzását az
utóbbi években örvendetesen szaporodó anekdota-kiadványok jelzik. Rohonyi Zoltán Her-
mányi Dienes József Nagyenyedi Demokritusából készített új válogatást a Téka-sorozat szá-
mára (1971), ugyancsak itt jelent meg Szabó György filológiai igényességgel szerkesztett két
gyűjteménye, az Antik anekdoták (1970) és a Középkori anekdoták (1976). György Lajos
kéziratos hagyatékának terjedelmes magyar irodalmi anekdotagyűjteménye egyelőre kiadat-
lan, ugyanígy Duka János székely anekdotagyűjteménye.

Molter Károly Komor korunk derűje (1971) és Szász István Nyúl a telefonpóznán c. kötete
(Kv. 1971) főleg hazai magyar irodalmi és sajtóéletünk közelmúltját eleveníti fel szellemes
történeteiben.

Az újra gyökeret vert műfajnak a mulattatáson messze túlmenő közéleti funkcióját példázzák
az Utunk Évkönyv sorozat napjainkhoz kapcsolódó anekdotái, valamint Balogh Edgár 1978
folyamán a Rádióstúdió kolozsvári magyar adásaiban elhangzott s az Új Élet hasábjain
Acéltükör mélye sorozatcím alatt közölt történetei.
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Az anekdotizmus, az ~ hatásának jelentkezése szépirodalmunkban kritikai viták tárgya.
Szívesen élt vele Hunyady Sándor, Karácsony Benő, Nyírő József, majd Asztalos István, Sütő
András, Szabó Gyula, az újabb nemzedékből Bálint Tibor.

(K. Á.)
György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Bp. 1934; uő: Anekdota. Megjelent A
magyarság néprajza III. kötetében. Bp. é. n. 127–59.

Angi István (Ozsdola, 1933. okt. 16.) — kritikus, publicista. A kézdivásárhelyi mező-
gazdasági szakiskola után a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban végzett, ahol
tanári pályáját is megkezdte. Három évig aspiráns volt Moszkvában, ahol Zene és affektivitás
c. értekezésével a Lomonoszov Egyetemen filozófiai doktorátust szerzett (1965). Az esztétika
tanára a zeneművészeti főiskolán.

1967-ben jelentkezett zenepublicisztikával; 1970-ben esztétikatörténeti cikksorozata jelent
meg az Utunkban. Írásait közli a Korunk és A Hét is. A VII. Esztétikai Világkongresszuson
(Bukarest 1972) s a Nemzetközi Zeneszociológiai Társaság szimpóziumján (Zágráb 1974)
szakelőadásokkal szerepelt. Esztétikai tanulmányai jelentek meg az Árkos 1971 (Sepsi-
szentgyörgy 1972), Bartók-dolgozatok (1974), Zenetudományi írások (1977) és A filozófia
műhelyében (1978) c. gyűjteményes kötetekben, valamint több román és német nyelvű
kiadványban. Dévald László gyűjtéséből aforizma-kötetet állított össze és vezetett be
Gondolatok a művészetről (Téka 1975) címmel, Önálló kötete: Zene és esztétika (esszék és
tanulmányok, 1975).
Rácz Győző: Esztétika és valóság. Utunk 1975/42. — Bretter György: A mindenesek kálváriája. Korunk
1975/12. Újraközölve Itt és mást. 1979. 458–64. — Egyed Péter: Kísérlet rendszerre. Echinox 1976/1–2.

Aniszi Kálmán (Nagykakucs, 1939. okt. 14.) — újságíró, közíró. Fémipari szakiskolát és esti
líceumot végzett Nagyváradon, diplomát a Babeş–Bolyai Egyetem filozófiai karán szerzett.
Előbb az Igazság szerkesztőségében dolgozott, 1972-től 1977-ig az RKP Kolozs megyei
pártbizottságának művészeti és művelődésügyi osztályán aktivista, 1977 szeptemberétől
adjunktus a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Főleg az etika kérdéseivel foglalkozó
jegyzetei, írásai A Hét és a Művelődés hasábjain jelennek meg, A filozófia műhelyében (1978)
c. interjúkötetében 16 kolozsvári filozófust és szociológust szólaltatott meg műhely-
gondjaikról.
Salló László: A filozófia felelőssége. Előre 1979. jan. 24. — Egyed Péter: A gondolat logikája, metaforája és
bátorsága! Utunk 1980/1.

Antal Ádám — Hofmann Antal írói álneve

Antal Áron (Csíkdánfalva, 1881. okt. 20.–1966. ápr. 28., Csíktaploca) — író, történész.
Budapesti és kolozsvári tanulmányai után a brassói, majd csíkszeredai főgimnázium tanára.
Megírta a moldvai csángók katolikus egyházközségeit meglátogató Imets Fülöp Jákó
életrajzát (1913), tanulmányokat közölt Csík múltjából (1914). Székely tárgyú elbeszéléseiben
a jellegzetesre egyszerűsít, kerüli a népies modorosságot. Uz Bence alakja a helyi
néphagyományokhoz hűen az ő írásaiban jelenik meg először. Kötetei: A török diák (ifjúsági
regény, Kv. 1926); Köderdő mellől (elbeszélések, Kv. 1927).

Antal Árpád (Nyujtód, 1925. júl. 24.) — irodalomtörténész. Középiskoláit Kézdivásárhelyen
végezte 1944-ben, a magyar nyelv és irodalom szakot a Bolyai Tudományegyetemen 1948-
ban. A Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. A Babeş–Bolyai Egyetem magyar
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irodalomtörténeti tanszékének professzora. A NyIrK szerkesztőbizottságának tagja. Első
tanulmányát (A társadalmi szervezet befolyása egy székely falu betlehemes játékára) egyetemi
hallgató korában közölte a Miscellanea Ethnographica I. kötete (Kv. 1947). A NyIrK, Korunk,
Igaz Szó, Művelődés munkatársa. Szakterülete a XIX. század, azon belül az erdélyi reformkor
magyar irodalma, melynek feltárásában és értékelésében úttörő a munkája.

Szentiváni Mihály c. monográfiája (1958) elsőként értékeli a teljesség igényével a költő
életművét, közéleti szerepét s jelentőségét a magyar népiesség történetében. A Faragó
Józseffel és Szabó T. Attilával közösen összeállított Kriza János c. tanulmánykötetben (1965;
2., átdolgozott kiadás Kv. 1971) közölt Kriza-tanulmányának finom műelemzéseit, kor- és
életrajz-bemutatását egy összefoglaló pályakép első fejezeteként méltatja a szakkritika. Több
magyar klasszikus (Katona, Vörösmarty, Arany, Vajda, Mikszáth, Gárdonyi) műveinek hazai
kiadását s az Arany és Petőfi levelezése c. kötetet (1973) vezette be és látta el jegyzetekkel.
Társszerzője több iskolai tankönyvnek. Kocziány Lászlóval közösen szerkesztette a líceumok
II. éve, ill. az általános iskolák X. osztálya számára a Magyar irodalom és az Irodalmi
szöveggyűjtemény c. tankönyveket (1973; újabb kiadás 1978). Népszerűek voltak irodalom-
történeti magyarázatai az Utunk +1 rovatában, valamint Reformkori változások c. sorozatos
közlései ugyancsak az Utunkban (1974).

Irodalomtörténeti feltételként a kutatómunka filológiai megalapozását sürgeti mind a
szövegkritika, mind a forrásközlés terén, s a lapok repertóriumainak elkészítésére biztat. Egy
évtizedre visszanézve kiemeli az irodalmi levelezések kiadását s az RMI és a *fehér könyvek
szöveggondozásait, viszont rámutat bibliográfiánk hiányosságaira (Korunk Évkönyv 1981).

Egyéb munkái: A magyar irodalom a reformkorban és az 1848–49-es polgári demokratikus
forradalom idején (egyetemi jegyzet, Kv. 1959); Bevezetés a magyar filológiába (Balogh
Dezsővel, egyetemi jegyzet, Kv. 1962); A magyar irodalom a reformkorban és 1848–49-ben
(1979).
Berde Zoltán: Megjegyzések egy új monográfiáról. Igaz Szó 1959/1. — Somogyi Sándor: A. A.: Szentiváni
Mihály. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1959/3–4: uő: Antal–Faragó–Szabó: Kriza János. Irodalom-
történeti Közlemények, 1966/1–2. — Mikó Imre: Egy „kezdő író és megyei aljegyző” a reformkorban. Korunk
1959/4. — Benkő Samu: Kriza-tanulmányok. Korunk 1965/6. — Balogh Edgár: Hármas Kriza-kép. Igaz Szó
1965/8. — Két tankönyv, néhány tanulság. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. Utunk 1975/22.

Antal Dániel (Szatmár, 1901. jún. 20. — 1972. febr. 22., Kolozsvár) — mezőgazdasági
szakíró. Gazdamérnöki tanulmányait Debrecenben végezte. 1938 és 1949 között az EMGE
vándoroktatója, felügyelője, végül igazgatója. 1944 őszén Szamos megye alispánja, 1946-tól
az MNSZ egyik országos alelnöke. Számos gyakorlati kézikönyvet adott ki a növény- és
gyümölcstermesztés tárgyköréből, ezek közül jelentősek: A cukorrépa termesztése és
magtermesztése (társszerzőkkel, 1957; 2. kiadás 1959); Szántóföldi növénytermesztés (Erdélyi
István, Mózes Pál, Nagy Zoltán, Sebők M. Péter társszerzőkkel, 1957). Emlékirata Család és
szolgálat címmel jelent meg (Balogh Edgár bevezetőjével, 1971), egy családja múltjából vett
történelmi elbeszélését halála után Kassay Miklós rendezte sajtó alá (Antal Márton indulása,
1976).

Antal Hjalmár — *Nagyvárad magyar irodalmi élete

Antal Imre (Gyimesközéplok, 1931. jún. 6.) — helytörténész. A csíkszeredai középiskola
elvégzése után a Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát, majd doktori címet a
csíki közbirtokosságok két világháború közötti történetéről szóló értekezésével. 1955-től
Segesváron, Gyimesközéplokon, Gyímesfelsőlokon, 1961 óta Csíkszeredán tanít. A helyi
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Múzeumi Közleményekben 1957 óta feldolgozza szülőföldjének hagyományait. A Hargita
munkatársa, tanulmányait a Korunk, A Hét is közli. Iskolája alapításának 300. évfordulójára
szerkesztette A csíkszeredai líceum monográfiája, 1668–1968 c. kiadványt. Helytörténeti
öszszeállítása: Bibliográfiai adatok Csíkszereda történetéhez (János Pál bevezetőjével, Csík-
szereda 1972).

Antal János (Budapest, 1907. okt. 17. — 1943. dec., Szovjetunió) — költő, író. Emigráns
apjával, ~ Márk matematikussal került Kolozsvárra, itt már középiskolás korában a Napkelet
munkatársa. Aktivista-futurista verseit Dienes László mint az „új világlelket kereső” ifjú
költészet termékét mutatta be. Bécsi és párizsi tanulmányai során, majd budapesti letelepedése
után is a Korunk munkatársa. Fülledt fiatalság c. regényrészlete itt jelenik meg 1930-ban.
Művelődéstörténeti cikkei a proletárművészet kérdéseit elemzik. 1937-ben bebörtönözték;
később tevékenyen részt vett a KMP illegális munkájában mint a baloldali írócsoport tagja, a
népfront egyik szervezője, a 100%, Társadalmi Szemle és a Gondolat munkatársa és az ille-
gális Kommunisták szerkesztője. 1942-ben büntetőszázaddal a keleti frontra került, tífuszban
halt meg. Művei: Verseskönyv (Becski Andorral, Kv. 1923); Szüzesség. Két lélek története
(Kv. 1928).
Dienes László: A. J. és Becski Andor verseskönyve. Keleti Újság 1923 ápr. 25. Újraközölve „…sejtelme egy
földindulásnak…” 1976. 121–24. — Antal Jánosné: A. J. Párttörténeti Közlemények, Bp. 1965/2. — Lázár
Vilmos: Emlékezés A. J.-ra. Népszabadság, Bp. 1972. márc. 26.

Antal Márk (Devecser, 1880. ápr. 18. — 1942. okt. 29., Kolozsvár) — matematikai szakíró,
pedagógus, művelődéspolitikus. ~ János apja. Budapesti tanulmányai után ugyanott tanár,
1907-től a Középiskolai Mathematikai Lapok társszerkesztője, 1919-ben a közoktatásügyi
népbiztos helyettese. A matematikát fontos fegyvernek tartja a természet erői ellen vívott
harcban, dolgozatai a kapcsolástant és a geometriai szerkesztések elméletét bővítik ki.
Művelődéspolitikájának vezető elve az oktatás folytonosságának biztosítása megfelelő iskolán
kívüli intézmények szervezésével. A Magyar Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált,
majd Kolozsvárra költözött, s a Tarbut (héberül 'művelődés') Országos Zsidó Iskolaegyesület
igazgatója. Az izraelita felekezeti középiskola tanári karába valláskülönbség nélkül vont be
haladó szellemű értelmiségieket. A szakszervezeti munkások szabadiskolájának rendszeres
előadója (1921–25), majd Déznai Viktorral, Fürst Oszkárral és Hegedűs Árpáddal közösen az
Ifjú Kelet c. zsidó ifjúsági folyóirat szerkesztője (1922). Iskolájának megszüntetése után
1927-től a Minerva biztosító társaság matematikusa. Lakásán marxista társadalomtudományi
szemináriumokat szervez, hallgatói közt van a fiatal Bányai László, Csőgör Lajos, Demeter
János, Jancsó Elemér, Méliusz József, Mikó Imre, Tamási Áron, Vincze János. Az EME
természettudományi szakosztályának munkatársa, ismerteti Einstein relativitáselméletét, mél-
tatja a Bolyaiakat. Az 1940 őszén felállított kolozsvári zsidó gimnázium igazgatója. Mate-
matikai tárgyú írásai kéziratban.
A. M. Emlékkönyv. Szerk. Weinberger Mózes, Kv. 1943. — Jancsó Elemér: A. M. emlékezete. Egység 1946/33;
újraközölve Kortársaim. 1976. 216–219. — Mikó Imre: A. M. és köre. Korunk 1972/12; újraközölve Akik
előttem jártak, 1976. 83–89. — Szegő Júlia: A. M.-ra emlékezve. Művelődés 1980/4.

Antal Péter (Szatmár, 1917. márc. 17.) — tankönyvíró, kritikus. A kolozsvári egyetemen
1937-ben szerzett német–magyar szakos tanári diplomát, 1939-től nyugalomba vonulásáig
szülővárosában középiskolai tanár. Kritikái az 50-es években az Igaz Szó, Utunk, Művelődés
és napilapok, főleg a Szatmári Hírlap hasábjain jelentek meg. Kuszálik Piroskával és Szabó
Hajnallal szerkesztette a Magyar nyelv és irodalom (1965) c. tankönyvet a IX. osztály
számára. Irodalmi szöveggyűjtemény címmel két kötete jelent meg (Láng Gusztávval a X., ill.
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a líceumi II. osztály számára, 1966; Láng Gusztávval és Szabó Hajnallal a XI., ill. líceumi III.
osztály számára, 1967).

Antal Sándor — *Ady Endre Társaság

Antalffy Endre (Ratosnya, 1877. febr. 3. — 1958. febr. 6., Marosvásárhely) — nyelvész,
irodalomtörténész, műfordító. Marosvásárhelyen és Gyulafehérváron végzett középiskolát,
gyulafehérvári teológiai és kolozsvári egyetemi tanulmányai után két évig a kairói Azhar-
mecset mohamedán főiskolájának volt hallgatója, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban a
keleti (arab, héber, perzsa, szír, török) nyelveket tanulmányozta. Előbb Budapesten, majd
1910-től Marosvásárhelyen tanár. 1918–19-ben előadásokon ismertette Marx műveit; mint a
Nemzeti Tanács tagja következetes demokratizmust képviselt. Tevékenyen részt vett a
Kemény Zsigmond Társaság életében, a Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft tagja. 1944
őszén Maros megye alispánja lett. Verseit, színdarabjait, kritikáit, fordításait, úti beszámolóit
főleg a Zord Idő, Vasárnapi Újság, Erdélyi Helikon közölte. 1919 és 1923 között több
marosvásárhelyi könyvkiadói vállalkozásban vett részt, az Erdélyi Könyvbarátok Társasága
egyik alapítója; Osvát Kálmánnal 1923-tól Klasszikus olvasmányok címmel könyvsorozatot
indított.

Arab nyelvből magyarra ültette át a teljes Koránt (kéziratban maradt), az Ezeregyéjszaka
számos meséjét, perzsa nyelvből Omar Khajjám verseit és Dzsámi epigrammáit; fordított
román, angol, francia, török és kínai költők verseiből. Megírta az *Erdélyi Lexikon román
irodalmi s a Dézsi Lajos szerkesztette Világirodalmi Lexikon (Bp. 1930) arab és perzsa
címszavait. Nicolae Iorga buzdítására románra fordítja Evlija Cselebi útleírását (Buletinul
Comisiei Monumentelor Istorice, 1932), arab és török krónikák román vonatkozású részeit
közli az Analele Academiei Române — Memoriile Secţiei Istorice (1932) s a Revista Istorică
(1934) hasábjain. Verseit megzenésítette Chilf Miklós és Kozma Géza.

Egyéb munkái: Petrőczi Kata Szidónia élete és munkái 1664–1708 (Bp. 1904); Karácsonyi
legenda (színjáték, Mv. 1915); A mester (színmű, Mv. 1924); A libapásztor (versek gyer-
mekek részére, 1955); Mese egy pár kicsi csizmáról (ifjúsági verses elbeszélés, 1957). For-
dításkötetek: Richard Sasuly: IG-Farben (1949); Gala Galaction: Mahmud papucsai (1968).
Molter Károly: A. E. első ünneplése. Igaz Szó 1957/2. — Dorothée Sasu: André Antalffy et les études orientales
en Roumanie. Studia et Acta Orientalia 1957. — Farczády Elek: A. E. (1877–1958). Igaz Szó 1958/2. —
Kakassy Endre: Fordítók dicsérete. Igaz Szó 1962/2. — Bányai László: Az Osztrák–Magyar Monarchia
összeomlásának hullámai Erdélyben. Korunk 1965/7–8. Újraközölve Egy birodalom összeomlása c. alatt Hosszú
mezsgye, 1970. 241–53. — Marosi Ildikó: Egy műfordítás története. Utunk 1968/10. — Marosi Barna: Efendi
száz éve. Utunk 1977/5.

ASZT: Molter Károly: A. E. emlékezete. LM 2.

Antenna — a kolozsvári Dacia Könyvkiadó természettudományi kérdésekről szóló könyv-
sorozata. Kis terjedelemben sok mai tudományos információt kíván nyújtani az olvasónak,
különösen a líceumok felső osztályosaihoz és az érettségizett közönséghez szólva. A szerzők
több mint fele első kötetes: fiatal, pályája kezdetén álló tudományos-műszaki értelmiségi. A
sorozat hozzájárul egy új magyar nyelvű természettudományos írógárda neveléséhez és a
tudományos–műszaki forradalom korában egy szélesebb középszintű olvasóréteg tájékoz-
tatásához, különleges nyelvművelő feladatot teljesítve a korszerű magyar tudományos és
műszaki terminológia terjesztésével.

A sorozat 1972-ben Maurer J. Gyula és Virág Imre A relációelmélet elemei c. értekezésével
kezdődött, s 1980 végéig 29 kötettel jelentkezett. Kiemelkedik Semlyén János A tér és idő
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relativitása és a gravitációs hullámok (1974), Weszely Tibor A Bolyai–Lobacsevszkij geo-
metria modelljei (1975), Koch Ferenc A tunel effektus (1976), Feszt Tibor–Kerekes Medárd
Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése (1976), Vallasek István Az abszolút zéró fok felé
(1977), Páter Zoltán A matematikai logika alapjai (1978), Kovács Sándor–Nagy Baka György
A számítógépek operációs rendszere (1979) c. munkája.

A sorozatban megjelent természetrajzi és földrajzi munkák helyszíni kutatások eredményei,
kiemelkedik Benedek Zoltán A szőke Szamos földjén (1973), Csűrös István Az Erdélyi-me-
dence növényvilágáról (1974) és Kisgyörgy Zoltán Őslények nyomában (1976) c. munkája.
Barabás Endre: Természettudományos irodalom a Dacia kiadásában. Korunk 1973/8. — Tóth Károly:
Tudománynépszerűsítés vagy ismeretközlés? Korunk 1974/1. — Fey László: Három új Antenna-könyv a Dacia
kiadásában. Korunk 1974/12. — Vincze János: Jelentés az Antenna-sorozatról. Korunk 1980/6.

antifasiszta sajtó — általában a fasizmussal szembeforduló lapok és folyóiratok arcvonala,
konkrétan javarészt a KRP kezdeményezésére szerveződött antifasiszta mozgalmak időszaki
kiadványai, amelyek a háborúra készülő fasizmus leleplezésével egyidejűleg kiálltak a
munkásosztály egységének megteremtéséért és a demokratikus erők összefogásáért; közölték
a nemzetközi békemozgalomban szerepet játszó írók (Barbusse, Romain Rolland, Thomas
Mann, Gorkij) felhívásait és nyilatkozatait, a német emigráns írók (Toller, Heinrich Mann,
Brecht, Feuchtwanger) írásait; állást foglaltak a romániai antifasiszták ellen indított perekben,
és figyelmeztettek a belső fasiszta veszélyre. Kimondottan ~ Kolozsvárt a Világosság (1932),
Az új háború ellen (1932), Gyár és ucca (1932), Mai Nő (1934–35). Marosvásárhelyen az Új
Szó (1935–36), Brassóban az Új Idő (1936); hasábjaikon Józsa Béla, Nagy István, Szilágyi
András számos publicisztikai írása, elbeszélése és fordítása jelent meg. A marxista folyó-
iratok, a szocialista mozgalmakhoz közel álló lapok (Kolozsvárt elsősorban a Korunk,
mellette a Riport és a Tribün, Nagyváradon a Tömegkultúra, Erdély Ír, Egy Hét, Aradon A
Hang) állandó feladatuknak tartották és teljes társadalmi következetességgel vállalták a
fasizmus terjedésének leleplezését.

Több polgári liberális és demokratikus napilap, így a Brassói Lapok és Népújság, Nagyváradi
Friss Újság, a temesvári 6 Órai Újság, valamint a kolozsvári Független Újság publicisztikáját
és irodalmi anyagát is határozott antifasiszta magatartás jellemezte.
Titu Georgescu–Mircea Ioanid: Presa P. C. R. şi a organizaţiilor sale de masă (Turzai Mária közreműködésével,
1963). — Turzai Mária: Tollal a fasizmus ellen. Tallózás a romániai magyar antifasiszta sajtóban. 1974.

antológia — meghatározott szempontból összeválogatott, rendszerint több szerzőtől származó
irodalmi szövegek gyűjteménye. Célja lehet egy nemzeti irodalom egészének, egy korszak
vagy egy irányzat törekvéseinek, egy műfaj történetének, valamely közérdekű téma
jelentkezésének hosszabb-rövidebb korszakot átfogó bemutatása. Az ~k szemelvényes
jellegéből következik, hogy elsősorban válogatójuknak — szerencsés esetben keletkezésük
korának — ízlését, szemléletmódját tükrözik, s elterjedésükkel jelentékenyen befolyásolhatják
a közönség irodalomismeretét és -szemléletét.

A romániai magyar irodalomban bizonyos ~típusok annyira az irodalom keletkezésének és
fejlődésének feltételeihez és igényeihez igazodtak, hogy valósággal irodalomtörténeti rangra
tettek szert. Irodalmunk első színvonalas termékei között találjuk azokat az ~kat, amelyek
elsőrendű célja erősíteni az írókban a szervezett irodalmi egység tudatát. Jellegzetesen ilyen
kiadvány Az Erdélyi Irodalmi Társaság Almanachja 1921-re (1920 végén jelent meg). Márki
Sándor bevezetője (eredetileg a Társaság alelnöki megnyitója) az önerőből való kultúra-
teremtés feladatára mozgósít, mondván, hogy az új történelmi helyzet oly élénk és önálló
szellemi életet hozott Erdélybe, amilyen „még Bethlen Gábor fénykorában sem volt”, s a
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román és magyar kultúra párhuzamos jelenlétét „ugyanazon területen” zajló „nemes verseny”-
nek tekinti. A kötet irodalmi szemelvényei (Kiss Ernő szerkesztésében) az egységesítő,
minden írót közös feladatra mozgósító szándékot tükrözik; az első versben Szabolcska Mihály
inti költőtársait helytállásra (Egy pesszimista poétának) nem éppen hibátlan jambusokban, de
mellette s a konzervatív körökben is népszerű Reményik Sándor mellett ott találjuk az Ady-
és Nyugat-követő lírikusokat is: Áprily Lajost, Berde Máriát, Serestély Bélát.

1921-ben Petrozsényban Molnár Sándor munkásköltő barátjával, Evien-Eisler Eugen
újságíróval Erdélyi Könyv címmel munkásirodalmi ~t szerkeszt.

Nagyobb terjedelemben és változatossággal mutatja be a romániai magyar irodalmat két
1924-ben a berlini Voggenreiter Verlag kiadásában megjelent ~. Az Erdélyi költők, Farkas
Gyula bevezetőjével, 14 költő 124 versét tartalmazza, nagyjából értékük arányában: Áprily,
Olosz Lajos, Reményik, Szombati-Szabó István, Tompa László kapja a legnagyobb teret. A
szerkesztő az erdélyi költészet értékeit az egész magyar közönséggel kívánja megismertetni.
Ugyanebben a szellemben fogant az Erdély lelke c. novellagyűjtemény is. A válogató Kristóf
György előszava vitázik a transzilvanizmussal: „…az erdélyiség csak a művészet síkjára
fölemelve válik irodalmi értékké. Önmagában érdekes különösség csupán, akár az erdélyi
nyelvjárások. Változatosságot, gazdagodást az erdélyiség csak akkor jelent, ha a nemzeti
lelket s a tiszta művészet kifejező és összefoglaló erejét gyarapítja.” E felfogás konzervatív
indítékait a válogatás egyoldalúsága árulja el: a tükörből, melyben „a mai erdélyi irodalom
értékei hűen csillognak”, hiányzik az akkor már ismert prózaírók közül Tamási Áron arca,
hiányzanak a transzilvanizmus hitvallói (így Kós Károly), hiányzanak a radikálisok (Tabéry
Géza, Szentimrei Jenő, Nagy Dániel, Ligeti Ernő), hiányzik Sipos Domokos.

Tárgyilagosabb képet nyújt irodalmunk első éveinek novellisztikájáról a Benedek Elek
szerkesztette Erdélyi történetek (Bp. 1924) 19 szerző ugyanannyi elbeszélésével. A kötet
Beköszöntőjében Benedek Elek is az erdélyiség provinciális változata ellen foglal állást: „Mi a
fontosabb: az-e, hogy minden erdélyi írónak minden írása Erdély földjében gyökerezzék,
erdélyi legyen a meséje, a levegője, vagy az, hogy az erdélyi író istenadta talentum-e, akire
büszkén mutathat minden erdélyi magyar: ezt a talentumot a mi földünk ajándékozta a
világnak? Azt hiszem, a kérdésre nem kell válaszolnom.” A válogatás csakugyan minden
tehetséget felvonultat a hagyományőrző Balogh Endrétől, Kovács Dezsőtől a közvetlenül a
háború előtt indult írókon át (Molter Károly, Szentimrei Jenő) a frissen feltűnt tehetségekig
(Karácsony Benő, Nyírő József, Tamási Áron).

Az irodalom puszta létét bizonyító gyűjtemények mellett kezdettől megtaláljuk azt az ~ típust,
amely nem az irodalmi egységet szorgalmazza, hanem valamely csoporttörekvés közös
jelentkezése. Az első ilyen jelentkezés a *Tizenegyek ~ja, a Versek, elbeszélések, tanulmányok
tizenegy fiatal erdélyi írótól erdélyi művészek rajzaival (Erdélyi fiatal írók antológiája, Kv.
1923), egy olyan irodalmi öntudat első megszólalása, amely az erdélyi irodalom megváltozott
történelmi helyzetével vet számot, nem általános művészi, hanem sajátosan erdélyi értéket
keresve az irodalomban. Balázs Ferenc programtanulmánya tételként szögezi le: „…az erdélyi
irodalomnak olyan íze van, amelyet csak a mi földünkből szívhatott s egyenesen annak
kezdünk neki, hogy ezt a speciális erdélyiességet kibontsuk és megvilágítsuk.” Kétarcú
hitvallás a Balázs Ferencé: egyfelől még inkább a partikuláris-helyi színek — elsősorban a
székely néphagyomány — felé viszi az ideológiává akkor fogalmazódó transzilvanizmust, az
irodalmat Szabó Dezső hatására a faj önkijelentésének tekintő felfogásig feszítve; ugyanakkor
a transzilvanizmus-ellenes konzervativizmussal szemben a korszak modern törekvéséhez, az
irodalmi expresszionizmushoz való csatlakozás a vidékiségen segít túlemelni ezt a programot,
amennyiben helyi néphagyomány és európai távlatú modernség ötvözésére mozgósít. Mint
„időt mutató jel”-re, Szentimrei Jenő „kozmikus költészeté”-re hívja fel a figyelmet, s a
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csoport másik tanulmányírója, Jancsó Béla is az expresszionizmusban látja „egy új művészet
első útegyengetőjé”-t, amely a kollektív és népi szellem megnyilatkozása. Különben épp az
expresszionizmus embertestvériség-hirdetése tartja távol Balázs Ferenc faji szempontját a
nacionalista elzárkózástól: „…bármiféle életnek és irodalomnak nem lehet más törekvése
végeredményben, mint csodálatos harmóniában együtt haladni minden más faj életével és
irodalmával…”

A Tizenegyek ~jának jellegzetessége, hogy elsősorban nemzedéki csoportosulást mutat be, s
résztvevőinek csak egy része vállalja az így felállított avantgarde-programot. Ezt a kötet
prózaíróinál találjuk meg; a lírikusok (az egy Maksay Albert szabad verseit kivéve) a 20-as
évek Ady-utánzói közé sorolhatók, a novellákban azonban kivétel nélkül felismerhető Szabó
Dezső expresszív prózastílusa.

A következő nemzedéki csoportosulás 1931-ben Kolozsvárt az Új Arcvonal ~val jelentkezik.
A 19 írót, költőt és esszéistát bemutató gyűjtemény a Tizenegyek ~jánál is kevésbé tükröz
valamilyen közös stílustörekvést — a nemzedék közös vonása a hagyományos transzil-
vanizmussal való szembefordulás. Bár az ~ két tanulmányírójánál még kimutatható a
fajfogalom hatása s a kultúrateremtő lelkiségre történő idealista hivatkozás, harmadikuk,
Jancsó Elemér, Az erdélyi irodalom útjai c. terjedelmes esszéjében az előző nemzedék
transzilvanizmusának racionális-materialista kritikáját fogalmazza meg: „…erdélyiség tényleg
van. De ezt az erdélyiséget nem kell csinálni, mert ez feltalálható Erdély speciális gazdasági
és társadalmi adottságaiban és az azon felépülő szellemi életben… Ennek a reális, de nehezen
meghatározható transzilvanizmusnak azonban nagyon kevés köze van ahhoz az erdélyiséghez,
amelyet zöld asztal mellett agyaltak ki Erdély írói és kritikusai. A szenvedők és a dolgozók
erdélyisége távol áll attól a levegőben lógó, megközelíthetetlen és elérhetetlen ideáltól,
amelynek zászlajára éveken át esküdtek Erdély írói.” S a tiszta művészet elvével szemben az
új nemzedék elkötelezettség-eszményének ad hangot: „Az irodalom önmagában is lehet érték,
de a társadalom szempontjából csak akkor az, ha annak kívánságait teljesíti, problémáit
felismeri és nemcsak a van-ra, hanem a kell-re is rámutat… A ma írója sorsközösséget kell
vállaljon szenvedő és elnyomott embertársaival, saját érzelmeinek és individualitásának
feláldozása árán is.” Az Új Arcvonal szépirodalmi anyagában ez az elkötelezettség csak
részben érvényesül, elsősorban Méliusz József forradalmi indulatú regényrészletében,
Szemlér Ferenc intellektualizmussá szűrt tiltakozásában. Általában jellemző a többiekre is,
hogy az ember mint társadalmi lény érdekli őket, vagy a tiszta lélektani próza, a modern
gondolati vers példáira bukkanunk lapjain — mítosz és romantika helyett a racionális
emberlátás tanúságaira. Az Új Arcvonalban mutatkozik be Kovács György, a későbbi realista
faluregény erdélyi művésze és K. Grandpierre Emil, a kisebbségi donquijote-izmus
szatírájának megalkotója.

Az Új Erdélyi Antológia (Kv. 1937) csak annyiban tekinthető nemzedéki jelentkezésnek,
amennyiben zömét az Új Arcvonalból ismert írók, költők alkotják. Az új csoportosulás
jelszava az „új realizmus”, amely — bár több hirdetője többféleképpen határozza meg —
lényegében a korábbi nemzedéki programnak, a racionális lélektant és társadalomábrázolást
vállaló irodalom eszményének erélyesebb újrafogalmazása. Társadalomkritikájuk különösen a
falusi témákban éles; a 30-as évek második felében e nemzedék munkásságával zárkózik fel a
romániai magyar irodalom a népi írók falufeltáró törekvéseihez. Lényegében ugyane
nemzedék egy csoportjának, a Termés körének későbbi jelentkezése az Üdvözlégy szabadság
(Kv. 1942).

Jótékony célú volt a Zsidó Diáksegélyző kiadásában megjelent Kelet és Nyugat között (Zsidó
fiatalok antológiája. Kv. 1937), többek közt Brassai Viktor és Salamon Ernő verseivel.
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Nem stílusirányt vagy nemzedéki tömörülést, hanem irodalomszervezési elvet képvisel az
Erdélyi Helikon két ~ja. Az első (Erdélyi Helikon Antológiája I–II. Kv. 1927) közvetlenül az
írói munkaközösség megalakulása után a Helikon valamennyi tagját bemutatja egy-egy rövid
prózai művel vagy néhány költeménnyel. Az Erdélyi Helikon másik ~ja, melyet az ESZC
megalakulásának 10. évfordulójára jelentetett meg a kiadó (Az Erdélyi Helikon íróinak
antológiája. Szerk. Kovács László. Kv. 1934), lényegében — ünneplő-jubiláló jelleggel —
azt van hivatva igazolni, hogy milyen irodalmi értékeket foglal magába a lap. Az ESZC
vállalkozása a Helikon 10. írótalálkozójának emlékére kiadott Erdélyi Csillagok c. esszé-
gyűjtemény (Kv. 1935) is; benne tizenöt író, kritikus mutat be tizenöt erdélyi származású
magyar tudóst, művészt. A kötet így lesz a helikoni transzilvanizmus dokumentuma, a
sajátosan erdélyi környezetből felszárnyaló tehetség a magyar kultúrában való mindenkori
jelenlétének bizonyságtétele. Bánffy Miklós Kemény Jánoshoz intézett köszöntője a kötet
élén ezt a helikoni programot hangsúlyozza: „Erdély ősi szelleme ez… A megértés, a
türelmesség, a kölcsönös szeretet. Azt kutatja, ami összetart, nem ami széjjelválaszt. Egyetlen
szempontot ismer csupán, a művészet önzetlen szolgálatát.” A 15 esszé — bár felfogásban,
mondanivalóban lényeges eltérések is jelentkeznek — a tárgyul választott hősben a mostoha
viszonyok között való helytállás, a történelmi küldetéstudat példáját mutatja fel. A KZST
félszázados jubileumára Sényi László szerkesztésében megjelent Ünnepi könyv (Mv. 1930) az
írói alkotások felvonultatásával szintén ~jelleget ölt.

A II. világháború alatt irodalmi folyóirat nélkül maradt dél-erdélyi magyar írók közös ~ban
jelentkeztek. A Vita Zsigmond szerkesztette írásgyűjtemény Romániai magyar írók antoló-
giája (Nagyenyed 1943) c. alatt a következő tizenkilenc író munkáiból hozott szemelvényt:
Bitai B. Pál, Endre Károly, Fekete Lajos, Horváth Jenő, Kabós Éva, Kakassy Endre, Kacsó
Sándor, Kiss Ferenc, Kubán Endre, Méliusz József, Nagyfalusi Mihály, Nikodémusz Károly,
Szepesi Nits István, Olosz Lajos, Tatrangi Pál András, Reviczky Mária, Serestély Béla,
Szemlér Ferenc, D. Vass Albert.

Külön ~típust képviselnek azok a kiadványok, amelyek más nemzet irodalmát (elsősorban
lírai költészetét) kívánják bemutatni. Egymás kultúrájának megismertetésével a román–
magyar viszonyt tette bensőségesebbé nem egy ~. Közülük az első számottevő mű A havas
balladái c. román népballada-gyűjtemény (Kv. 1932), Kádár Imre művészi fordításában s
Demian Tassy illusztrációival. A fordító előszava a Helikon hirdette kultúrközeledés össze-
foglaló programja: vallja, hogy a népek megismeréséhez vezető út kultúrájuk megismerése.
Az Aradon 1945-ben Fáskerti Tiborné szerkesztésében megjelent Öt szelíd láng c. cikk-
gyűjtemény tizenkilenc helyi munkásíró lírai üdvözletét tolmácsolja a Vörös Hadseregnek.
1945 után a megjelenő ~k jellege és funkciója megváltozik. A Markovits Rodion beve-
zetőjével megjelent Bánsági Magyar Írók Antológiája (Tv. 1946) még csak egy történelmi táj,
Temes-Torontál magyar írói által hallatja „az együttlakó népek testvéri együttérzése…
szavát”, s tűzi ki irodalmi célul a magyar dolgozók „személyes megismerését”; a Huszonhat
elbeszélő válogatott novellája (1949) c. ~ már az egész ország „élő és dolgozó” magyar írói
karáról nyújt átfogó képet. Az idősebbek (Berde Mária, Daday Loránd, Maksay Albert,
Molter Károly) és az élre jutott nemzedék (Asztalos István, Horváth István, Gagyi László,
Kovács György, Nagy István, Szemlér Ferenc, Szilágyi András, Tomcsa Sándor) mellett
felvonulnak már a fiatalok (Páll Árpád, Sütő András, Tompa István) is. Az 50-es évek első
felében az ország fővárosában kiadott két reprezentatív gyűjtemény (Hazánk magyar költői,
1953; Hazánk magyar elbeszélői, 1954) költészetünk közéleti jellegét és prózaírásunk
szocialista realizmusát ugyancsak a romániai magyar irodalom egysége alapján szemlélteti.
Viszont jellegzetes nemzedéki ~ az Ötven vers (1950); több mint másfél évtizeddel később a
Vitorla-ének (1967) mutatja be a Forrás második nemzedékét; újabb raj jelentkezik a Va-
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rázslataink (Kv. 1974), a Kimaradt szó (1979) és az Ötödik évszak (1980) c. gyűjtemé-
nyekben.
Szembetűnő a román irodalmat bemutató fordításgyűjtemények számbeli és minőségi
gyarapodása; ezek közül A román irodalom kis tükre a legjelentősebb vállalkozás. Négy
kötetnyi terjedelemben (1961–64) teljes keresztmetszetet ad a román irodalom történetéről, a
szépirodalmi szövegek mellett egy-egy korszak rövid történeti és irodalomtörténeti
áttekintését és az írók életrajzát is tartalmazza. Új román költőnemzedéket mutat be az Építő
Amfion (1967). A kortárs román költészet kisantológiája Franyó Zoltán fordításait tartalmazza
(A kőben a tanúság, Tv. 1977), román novellák és karcolatok Mircea Zaciu előszavával
jelentek meg (Körutazás, 1977). A közös hazafiság szellemében kiadott műfordításokat és
eredeti verseket közlő hazafias verses ~k közül kiemelkedik Franyó Zoltán kétnyelvű kötete, a
Vîrsta de aur — Aranykor (1975). Megkezdődött az irodalomtörténeti visszatekintés időszaka
is, új hazai ~típust teremtve. Már 1957-ben forradalmi hagyományok jegyében fogant az 57
vers c. ~, Csehi Gyula ajánlásával négy antifasiszta költő (Brassai Viktor, Józsa Béla, Korvin
Sándor és Salamon Ernő) verseiből adva válogatást. Átfogó jellegű a romániai magyar
költészet ötven évét áttekintő „Magasra száll az ember dallama” Sőni Pál összeállításában
(1968), majd Mózes Huba szerkesztésében a baloldal költészetét 1933-tól 1944-ig bemutató
Férfiúdal (Kv. 1972). Eredeti kezdeményezés a Csehi Gyula szerkesztésében és Dávid Gyula
válogatásában megjelenő Irodalomkritikai antológia (1968–72), melynek IV. kötete a
romániai magyar kritikai írások első gyűjteménye. Mind ez, mind a Kántor Lajos szer-
kesztésében megjelent mai magyarországi novellagyűjtemény (Föld, csillag I–II. 1970) a
*Tanulók Könyvtára irodalomtörténeti ~sorozatába tartozik, példát adva az ~k általános
irodalmi ismeretterjesztő szerepére. Romániai magyar novellákat foglalt közös kötetbe Sőni
Pál ugyancsak a Tanulók Könyvtára számára (Hűséges Mártonka I–II. 1975).
Sorra került a két világháború közti erdélyi magyar folyóiratok irodalmi anyagának tervszerű
antologikus újrakiadása. A Korunk egész irodalmát átfogó sorozat I. köteteként Méliusz
József előszavával s Szász János bevezető tanulmányával és jegyzeteivel 1967-ben megjelent
A Korunk költészete, majd Szemlér Ferenc bevezető tanulmányával 1973-ban Az Erdélyi
Helikon költői c. válogatás; Kovács János szerkesztésében és bevezető tanulmányaival 1971-
ben a nagyváradi Magyar Szó és Tavasz 1919–20-as, 1975-ben az aradi Genius és Új Genius
1924–25-ös, 1979-ben az aradi Periszkop 1925–26-os ~ja került forgalomba.
Egyes irodalmi tájak fiatal írói is ~val jelentkeznek. Ilyen a Jecza Tibor szerkesztésében, Dali
Sándor ajánlásával s a fedőlapon Szilágyi Zsolt fémdomborításával megjelent Kapuállító
(Sepsiszentgyörgy 1971); a Mandics György bevezetésével megjelent s 13 fiatal bánsági és
bihari költőt bemutató Hangrobbanás (Tv. 1975) s a temesvári Ady Endre Irodalmi Kör
Lépcsők c. antológiája (Tv. 1977) Bálint-Izsák László szerkesztésében.
Az ~nak jelentős szerepe van az ismeretterjesztésben, s így a legváltozatosabb össze-
állításokkal jelentkezik. A tárgyuknál fogva különálló ~k közül kiemelkedik Tóth István két
latinból fordított humanista versgyűjteménye (Alkinoosz kertje, Kv. 1970; Múzsák fellegvára,
1977); az üldözött zsidóság egykori áldozatainak szentelt Keserű órán (1974) c. vers- és
cikkgyűjtemény Domokos Géza utószavával; a Lászlóffy Aladár beajánlásával a nők napjára
megjelent Az ő hangja (1975) c. irodalmi válogatás; A Demeter gyermekek pályaválasztása és
más igaz történetek c. szociológiai riportgyűjtemény (1977); Gaal György Tenger és alkonyég
között c. angol és Horváth Andor Szavak májusa c. francia lírai antológiája (Tanulók
Könyvtára 1978, 1980), vagy a Veress Dániel válogatta szemelvények a hazai magyar
emlékiratirodalomból (A bölcsőhely parancsai, 1978).

(L. G.)
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Apáczai Csere János emlékezete — a barcasági származású, Gyulafehérvárt és Kolozsvárt
tanító és nevelő Apáczai Csere János (1625–59) filozófiai és pedagógiai író, tanár szemé-
lyében az erdélyi magyar szellemi művelődés úttörőjét tiszteljük; az anyanyelven történő
általános népoktatás és akadémiai tudományművelés, a filozófiai és reáltudományi szókincs-
gazdagítás megalapítóját és hirdetőjét, aki személyi példájának tragikus sorsképével a hősi
helytállás szimbóluma lett.

Apáczai romániai utóéletének méltó nyitánya volt születésének 300. évfordulóján Tavaszy
Sándor munkája (Apáczai Csere János személyisége és világnézete, Kv. 1925). Az évfor-
dulóra az Ellenzék Apáczai-emlékszámot adott ki 1925. ápr. 27-én. Az Apáczai-idézés
egyetemes jellegére jellemző, hogy egymással szemben álló szellemi irányzatok is találkoz-
nak benne. Így Apáczaival zászlain ütközött meg az Erdélyi Helikon és a Korunk: Kuncz
Aladár Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában c. tanulmánya (az ESZC kalen-
dáriumában, Kv. 1928) Apáczaira mint az erdélyi gondolat nagy reprezentánsára hivatkozott,
Gaál Gábor viszont Az „erdélyi gondolat” tartalma és terjedelme (Korunk 1928/12) c.
replikájában leszögezi, hogy éppen a Kuncz-tanulmányban elhallgatott Korunk él „ennek az
Apáczai Csere-féle funkciónak a valóra váltásából, amikor… az idő világító tornyait nézi s a
kor Descartes-jait szólaltatja meg — magyar nyelven itt azokkal, akik erre az Apáczai Csere
János korában is hálátlan feladatra vállalkoznak”. A racionalizmus erdélyi előharcosát
vállalják a 30-as évek végén fellépő realista írók is, amikor a karteziánus Magyar
Encyclopaedia (Utrecht 1655) nyomán megindítják *Erdélyi Enciklopédia c. könyv-
sorozatukat. Erdély magyar szellemi harcosaihoz intézett felhívásukban (1939) vallják:
„Apáczai Cseri Jánost idézzük, az európai felvilágosodás erdélyi előharcosát. Az ő ésszerű
tanítása alapján kívánjuk szolgálni egy tárgyilagos és szociális nemzeti gondolkozásmód
kialakulását.” Egyikük, Szenczei László, A halál és tanítványa (Bp. 1943) c. alatt életrajzi
regényt is írt a nagy iskolamester hollandiai diákéveiről, erdélyi kiállásáról a skolasztikus
maradiság ellen s fellépéséről az egyházi élet demokratizálásáért. Apáczai pályaképét
ugyanekkor remek esszébe foglalja az erdélyi származású Bisztray Gyula az ESZC
könyveként megjelent Erdélyi csillagok II. kötetében (Kv. 1942). Közvetlenül a felszabadulás
után, 1945 január havában mint „Apáczai Csere János Népakadémia” indul Kolozsvárt az első
szabadegyetem. 1955-ben fiatal szocialista tanárok eszményképükként idézik az Előrében „a
nagy pedagógus”-t s a növekvő ~ hatására 1956-ban a falu nagy szülöttjéről nevezik el
Apácán a művelődési házat. 1957-ben a Bolyai Tudományegyetem dialektikus materializmus
tanszékén bevonják a kutatás körébe az Apáczai-kérdést: Saszet Géza Apáczai haladó
társadalmi törekvései és nézetei c. tanulmányát közli a tanszék gondozásában megjelent
Filozófiai tanulmányok c. gyűjteményes kötet. Ebben az időben választja állandó jelképévé az
Igaz Szó Gy. Szabó Béla fametszetét, a könyvolvasó Apáczait. „A világi tudományosság
úttörőjé”-t ünnepli a Korunk 1959-ben, Apáczai halálának 300. évfordulóján; Szemlér Ferenc
ebből az alkalomból ódával üdvözli: „Ki harminchárom évtized / előtt a lomha Olt / partján
sötét vizek fölé hajolt, / mint hős és példakép ködlik ma itt” (Apáczai). Tudományos és
művészi megemlékezésekre került sor 1975-ben is, Apáczai születésének 350. évfordulóján.
A Kolozsvárt lezajlott országos ünnepség meghívott előadója Ortutay Gyula magyar
akadémikus volt, jelenlétében avatták fel Apácán a falu nagy szülöttjének mellszobrát, Elena
Hariga Avramescu bukaresti művésznő alkotását. A Korunk emlékszámában (1975/5) Bartalis
János, Lászlóffy Aladár és Lászlóffy Csaba verssel, Bretter György, Szigeti József, Csetri
Elek, Binder Pál és Vogel Sándor tanulmányokkal idézte Apáczait. Az évfordulóra jelent meg
Fábián Ernő Apáczairól írt kismonográfiája (Kv. 1975).

Fokozódó terjedelemben került sor Apáczai írásainak új kiadására. Szigeti József előbb
szemelvényes válogatást ad közre Apáczai Válogatott Munkái (I–II. 1965) címmel a Tanulók
Könyvtára népszerű sorozatában, majd Apáczai társadalmi és pedagógiai nézeteinek marxista
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vizsgálatát és értékelését A mű és kora (1970) c. tanulmánykötetében előrebocsátva, előbb a
Magyar logikácska és egyéb írások (Téka 1975), majd a Kriterion fehér könyveinek
sorozatában a Magyar Encyclopaedia (1977) teljes szövegét rendezte sajtó alá.

Az Apáczai-sors minden nemzedékünk irodalmát és művészetét megihlette. Áprily Lajos már
az 1926-os Rasmussen hajóján verseskötetben idézi „a holt professzor szellemét”, Apáczai
Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének ajánlva Tavasz a házsongárdi temetőben c.
versét, s az „öreg fiatal”-t idézi Lászlóffy Aladár verse is, az Apáczai enciklopédiája (Utunk
1972/42). Apáczai erkölcsi magatartását Páskándi Géza háromfelvonásos történelmi drámája,
a Tornyot választok (Korunk 1972/1–2) emeli be a kor új, árnyalt gondolati világába: „egy
nyílt és színvalló kartéziánussal és presbiterivel” kerül itt szembe II. Rákóczi György, a
hatalommal az igazság néz farkasszemet. Kós András szobrot készített a képzeletbeli
Apáczairól (1973), Gergely István Apáczai-emlékművét (1975) Kolozsvárt kiállították.

(B. E.)
Kabán Ferenc, Kopány Gyula, Nagy Pál: A. Cs. J. — a nagy pedagógus. Előre 1955. ápr. 10. — Sipos Bella: Az
apácaiak kívánsága. Előre 1956. máj. 24. — Szenczei László: Tornyot választok. Jegyzetek a békéscsabai
Páskándi-bemutatóról. A Hét 1972/49. — Marosi Péter: A hazugságok tragédiája — helycserékkel. Utunk
1973/13. — Csetri Elek: Gazdasági kérdések A. műveiben. Korunk 1975/5. — Benkő Samu: A. Cs. J. ellenségei.
A Hét 1975/24. — Fábián Ernő: Magyar Encyclopaedia — ismeret-„alkalmazás” vagy műveltségmodell?
Korunk 1977/10; uő: Az Encyclopaedia erkölcsi jelentőségéről. Korunk 1978/1. — Szigeti József: A. mához
szóló üzenete. Korunk 1978/1. — Szász János: Az Apáczai-modell. A Hét 1978/14, 15. — Bakó Béla: A modell
hitele. A Hét 1978/26. — Gömöri György: Apáczai- bejegyzés egy hágai könyvben. Utunk 1979/25. — Fazoli
Sándor: A. Cs. J. történelemoktatásunk magvetője. Korunk 1979/11.

Apáthy Géza, családi nevén Apáti (Brassó, 1943. aug. 17. — 1976. okt. 16., Brassó) —
újságíró, költő, műfordító. Kolozsvárt végezte a német–magyar szakot 1966-ban, majd újság-
író a Brassói Lapoknál. Verseit az Utunk, Igaz Szó, Brassói Lapok, Hargita s a Vitorla-ének c.
antológia (1967) közölte. Rendszeresen jelentek meg publicisztikai írásai, német és román
vers- és prózafordításai, közölt a brassói ASTRA román hetilapban is. Emlékének Lendvay
Éva, Emilian Lupu és Magyari Lajos egy-egy verset szentelt (Brassói Lapok 1976/43).

Apor-kódex5 — *kódexirodalom

Áprily Lajos, családi nevén Jékely (Brassó, 1887. nov. 14. — 1967. aug. 6., Budapest) —
költő, műfordító. Parajdon vésődnek lelkébe gyermekélményként a költészetében örök
nyomot hagyó „hegy-csodák”. Középiskoláit a székelyudvarhelyi gimnáziumban kezdte,
tizenkét éves korában, 1899-ben családjával Kolozsvárra került. A ref. kollégiumban tanul,
tanárai közt van Kovács Dezső és Seprődi János. 1909-ben a kolozsvári egyetem
bölcsészkarán szerez magyar–német szakos képesítést. Egyhónapos párizsi útjáról visszatérve
Nagyenyeden lesz tanár: előbb a Bethlen Kollégium tanítóképzőjében, 1910-től a gimná-
ziumban. A következő évben nősül, élettársa Schéfer Ida. Kisebb-nagyobb megszakításokkal
tizenhét évig tanít a „dús hagyományú” városban, e „remete évek” alatt kiáll Ady költészete
mellett. Egy versét névtelenül már 1905-ben közölte az Egyetemi Lapok, majd 1909-ben
Jékely Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezik, Kovács Dezső azonban megrója
„modern” hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezik újabb publikálással. Verseit
Áprily Lajos néven először 1918 tavaszán Szentimrei Jenő közli az Új Erdélyben, majd az
Erdélyi Szemle, Napkelet, Zord Idő, Pásztortűz ad helyet írásainak. Ugyanakkor az EIT és a
Kisfaludy Társaság mellett a KZST is tagjává választja. Első költői sikerei után 1923-ban
Dijonba megy, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerez. 1924-ben elfogadja Kuncz
Aladár meghívását, s együtt szerkesztik a kolozsvári Ellenzék irodalmi mellékletét. 1926-ban
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családostul Kolozsvárra költözik, s a ref. kollégiumban tanítja a magyar és német irodalmat.
Ugyanebben az évben részt vesz az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, s az itt
összegyűltek megbízásából az 1928-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lesz. A
következő három nyáron jelen van a marosvécsi találkozón. 1929 őszén Budapestre távozik,
ez a lépése megrendülést vált ki tisztelői körében. Tíz évig a Baár-Madas Leánynevelő Intézet
igazgatója. Elvállalja a Protestáns Szemle szerkesztését. 1935 őszén féléves tanulmányutat
tesz Észak- és Nyugat-Európában. 1941-től Parajdon egy erdei boronaházban tölti nyarait.
1944-ben tiltakozásként a faji megkülönböztető rendelkezések ellen nyugdíjaztatja magát, s
Visegrád mellett, Szentgyörgypusztán telepszik le. Hosszú éveken át csak fordításaival van
jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezik újra. Verseinek
leggazdagabb válogatását már csak a halál árnyékában láthatja. Nyolcvanadik születésnapja
előtt hal meg a hárshegyi szanatóriumban.

Első verskötete, a Falusi elégia (Kv. 1921), harmincnégy éves korában a Minerva kiadásában
jelenik meg. Két év múlva saját kiadású új kötettel lép az olvasók elé (Esti párbeszéd,
Dicsőszentmárton 1923). E két verskötet alapján készül az 1925-ös budapesti válogatás (Ver-
sek). 1926-ban két kötete lát napvilágot: a berlini Ludwig Voggenreiter Verlag impresszu-
mával kiadott s Kolozsvárt nyomott Rasmussen hajóján és a Kuncz Aladár értékelő esszéjével
megjelent Vers vagy te is az ESZC kiadásában. Ugyanott kiadott egyfelvonásos darabját (Ida-
hegyi pásztorok, Kv. 1929) két újabb kötet követi: addig írott műveinek gyűjteménye, Az
aranymosó balladája (Bp. 1934) és az új verstermés, A láthatatlan írás (Kv. 1939). Könyvvel
csak majdnem húsz év múlva jelentkezik újra (Ábel füstje. Válogatott versek, Bp. 1957). A
következő években annál többet publikál (munkái ebben a szakaszban Budapesten jelentek
meg): 1964-ben több mint fél évszázados műfordítói munkásságából válogat (Az arany-
szarvas), nem sokkal ezután új verseit gyűjti össze (Jelentés a völgyből, 1965), és még ebben
az évben közreadja állattörténeteit az ifjúság számára (Fecskék, őzek, farkasok). Ezt követi
Fegyvertelen vadász c. kötete, majd költeményeinek eddig legteljesebb válogatása, A kor
falára (1967). Posztumusz verskötete (Akarsz-e fényt? 1969) korábban nem közölt verseit,
kései négysorosait, A bíboros c. sorstragédiáját tartalmazza; ugyanebben az évben jelenik meg
Legszebb verseinek romániai kiadása Kemény János bevezetőjével. Az Álom a vár alatt c.
verseskötet parajdi gyermekélményeiből táplálkozó két költői elbeszélését tartalmazza
(Árkossy István rajzaival, 1972); verseinek új, reprezentatív válogatása (Meddig él a csend?
1973) az RMI sorozatában Sőni Pál előszavával jelent meg.

Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége,
impresszionista-szimbolista vonásai a költőt az első Nyugat-nemzedék hagyományához
kapcsolják. Nem egy kritikusa a legnagyobb erdélyi magyar költőnek tartja, nemcsak
életművének egésze, hanem Erdélyben született versei alapján is. Németh László 1927-ben
úgy ír róla mint „sziget”-ről „a magyar líra pillanatnyi bomlásában”; formaművészete
elismeréseként Benedek Marcell Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Tóth Árpáddal,
Juhász Gyulával állítja egy sorba; Rónay György magyarság és európaiság szintézisét fedezi
fel lírájában. Költészetének ihletője legtöbbször az emlékezés, a magány, egy inkább csak
vágyott — vagy vágyaiban átélt — világ: a „morajos szikla-ország”, mellyel „egy test”-nek
érzi magát. A „parttalan” időből, elmúlt századokból hallja vissza a szív zenéjét. Költő, aki a
sorssal nem csatázott ugyan, de versei „gránitboltjába” egy hosszú élet önemésztő vajúdásait
zárta be. Hangulatok énekese, „néma lázadó”, alapélménye a természet, az erdélyi táj, lírai
jelképeit jórészt belőle meríti: transzilvanizmusának is ez a szülőföldszeretet a tartalma.
Elégikus hangulatú költészete múltat és jelent eggyé olvasztó szelíd számvetés. Rezignáció és
meg-megújuló életvágy, a visszahúzódó lélek tehetetlensége és a bizakodó emberség
egyszerre van benne megbonthatatlan hangulatú, szerkezetileg pontosan tagolt
költeményeiben. Szigorú, a hagyományos formákat tisztelő, azokat finomító megkompo-
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náltság, lelki és formai egyensúlyt teremtő zeneiség jellemzi művészetét, e zenei fogantatású
érzékelés sajátos harmóniát kölcsönöz verseinek. „Hazája álom és titok, / szem-nem-legelte
pázsitok” — vallotta a formai bravúrok titkairól. Egyes verseit és szövegkönyveit Halmos
László, Jodál Gábor, Lajtha László és Viski János, Tavaszodik c. költeményét Kozma Mátyás
és Zeno Vancea zenésítette meg.

Verseiből német, angol, francia, szlovák, román és lengyel nyelven jelentek meg fordítások,
verseinek román nyelvű önálló kötetei: Muzica toamnei (Petre Şaitiş fordításai, Láng Gusztáv
előszavával, Kv. 1978); Prinţul Tristeţe (Corneliu Bala fordításai, 1979). Ő maga a
világirodalom egész sor remekét tolmácsolta a magyar olvasónak. A műfordítás sose jelentett
számára mellékes foglalkozást. Elve, hogy a költőnek — miközben kellő tiszteletet tanúsít a
„más nyelv zsenijéből született” költemény iránt — újra kell alkotnia az átültetésre
kiválasztott művet. Legművészibbek és mennyiségileg is legszámottevőbbek német, orosz és
román fordításai, de fordított angol, francia, latin és kínai költőktől is; Puskin Anyeginjének,
Turgenyev lírai hangulatú prózájának, Lermontov, Nyekraszov és Gogol több írásának, Ibsen
Peer Gyntjének, Schiller Wallensteinjének, Eminescu Az Esticsillag c. poémájának fordítása a
magyar műfordításirodalom remekei közé tartozik. A román költészetnek egyik legihletettebb
tolmácsolója. Lucian Blagával, Şt. O. Iosiffal és Eminescuval kezdi, majd — élete utolsó tíz
esztendejében — Arghezi, Macedonski, Coşbuc, Pillat verseivel bővül a névsor, e műveiből
adott válogatást a Tavaszi tüzek (Domokos Sámuel bevezetőjével, 1969).

(K. D.)
Tompa László: Á. L: Esti párbeszéd. Pásztortűz 1923/30. — Németh László: Á. L. Protestáns Szemle, Bp.
1927/8; újraközölve Készülődés I. 1941. 99–104. — Gaál Gábor: Megint a líra katasztrófája. Korunk 1929/7–8;
uő: Á. L. A láthatatlan írás. Korunk 1939/9. Újraközölve Válogatott írások. I. 664–65. — R. Berde Mária: Á.
elmegy. Pásztortűz 1929/15. — Gulyás Pál: Á. L. Válasz, Debrecen 1934/3–4. — Tolnai Gábor: Á. L. költészete.
Napkelet, Bp. 1934/4. — Vita Zsigmond: Á. L. Pásztortűz 1935/1; uő: Á. L., a nyugtalanság költője. Erdélyi
Helikon 1936/12. — Thurzó Gábor: A láthatatlan írás. Nyugat, Bp. 1939/9. — Benedek Marcell: Á. L.: Ábel
füstje. Irodalomtörténet, Bp. 1964/4. — Győri János: Á. L. alkotásai és vallomásai tükrében. Kismonográfia, Bp.
1967. — Sőni Pál: Á. zeneisége. A Művek vonzása c. kötetben. 1967. 28–36. — Marosi Ildikó: Á. L. leveleiből.
Utunk 1970/35. — Mózes Huba: Jegyzet Babits Mihály és Á. L. költői indulásához. NyIrK 1970/2. — Gáldi
László: A műfordító Á. egyik arca. Nagyvilág, Bp. 1970/8. — Máthé József: Á. L. Vázlat a költő pályaképéhez.
Igaz Szó 1971/11. — Vita Zsigmond: Á. L. Az ember és a költő (monográfia), Réthy Andor Áprily-
bibliográfiájával, 1972; uő: Megkésett közlés. Két kiadatlan vers. Igaz Szó 1973/3. — Láng Gusztáv: Áprily-
problémák. Utunk 1973/42. — Szemlér Ferenc: Áprily ürügyén. A Hét 1973/48; újraközölve Harc
szélmalmokkal, 1979. 140–48. Két könyv ürügyén. — Á. L. levelei Lám Bélához. Mikó Imre közlése. Utunk
1975/16. — Á. L. tíz levele Tompa Lászlóhoz. Máthé József közlése” NyIrK 1976/1. — Csép Ibolya: Á. L.
európai körutazásáról kiadatlan naplója alapján. Korunk 1976/6. — Egyed Péter: Az elveszett nap helyett Ábel
füstje. Utunk 1977/30. — Szabó Sámuel: A szülőváros emlékezete. Brassói Lapok 1977/44. — Vita Zsigmond:
Á. L. első kritikái. Utunk 1979/7.

ASZT: A kor falára. Versek a költő előadásában. LM 856.

Áprily Lajos Irodalmi Kör — a petrozsényi Művelődési Házban 1970 és 1979 között
működő Könyvbarátok Társasága keretében 1974-ben alakult irodalompártoló társaság. A
magyar anyanyelvű bányász fiatalság művelődését szolgálta, elnöke Kacsó József, a
bányászati főiskola hallgatója, irányítója Kiss Ilona magyar irodalom szakos tanárnő volt. A
petrozsényi elméleti líceum növendékeinek Barcsai Ábrahám Irodalmi Körével és a magyar
általános iskola Mesekörével együttesen szerepeltek irodalmi rendezvényeken. Utóda 1976-
tól a kétnyelvű Meridian irodalomnépszerűsítő kör volt, míg a költő nevét a nagyenyedi
Bethlen Kollégium irodalmi köre őrzi címében.
Balogh Edgár: Mellében fekete gyémánt. Új Élet 1975/9; újraközölve Táj és nép. 1978. 38–40. — Józsa Miklós:
Az Á. L. I. K. tevékenységéről. Művelődés 1977/5.
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Arad magyar irodalmi élete — a XIX. században itt kibontakozott művelődési és
sajtóéletben gyökerezik. 1840-től itt élt s írta szabadságharcos lengyelbarát Idegenek Aradon
c. vígjátékát Sárosi Gyula, ide fűzték diákkori élményei Csíky Gergelyt, itt újságíróskodott az
Aradi Hírlapnál s írta Apai örökség c. regényét Reviczky Gyula, s fejleszti az Arad és Vidékét
országos hírű ellenzéki lappá Iványi Ödön. Növekvő szerepet töltött be ~ kifejlesztésében az
1848–49-es forradalmi hagyomány, a Habsburg-ellenes szabadelvűség, a szociáldemokrata
munkásmozgalom s az itt mindig szerepet játszó román–magyar szellemi és politikai
érintkezés, valamint olyan haladó történészek működése, mint Márki Sándor és Jancsó
Benedek. Nem véletlen, hogy e század elején Adyval az élen megfordultak itt a „holnaposok”.

1919 után több irányban bontakozott ki ~. Jelentős irodalomtörténeti szerephez jutott az
avantgardizmus Franyó Zoltán 1924-ben elindított Genius és Új Genius c. folyóiratai révén, s
e vonulatot folytatta a város akkori lakója, a festő és regényíró Szántó György 1925-ben a
Periszkop megjelentetésével. Az 1920-tól 1940-ig megjelent Vasárnap irodalmi és társadalmi
hetilap körül főleg katolikus írók gyülekeztek. A még 1881-ben alakult s 1949-ig működött
Kölcsey Egyesület nagy hatású közművelődési munkát fejtett ki, könyv- és folyóirattárával,
gyűjteményeivel, előadássorozataival magas szintű szellemi érdeklődést keltve. Ebben a
városban érvényesült Nagy Dánielnek, a pacifista Cirkusz c. regény (Kv. 1926) szerzőjének
sokoldalú tehetsége. A román irodalom jeleseit a kalandos sorsú Fekete Tivadar tolmácsolta, e
városhoz kötődik Károly Sándor és Raffy Ádám írói működése, innen indult Horváth Imre
költői pályája. A Virradat (1929–30) köré kommunista írók csoportosultak, köztük Balla
Károly, Fáskerti Tibor. A város jeles szülötteként Kuncz Aladár és Szentimrei Jenő egy-egy
előadás tartására látogatott haza, itt lépett fel harcos közírásával egy demokratikus reform-
politika szószólójaként Krenner Miklós (Spectator), a „hídverő”.

Arad irodalmi jelentőségét kellőképpen érzékelteti az a tény, hogy 1920 és 1940 között 40
nyomdájában 354 magyar nyelvű könyv és 126 időszaki sajtótermék jelent meg. Ezzel a
könyv- és lapterméssel összromániai magyar viszonylatban Kolozsvár, Nagyvárad és Temes-
vár után a negyedik helyen állt, főleg a Vasárnap nyomda (111 könyv és 10 időszaki sajtó-
termék), a Lovrov és Társa Könyvnyomda (46 könyv és 26 időszaki sajtótermék) és a Genius
Könyvnyomda (41 könyv) hozzájárulása révén.

A II. világháború idején, az Antonescu-rendszer alatt Havi Szemle címmel folyóiratot tartott
fenn s könyvsorozatot adott ki (*fecskés könyvek) a Kölcsey Egyesület. A kiadói tevékenység
ebben az időszakban szembetűnően csökken (összesen 19 könyv jelenik meg ebben az
időben), de Arad így is a negyedik Nagyenyed, Temesvár és Gyulafehérvár mögött. 1944 után
a Bánság és vidéke magyar nyelvű könyv- és lapkiadása egyre inkább Temesvárra tömörül,
majd az egységes állami nyomdaipar és könyvkiadás megszervezésével a többi vidéki város
között Arad is elveszti könyvkiadói jelentőségét.

Ma a magyar irodalmi törekvéseket a város szülöttjéről elnevezett Tóth Árpád Irodalmi Kör
támogatja; a Vörös Lobogó napilap írógárdája a hazai magyar irodalom helyi ápolója és
terjesztője; Ficzay Dénes, Glück Jenő, Kenyeres Pál, Kocsik József, Kovách Géza népművelő
tevékenysége felvirágoztatta a magyar nyelvű szabadegyetemet, mely az ország minden
részéből hívja előadóit; az Aradi Tavasz rendezvényein román és német csoportokkal együtt
magyar műkedvelők és népművészek is felvonulnak. A Művelődési Ház magyar színjátszó
csoportja 1974-ben Znorovszky Attila feldolgozásában bemutatta Sütő András Anyám könnyű
álmot ígér c. művének drámai változatát, s ezzel aranyérmet nyert a műkedvelők országos
versenyén.
Lendvay Ferenc — Gellér János: A százéves Arad. 1834–1934. Kiadja az aradi Magyar Párt közművelődési
osztálya. Arad, é. n. — Ficzay Dénes: Aradi krónika I–V. Igaz Szó 1971/5–6, 8–9, 12. — Pintér Lajos: Az aradi
tizenhárom vértanú. 1973. — Kovács János: Aradi közjáték. Bevezető tanulmány a Genius, Új Genius 1924–
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1925 antológia c. kötethez, 1975. 5–48.; uő: Aradi kék lovasok. Bevezető tanulmány a Periszkop 1925–1926
antológia c. kötethez, 1979. 5–58. — Mózer István: Arad megye magyar színjátszói. Művelődés 1979/4.

Aradi Fáklya — politikai, kritikai és riport-hetilap. 1919 januárjában indult, szerkesztője Lits
Antal és Solymos Ferenc. Megszűnt 1925 áprilisában. Jellegét a társasági szenzációkeresés
adja meg, mégis betöltött irodalmi-művészeti hivatást is: gyakran közölte Szántó György,
Somlyó Zoltán, Sipos Iván, Fekete Tivadar, Pásztor Árpád írásait, alkalmat adott fiatal írók
elindulására, s neves magyar írók munkáit népszerűsítette. Beszámolt Bartók Béla aradi
hangversenyéről (1924. szept. 27.) és rendszeresen tájékoztatott a színházi életről.

Aradi Hírlap — politikai napilap. 1917 novemberében a Jászi-féle Radikális Párt alapította,
Zima Tibor szerkesztésében indult meg. 1923. aug. 31-től Erdélyi Hírlap, 1936. jún. 21-től
csak Hírlap. Megszűnt 1940. október végén. Felelős szerkesztője 1924-től 1938-ig Major
Béla, munkatársa Spectator (Krenner Miklós), Franyó Zoltán, rövid ideig Fekete Tivadar. A
lap ismert riportere a regényíró Károly Sándor. A 30-as években az OMP irányítása alá került,
megőrizve irodalompolitikájának liberális árnyalatát.

Aradi József (Arad, 1943. ápr. 18.) — szerkesztő. A kolozsvári egyetem filológiai karán ma-
gyar szakot végzett, tanár, majd újságíró a temesvári Szabad Szónál. A Vitorla-ének c. anto-
lógia (1967) mutatta be verseit; főleg szociográfiai-tudományos publicisztikát művel. 1968
márciusától az Ifjúmunkás, 1972 májusától a Korunk egyik szerkesztője. Fábián Gáborról, a
múlt századi Tocqueville-fordítóról írt egyetemi szakdolgozata az irodalmi vidékiség
törvényszerűségeit kutatja. A Korunkon kívül publikál az Echinoxban és az Igazság ifjúsági
Fellegvár-oldalán, a TETT munkatársa. Szociográfiai kísérletében (Sors és sorsforduló
Mérában, Korunk 1967/11) népi önéletírásokkal világít rá „az átmenetiség kelet-európai
történelmé”-re.
Tóth Sándor: Egy gondolkodói alkat kalandja az elmélettel. Korunk 1980/9.

Aradi Közlöny — politikai és közgazdasági napilap. Függetlenségi programmal 1885-ben
indult, megszűnt 1940. ápr. 14-én. Tulajdonos-főszerkesztő 1897-től Stauber József. A 20-as
évektől az OMP konzervatív szárnyát képviselte. Jelesebb munkatársai: Berey Géza, Bolgár
Lajos, Csányi Piroska, Faragó Rezső, Sz. Jakab Géza, Gárdos Sándor, Molnár Tibor,
Nedeczky Ferenc, Pilisi Géza, Szántó György.

Aradi Színpad — irodalmi, művészeti és társadalmi hetilap. Az 1911-ben megindult s
1919/36-os számáig Délvidék c. alatt megjelent aradi hetilap folytatása. Szerkesztette Papp
Andor. Az 1926/16-os számtól 1932-ig Erdélyi Magyar Színpad c. alatt jelent meg, majd
1933-ban beolvadt az ugyancsak Aradon megjelenő Kis Újságba. Hűen beszámolt Arad,
Temesvár és Nagyvárad színházi életéről, a hangversenyekről és kiállításokról, foglalkozott a
magyar színészet válságjelenségeivel. Irodalmi részében a szerkesztő és Farkas Ferenc versei
említésre érdemesek.

Aradi Újságírók Almanachja — *almanach

Aradi Viktor (Pankota, 1883. febr. 22. — 1937 táján, Szovjetunió) — szociológus, történész,
publicista. Egyes munkáit Erdélyi Viktor néven közli. A budapesti egyetemen geológiai tanul-
mányokat folytatott. 1906-ban a Prahova-völgy olajmezőinek feltárásában vett részt, majd
Budapesten telepedett le, s magyar, osztrák, román szaklapokban földtani és bányagazdasági
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tárgyú tanulmányokat közölt. Az Erdélyi Érchegység bányászatát tanulmányozva felfigyelt a
mócok nyomorára s évszázados társadalmi küzdelmeik vizsgálatába kezdett. Jászi Oszkár
polgári radikális csoportjához tartozott, részt vett a Társadalomtudományi Társaság munká-
jában, s a Huszadik Század hasábjain a román nemzetiségi mozgalmak történetét, a nemze-
tiségi kérdés fejleményeit ismertette. A torockóiak négyszáz éves jogi harcáról, Varga
Katalinról, a rutén skizmaperről írt feltűnő újságcikkeket, ill. könyvet. Tizenkétszer állították
bíróság elé. Az első világháború utolsó éveiben mint hadifogoly az orosz forradalom mellé
állt, majd azzal szembekerült s hazajött. 1919-ben Budapesten a román katonai hatóságok
alkalmazottjaként baloldali újságírókat véd meg az ellenforradalmi terrortól. 1920-ban
Kolozsvárra költözött, részt vett a szakszervezetek szabadiskolájának szervezésében,
megindította a Proletárok Könyvtára kiadványsorozatot. A kolozsvári Napkelet munkatársa,
1926-ban A Jövő Társadalma címen szocialista folyóiratot alapít; 1927-ben a Román
Munkássegély főtitkára. Az 1928-as kolozsvári kommunista-perben a mócok védelmére írt
régebbi cikkeinek tekintélye mentette meg az elítéltetéstől; Bukarestben fejtett ki szovjetbarát
tevékenységet; 1930-ban három évre börtönbe került. 1933-ban családjával a Szovjetunióba
emigrált, ahol a személyi kultusz törvénysértésének esett áldozatul. A Szovjetunió
Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa után rehabilitálták.

Romániában megjelent művei: Hazaárulásom története. Vádemelés, védőbeszéd és levél
barátaimhoz (Mv. 1920); A nemzeti kisebbségek kérdése Nagyromániában (Szociológiai
tanulmányok 1. Torda 1922); A csillagvilágtól a szocializmusig (Kv. 1924); Az emberi társa-
dalom (Kv. 1925); Catarina, doamna noastră (a hasonló c. 1913-as magyar eredeti román
fordítása, Kv. 1928); A nagy pör (Kv. 1928). Válogatott írásainak kiadása: Mócok földjén
(cikkgyűjtemény Fuchs Simon válogatásában és bevezetésével, Gaal György jegyzeteivel és
könyvészeti összeállításával, 1974).
Fuchs Simon: Meg akartam ismerni azt a népet… Korunk 1969/1; uő: A. V. és A Jövő Társadalma. Korunk
1971/3. — Becski Andor: Emlékezés A. V.-ra. Korunk 1969/1. — Gaal György: A. V. lapja — A Jövő
Társadalma. Könyvtári Szemle 1973/2. — Salamon László: Arcképvázlat A. V.-ról. Igaz Szó 1973/7. — Szilágyi
András: Egyetlen találkozásom A. V.-ral. A Hét 1975/5.

Aradits László (Lugos, 1940. szept. 3.) — újságíró, televíziószerkesztő. Szülővárosában vé-
gezte a magyar nyelvű líceumot, a kolozsvári Pedagógiai Intézetben szerzett képesítést. Fal-
vakon tanított, 1965-től a kolozsvári, 1971-től a bukaresti rádió magyar szerkesztője, 1973-tól
a Román Televízió Magyar Szerkesztőségének munkatársa. Riportjai, interjúi az Utunk,
Ifjúmunkás, Falvak Dolgozó Népe, Munkásélet hasábjain jelennek meg. Romániai magyar
művészekről, írókról, tudósokról készített portréfilmjei és tévériportjai közül nevezetesebb
beszélgetése az Afrikából hazalátogató Sáska Lászlóval és Papp István mezőgazdasági
akadémiai tanárral.6

Aranka György emlékezete — A felvilágosodás korának neves erdélyi tudósa, Zágoni
Aranka György (Szék, 1737. szept. 15. — 1817. márc. 11., Marosvásárhely) 1791-ben röp-
iratot adott ki Kolozsvárt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság felállítása érdekében,
majd ezen 1793-tól 1806-ig működött első magyar tudós társaság titkára volt. A Társaságnak
ma az RSZK Akadémiája kolozsvári könyvtárában őrzött iratai és az Aranka-levelek egyre
inkább a hazai magyar nyelv- és irodalomtörténet érdeklődésének előterébe kerültek. A KZST
már 1934-ben mozgalmat indított emlékmű állítására Aranka György jeltelen sírján, s 1937-
ben Kováts Benedek Erdély Kazinczyja c. előadásával emlékezett még a tudós nyelvművelő
születésének 200. évfordulójáról.

Aranka életművének felmutatása Jancsó Elemér érdeme. Aranka György c. tanulmánya a
Kristóf-emlékkönyvben (Kv. 1939; újraközölve Irodalomtörténet és időszerűség, 1972. 138–



57

68.) felelevenítette a gazdag hagyományt, majd az 1947-ben kiadott Aranka-levelezés és az
Akadémiai Könyvkiadónál Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai (1955) c. alatt
megjelent forrásmű az ő filológiailag alapos gondozásában tette hozzáférhetővé a felvilá-
gosodás korának nagy erdélyi örökségét. A Bukarestben székelő Filológiai Tudományok
Társasága magyar osztályának felállítása és működésének megkezdése alkalmából Jancsó
Elemér A fény századának üzenete (Korunk 1971/10) c. alatt idézi újra Aranka emlékét,
hivatkozva 180 évvel azelőtt megjelent felhívásának tanulságaira s arra a párhuzamos fejlő-
désre, mely az erdélyi magyar nyelvművelést kezdettől fogva a román Ion Piuariu-Molnar és
a szász Hochmeister Márton hasonló törekvéseiben gyökerező művelődési mozgalmakkal
tette rokonná.

(B. E.)
Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai címmel Szigeti József, Utunk 1956/15; Kocziány László, Igaz
Szó 1956/4; Kelemen Béla, Cercetări de Lingvistică 1956/1–4. — Nagy Pál: Egy elfelejtett évforduló. Igaz Szó
1969/1. — Marosi Ildikó szerk.: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1973. 344. és
392.

Aranka György Irodalmi Kör — a Marosvásárhelyen tevékenykedett tudós nyelvművelőre
emlékeztetve, a Marosvásárhelyi Írók Társasága mellett 1969-ben fiatal írók támogatására
alakult irodalmi kör. A Nagy Pál irodalomkritikus elnökletével működő ~ pályázatán tűnt fel
novelláival Györffi Kálmán, verseivel Nászta Katalin, Prodán Géza és Vargha Sándor. 1971-
ben az Igaz Szó Irodalmi Körévé alakult át.

Arany János emlékezete — A klasszikus irodalmi örökségnek járó irodalomtörténeti
idézésén kívül Arany János költészetének közvetlen hatása a romániai magyar költészetre
elenyésző. Líránk ugyanis túlnyomórészt az Arany-hagyomány tekintélye ellen fellázadó
Nyugat-mozgalom, illetve a hagyományokkal nála is gyökeresebben szakító avantgarde
esztétikai eszménye szerint fejlődött, s legfeljebb a népnemzeti iskola továbbélő képvise-
lőinek, például Szabolcska Mihálynak a műveiben találunk Arany-hatást. A felszabadulás
után a stíldemokratizmus követelménye Petőfi mellett Aranyt is a követendő példaképek közé
emeli; ez a verses epika feltámasztásának kísérleteiben mutatható ki. Az 50-es években s
utánuk induló költőnemzedék tagjai közül Kányádi Sándor verseiben érezhető e példa von-
zása, úgyszintén a gyermekirodalom egyes műfajaiban (verses mese). A költő irodalmi örök-
ségének idézése műveinek újrakiadásában s a hazai Arany-kutatásban, a nagy évfordulók
(1932, 1957, 1967) megünneplésében és sajtóvisszhangjában, továbbá intézményekben
(*Arany János Emlékmúzeum, *Arany János Irodalmi Kör, *Arany János Társaság) ölt
formát.

Az I. világháború előtt Erdélyben nem volt Arany-kiadás, erre csak a szerzői jog elévülése és
a kiadói jog átruházása után kerülhetett sor. Antalffy Endre, ill. Osvát Kálmán érdeme a Toldi
és a Toldi estéje első romániai, népszerűsítő bevezetőikkel ellátott kiadása a Klasszikus
Olvasmányok c. sorozatban (1923–24); Kiss Ernő jegyzeteivel 1924-ben megjelenik a Toldi
iskolai használatra is (újabb kiadásai 1927, 1934). 1929-ben Kolozsvárt népszerű Arany-
méltatás lát napvilágot (Brósz Ilona: Arany János élete és munkássága), ezt követi az Arany
János Társaság pályázatán díjnyertes életrajz (Radó Pál: Arany János élete és munkássága.
Nagyszalonta 1930). 1933-ban jelenik meg az ESZC bibliofil kiadványa, az Arany János
balladái, Buday György fametszeteivel. Kolozsvárt 1936-ban Arany válogatott verseit, 1938-
ban elbeszélő költeményeit jelenteti meg a Minerva Könyvkiadó Görög Ferenc bevezetésével,
1942-ben a Lepage-kiadású Tillaárom haj! vidám verseit tartalmazza Gaál Gábor szer-
kesztésében, R. Berde Mária előszavával és Andrásy Zoltán illusztrációival.
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Az Arany-művek újrakiadása 1955-ben a Toldi-trilógiával folytatódik a Magyar Klasszikusok
sorozatban; 1957-ben a költő születésének 140. és halálának 75. évfordulójára megjelent
kiadványok közt van az első román nyelvű Arany-kötet Haralambie Grămescu fordításában és
bevezető tanulmányával (Versuri alese), melyet 1960-ban Lőrinczi László szerkesztésében
kétnyelvű antológia követ (Poeme, Költemények). Ebben az évben jelenik meg Antal Árpád
előszavával ismét a teljes Toldi, ezt követi egy kötetben a Toldi és a Toldi estéje Dánielisz
Endre előszavával és jegyzeteivel (1964, újabb kiadás 1966, 1976), majd 1972-ben a Magyar
Klasszikusok sorozatban újra a teljes trilógia Sütő András bevezető tanulmányával (2. kiadás
1975). A Kincses Könyvtár és Tanulók Könyvtára sorozataiban egymást érik az Arany János
költészetét bemutató kötetek. Téka-kötetben jelentette meg a Kriterion Könyvkiadó a kor-,
tanuló- és lakótárs Rozvány György visszaemlékezéseit Aranyra és Rozvány Erzsébet
levelezését Aranyékkal (Arany János és Rozvány Erzsébet, bemutatja Sáfrán Györgyi, 1973),
valamint Antal Árpád Arany és Petőfi levelezése (1973) c. gyűjteményét. Arany Legszebb
versei 1977-ben jelentek meg, Irodalmi tanulmányok (Magyar Klasszikusok 1978) c.
válogatást írásaiból Rohonyi Zoltán állított össze.

A költő halálának 50. évfordulóján, 1932-ben a Kolozsvári Magyar Színház rendezett ünnepi
előadást; ez alkalommal a Pásztortűzben Császár Károly és Kovács Dezső, az Erdélyi Heli-
konban Reményik Sándor, Szerb Antal (Arany János és Európa), Kovács László, Molter
Károly méltatta a költőt. A KZST Arany-ünnepélyét Antalffy Endre Arany-ódájával nyitották
meg Marosvásárhelyen. Az Arany-ünnepségek műsorigényeit szolgálták az évfordulón
kinyomtatott hazai kórusművek (Delly-Szabó Géza: Mátyás anyja; Nemes Elemér:
Tetemrehívás; Tárcza Bertalan: Zách Klára). A Toldi megjelenésének 100. évfordulóján,
1947-ben az Utunk hasábjain vita robbant ki Toldi Miklós irodalmi alakjáról: a művet és
hősét egy osztályharcos irodalommodellhez mérő Gaál Gáborral szemben Benedek Marcell
bizonyítja Toldi népi hős voltát. 1951–52-ben Gaál Gábor utolsó egyetemi kollégiumát Arany
Jánosnak szenteli, s ugyanakkor Aranyról több, a maga irodalomfelfogását tükröző tanul-
mányt is ír (Irodalmi Almanach 1951/4–5; Utunk 1952/10). A költő születésének 140. és
halálának 75. évfordulójára megújul a nagyszalontai Arany-múzeum; Kolozsvárt az egyetemi
hallgatóság rendez ünnepségeket, Nagyszalontán, a költő szülővárosában Kacsó Sándor az
Írószövetség előadója. Emlékezetes Dr. Petru Groza miniszterelnök ez alkalomból „Arany
János ünneplőihez” címzett levele (Előre 1957. márc. 3.). Országszerte megemlékeztek Arany
születésének másfél százados évfordulójáról is 1967-ben. Az Igaz Szó, Utunk és Korunk
különszámmal adózott a költőnek; az Arany János Emlékmúzeum „Arany és hősei a
képzőművészetben” címmel rendezett kiállításán Puskás Sándor Arany és Petőfi találkozását
megörökítő szobra, Nagy Pál linómetszete, Kozma István fémdomborítása és Hunyadi László
vörösréz Arany-plakettja aratott sikert. Az Arany-tisztelet skálájának szélességét jellemzi,
hogy Patkós György és Kovács Ferenc már 1955-ben bemutatta kolozsvári színészek
közreműködésével a Toldi dramatizált rádióváltozatát, s Szilágyi Domokos 1968-ban
Kortársunk Arany János címmel önálló kötetként megjelent esszéjében mai költő vall a múlt
század klasszikusának élő emberségéről.

Arany románra fordított verseiről Réthy Andor ad tájékoztatást (Arany János — románul.
Könyvészeti adalék, NyIrK 1970/1). Arany-verseket nálunk Kozma Géza zenésített meg.

(S. Zs.)
Kovács Dezső: Arany Jánosról. Pásztortűz 1932/21. — Kovács László: Epizód Arany János életéből. Erdélyi
Helikon 1932/9. — Szilády Zoltán: Arany János állatképei. Pásztortűz 1932/18. — Kacsó Sándor: Arany
harmincnégy éve Nagyszalontán. Ünnepi előadás 1957-ben. Írók, írások. 1964. 47–62. — Szemlér Ferenc: Mi a
mai Arany Jánosban?; Balogh Edgár: Acéltükör-mélybe ható szemmel; Dávid Gyula: Arany János a román
irodalomban. Korunk 1967/2. — Csehi Gyula: Vojtina Ars poétikája és a műfaj halála; Jancsó Elemér: Arany
János és a felvilágosodás. Igaz Szó 1967/3. — Wagner István: Százhúsz esztendő Arany-arca. Korunk 1967/6.
— Ion Oarcăsu: Két nemzeti költő: Coşbuc és Arany. Utunk 1976/39. –' Dávid Gyula: Arany János és a huszadik
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század. Utunk 1977/10. — Kovách Géza: Egy irodalomtörténeti vita — történész szemmel nézve. Utunk
1979/16.

ASZT: Kovács Ferenc felvétele az 1957-es nagyszalontai Arany-ünnepségekről. LM 302.

Arany János Emlékmúzeum — Románia legrégibb magyar irodalmi múzeuma, az Arany
Jánosra vonatkozó emlékek legjelentősebb gyűjtő- és megőrző helye. Arany János veje, Széll
Kálmán kezdeményezi 1882-ben, néhány nappal a költő halála után, s az e célra alakult Arany
Emlékbizottság széles társadalmi erőket mozgósít. Megalapítását Arany László teszi lehetővé,
amikor 1885-ben a szülővárosnak ajándékozza apja bútorait, ruháinak és könyvtárának
jelentős részét. 1899-ben a gyűjteményt áthelyezik a múzeummá alakított Csonkatoronyba,
amelynek bejáratát 1907-től Kolozsvári Szeszák Ferenc Arany-szobra díszíti. Az Emlék-
bizottságból a múzeum gondozására alakult Arany Emlékegyesület nemcsak az Arany-
ereklyéket gyűjti össze, hanem a helyi értelmiség segítségével élénk irodalomtörténeti, nép-
költészeti, néprajzi és helytörténeti munkába is kezd; gondozásában jelenik meg Nagyváradon
1919-ben Visky Károly Arany népe c. tanulmánya, majd 1930-ban Radó Pál Arany-
monográfiája. 1944 őszén háborús károk érik a múzeumot. 1957-ben a költő születésének
140. évfordulója alkalmából kerül sor újjárendezésére és kibővítésére.

A múzeum dokumentációs anyagában található 661 eredeti Arany-kézirat, 133 a költőhöz
írott levél, az Arany család levelezésének 101 darabja, a költővel és családjával kapcsolatos
36 egyéb irat, 45 fénykép Aranyról, családtagjairól, barátairól és 595 kéziratmásolat
(fotókópia, mikrofilm). Ezekhez járul a költő könyvtárának 1754, leánya, Arany Juliska
könyvtárának 122 darabja, a költő munkáinak számos hazai és külföldi kiadása, idegen nyelvű
fordítása, a róla szóló monográfiák és az 1945 óta megjelent tanulmányok, közlemények
gyűjteménye. Népművelő szerepe mellett az ~ a tudományos Arany-kutatások műhelye is. A
költő szalontai vonatkozásainak feltárásával s a múzeum értékeinek ismertetésével Debrecze-
ni István szolgálta fél évszázadon át az Arany-kultuszt; az irodalomtörténeti és ereklyeanyag
gyűjtésében és a kutatómunkában szerepet játszanak az ~ igazgatói: Dánielisz Endre (1955–
66), Wagner István (1966–69), Fábián Imre (1969–71), Rednik Klára (1972–75), ma Zuh
Imre.

(D. E.)
Az Arany Múzeum története és katalógusa. Szerk. Debreczeni István. Az Arany Emlékegyesület könyvei IV.
Szatmár é. n. — Abafáy Gusztáv: Arany János széljegyzetei a szalontai Arany-könyvtárban. NyIrK 1965/2. —
Dánielisz Endre: Az A. J. E. kézirattárának kincsei. Könyvtár 1978/3.

Arany János Irodalmi Kör – 1. 1955. szept. 24-e óta működik Nagyszalontán. Titkára
Dánielisz Endre magyar szakos tanár. 30 tagjának számos írása jelent meg a hazai sajtóban;
közülük Bagdi Sándor, Bonczos István, Gábor Ferenc, Nagy Ilona önálló kötetekkel, Dá-
nielisz Endre, Fábián Imre tanulmányokkal jelentkezett, s a sajtóban állandóan közöl Bonczos
Julianna, Bonczos Margit, Fábián Ferenc, Kovács Sándor, Millye Ibolya, Sebesi Teréz, Zima
Ibolya. A kör szoros kapcsolatot tart fenn az Arany János Emlékmúzeummal.
Fábián Imre: Szalontai fiatalok. Igaz Szó 1971/10. — Dánielisz Endre: Az A.J.I.K. egy éve. A Hét 1974/5; uő:
Két évtized az irodalom szolgálatában. Bihari Napló 1974. nov.

2. A brassói Unirea Líceum magyar tagozatán a 60-as években alakult. Első szervezője
Szikszay Jenő, utóda Fóris Gyula tanár, a színjátszó csoportot Reiff Piroska, a tánccsoportot
Reiff István tanárok vezetik.
Szikszay Jenő: Iskolai irodalmi kör Brassóban. Korunk 1972/10. — Lendvay Éva: A brassói A. J. I. K.
Művelődés 1976/5.
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Arany János Társaság — 1903-ban Temesvárt alapított irodalmi egyesülés. Alapszabályai
Arany emlékének ápolását írták elő irodalom- és nyelvművelés, könyvkiadás, pályatételek,
művészi kiállítások útján. Első elnöke Szentkláray Jenő történelemtudós, majd 1908-tól az I.
világháború végéig Szabolcska Mihály költő. Utóda 1925-ig Sztura Szilárd, majd Járosy
Dezső zeneesztéta (1925–30). Az ~ 1918 után elsők közt kezdi irodalmi, közművelődési
tevékenységét, felveti egy temesvári Arany-múzeum és egy népkönyvtár létrehozásának
gondolatát, tagjai, így Gallas Nándor, Hajdu Frigyes, Kalotai Gábor, Pogány Mihály, részt
vesznek Arany helyi kultuszának kialakításában. A társaság a 20-as években népszerűvé teszi
magát irodalmi, zenei és képzőművészeti rendezvényeivel, újabb hatékony szakasza van
Jörgné Draskóczy Ilma elnöklete alatt a 30-as évek elején, később azonban fokozatosan
elvidékiesedik, nem tud kapcsolatot teremteni az erdélyi irodalmi mozgalmakkal. 1946-ban
ifj. Kubán Endre kezdeményezésére az MNSZ támogatásával újrakezdi működését Rech
Károly Géza elnök, Debreczeni István ügyvezető elnök és Endre Károly főtitkár vezetésével,
s felolvasásokat, irodalmi emlékünnepélyeket szervez, könyveket ad ki, köztük Endre Károly
verseskönyvét 1947-ben. 1948-ban megszűnik.

Aranyosszék — radikális szemléletű politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap Tordán.
Első száma 1932. júl. 30-án jelent meg. Felelős szerkesztője Heltmann Ervin, főszerkesztő
Várfalvi Mór (1934–36), társszerkesztő Dávid György (1937–38). A lap felkarolta a Balázs
Ferenc-féle falukutató és vidékfejlesztő mozgalmat, beszámolt az illegális kommunista párt
vezette helyi megmozdulásokról. 1935-től önálló Irodalmi Mellékletet indított Aranyosszék
falusi dolgozói számára; a megjelent három füzetben Pálfy Miklós Édes anyaföld c. novellája
folytatódik. A lap 1940 decemberében szűnt meg.

Aranyosvidék — Tordán 1891-ben indult szabadelvű politikai, társadalmi és közgazdasági
hetilap. Első szerkesztője Kövendi Weress Sándor történész. A két világháború között
Baróthy István (1919–28), Magyarósy Zoltán (1928–29), Boross Elek (1929–36) és Gál
Miklós (1936–40) szerkesztette; tulajdonosa id., majd ifj. Füssy József. Támogatta az OMP
akcióit; rendesen beszámolt a szocialista munkásmozgalomról. Értékesek helytörténeti
forrásközleményei. Irodalmi rovatában Nagy Albert, Nagyné Gombos Mária, Pallos István,
Páll Zoltán, Sándor Judit versei, Balázs Ferenc, Baróthy Istvánné, Gyallay Papp Domokos,
Pálfy Miklós, Sebők Samu, Vernes Vilma elbeszélései illusztrálták Torda és vidéke szellemi
életét. Munkatársai közt szerepelt Rass Károly, Jancsó Béla és S. Nagy László; szociológiai
jellegű írásokkal Kemény Gábor, a volt 1918-as „vörös főispán” és Korunk-munkatárs is
feltűnik. A lap mellékleteként adta ki az EMGE megyei közleményeit Török Bálint szer-
kesztésében. Utolsó száma 1940. dec. 14-én jelent meg.
Sebestyén Kálmán: Tájproblémák az Aranyosvidékben. Korunk 1979/3.

aranyszalagtár — a bukaresti, kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű *rádióadások
számára felvett irodalmi szövegek hangszalaggyűjteménye (rövidítve ASZT). Leggazdagabb
a kolozsvári FA (Fonoteca de Aur) jelzésű gyűjtemény LM (Literatura Maghiară), TM
(Teatru în limba Maghiară) és MV (MusicalVorbit) c. dobozokban tárolt anyaga. Az RMIL
szerkesztősége ezt az anyagot vette figyelembe ~i közléseinél.

Arató Andor (Körösbökény, 1887. dec. 9. — 1964. márc. 31., Lugos) — lapszerkesztő,
népművelő. Nagyváradon 1907-ben tanítói oklevelet, a budapesti Zeneakadémián 1917-ben
énektanári diplomát szerzett. Zimándközön tanító, majd Zsombolyán a szerb gimnázium
ének- és zenetanára. 1926-tól Lugoson kat. egyházi karnagy, az 1852 óta ott működő Magyar
Dal- és Zeneegylet vezetője. Írásai jelentek meg a Magyar Kisebbség és a Temesvári Hírlap
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hasábjain; a Krassó-Szörényi Lapok felelős szerkesztője 1928-tól a lap 1939-ben bekö-
vetkezett megszűnéséig. A lap az OMP Jakabffy Elemér vezette haladó szárnyának volt
szócsöve, a kulturális hagyományok megőrzésére ösztönzött, s élesen bírálta a politikai vezető
körök gazdaság- és nemzetiségpolitikai felfogását. ~ sokoldalú közművelődési tevékenységet
fejtett ki, kórusokat, színielőadásokat, irodalmi esteket, hangversenyeket szervezett. Már a 20-
as évek végén a Korunk irodalmi estjének rendezője, a 40-es években az MNSZ kulturális
mozgalmában tevékenykedett.

Arató András, családi nevén Ackersmann (Kommandó, 1913. júl. 18. — 1945. máj. 14.,
Nagyvárad) — költő, újságíró. Nagyváradi napilapoknál dolgozott, a Független Újság,
Brassói Lapok, Korunk munkatársa. Verseiben pusztulástól félti a világot, a faji
gyűlölködéssel szemben erkölcsi vallomást tesz zsidó „ősei” és magyar „hősei” mellett, a
transzilvanizmus híve, és cselekvően részt vesz a Vásárhelyi Találkozón. Hegedűs Nándor
titkáraként kapcsolódik be a közéletbe, 1940 után mint a budapesti Magyar Nemzet belső
munkatársa támogatja az antifasiszta ellenállást. Budapest ostroma alatt szerzett betegségében
halt meg. Munkái: Vállvetve (családi nevén, Antal Hjalmárral, novellák, Nv. 1932);
Töredelmes vallomás (versek, Szigligeti Társaság kiadása, Nv. 1938).
Horváth Imre: Szitálatlan homok között megcsillanó aranyszemek. Igaz Szó 1971/10.

Árkossy István (Kolozsvár, 1943. márc. 13.) — képzőművész. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, itt szerzett képesítést a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán.
Az Utunk művészeti szerkesztője. A világirodalom jelesei (Boccaccio, Jules Verne, Jack
London, Heinrich Böll) mellett magyar klasszikusok (Petőfi, Arany) és főleg romániai magyar
írók és költők (Áprily Lajos, Benedek Elek, Beke György, Palocsay Zsigmond, Páskándi
Géza) írásaihoz és könyveihez készített illusztrációkat, modern borítólap- és kötésterveket.
Ady-portréját az Utunk (1977/45), Ady-versillusztrációját az Igaz Szó (1977/10) közölte;
Móricz-portréja az Utunkban (1979/26) és önálló nyomtatványként jelent meg.
Banner Zoltán: A grafikusművész. Utunk 1974/17.

Áros Károly (Nagymoha, 1940. szept. 27.) — sportújságíró. Középiskolát Székelykeresztúron
és Brassóban végzett, román–magyar szakos hallgató volt a Babeş–Bolyai Egyetemen. 1966-
tól Kézdiszentléleken tanár, 1968-tól a Megyei Tükör újságírója Sepsiszentgyörgyön. Első
cikkét (Emil Isacról) a brassói Új Idő közölte 1966-ban. Az Előre, Ifjúmunkás, Hargita,
Sportul munkatársa. A müncheni olimpiáról helyszíni tudósítást adott (1972), Gyógyítás
tornával c. cikkét a TETT közölte (1978). Munkái: Labdarúgó tavasz (Sepsiszentgyörgy
1980); A sportjátékok könyve (KKK 1980).

Ars Medica7 — *kódexirodalom

ars poetica — eredetileg horatiusi tanköltemény; szabadabb értelmezésben művészi hitvallás,
vallomás az író és az irodalom szerepéről. A romániai magyar irodalom fejlődését is számos
olyan költői mű jelzi, amelyben az író rá jellemző műfajban és stílussal közvetlenül fejezi ki
emberi magatartását, művészi és társadalmi álláspontját. Bár határozott műfaji kategóriákat
nem állíthatunk fel, az áttekinthetőség kedvéért megkülönböztethetünk lírai és prózai, agitatív
és polemikus-kritikai ~ típusokat.

A szabad vers „folyammedrében” Szentimrei Jenő a „hömpölygő szépmesterség” dinamikus
megnyilatkozása (A Vers vagyok, 1924): „Már én vagyok a Vers, itt torlódom előtted, / én a
gyönyörű líra, a küzdelmes valóság. / Belém torkolt a lét, szóm száguld a holt mezőkön, /
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felvervén robajával az elalélt Világot.” A minden programszerűtől és harsány újítástól
tartózkodó Áprily Lajos pontos szimmetriával egymást kiegészítő két elégikus témából
bontakoztatja ki Vallomását (1926): „A seb, mit rajtam vad kor ökle zúzott, / sötét heggé
simult minden dalon. / De mint a monda tóba hullt harangja, / a mélyben él az ember-
fájdalom. / [… ] / Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, / sorsomnak mennyi furcsa titka volt.
/ A hűlt sorok: megannyi érc-koporsó, / s a könyv, a könyvem gránit-kriptabolt. / / De túl
romon, ha perce jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha vallana, / s a bolt alól harang-
tisztán kicsendül / s magasra száll az ember dallama!”

Közel négy évtized múltán Lászlóffy Aladár versszerkezetének pillérei gondolati tömbök,
amelyek hűvös tárgyilagossággal fogadják magukba az anyagi világ értelmezését; a Szertartás
egy nemzedék nevében (1962) emberközpontú invokációja szerepet fogalmaz költői nyelven:
„Állandóan kísértenek a dolgok, / A felismert hasznú formák / S az anyag igénybevehető
szolgálatai. / / Örök-nyughatatlan ember a nevem. / / Tanúnak hívom a múltam, / A páfrány-
ernyős, kénkőzáporos kort: / A házakat, eszközöket nem kaptuk úgy, / Készen, mint a
hegyeket, a fákat, / Hát kétkézre fogtuk az elemeket, / És sorra próbáltuk őket kalapácsnak.”
Egészen közel a mához, Szilágyi Domokos szabad versében (Ez a nyár, 1969) az érzékletes
dinamizmus a visszafordítható időben logikai ellenmozgások torlaszaiba ütközik: „Jó éjt,
hajnal, aludj, míg éjeden virít a Nap. Tárgy és Jel szerelmének szülöttei, szavak, milliós nép!
gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt — tartalékaink mérhetetlenek, akárcsak
mulasztásaink. Mert / ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, / csak a vád száll vissza
fejünkre! –: hogy / elpocsékoljuk az előző évszázadokat.”

1932-ben, költői kifejezőképességének csúcsán, Dsida Jenő a gondolatmenetet nem korlátozó
lírai riport (Kóborló délután kedves kutyámmal) egyik fejezetében, egymást űző hexameterek
pergő nyelvén beszéli el, hogy „…sunyi macska a Szépség, / tisztafehér, pamacsos cica,
hirtelen ugrik, elillan, / olykor szembe lapul, köpködve, sziszegve nyivákol / s újra futásnak
ered. — Nincs, kiskutya, más hivatásunk, / mint macskára vadászni, vidáman inalni utána, /
meg-megfogni, ereszteni, játszani véle, magasra / tartani felnevetőn, komor emberek arca
elébe / villogtatni: kacagjon a lelkük, látva, milyen szép, / mily kecses állat a Szépség, hó-
cica, furcsa bohó Vers.” Majd hozzáfűzi: „Senki fiának nincs joga kérdeni minket egyébről, /
számotadáskor is egy kérdésre felel csak a költő / s egy kérdésre kutyája: Hogyan sikerült a
vadászat?” A „tiszta osztályvonal” költőjének, Salamon Ernőnek művében a vers a Hála
hűséges éneke (1941): „Adj a szegényeknek, dal, mit a szegénység / és a szegénynép énnekem
adott: / éhségre tűrést, bánatokra bírást / és erőt, erőt…”; őt, aki majdan „bukva borul /
homlokával a sárba”, a lázadók „új érzelmi tónusa” hangolja már a Gyönyörű sors nyílt
beszédében (1934): „most mások nélkül is tudom / mi az igazság. Hol kell ütnöm, / s nem
ütnöm, milyen kapukon, / — szomorú szívű, vékony ajkú, — / tudom azt is: gyönyörű ősz / s
tél lesz s tudom: lemosolygott, / megalázott hit az erős.”

A tömegmozgósító, agitatív ~ forradalmi hagyományokra tekinthet vissza nálunk is (Petőfi
dési barátját, Medgyes Lajost 1944-ben ezért idézte a baloldali sajtó); egyik jelentős
művelője, Méliusz József, Légy európai c. versében (1937) „népfronti üzenet”-ként
fogalmazza meg a harcos humánumot: „Fuss fel a kilátóhoz és tekints a füstökön túl, / a négy
égtáj felé s amerre vadként űzött embert látsz, / acélos szíveddel segíteni siess, / ott hol bitót
ácsolnak éppen s szabad embert nem találsz, / oda vidd fegyveredül kénköves tüzét
haragodnak.” 1958-ban ez a forradalmi magatartás a szocialista építést hirdeti: „Propaganda a
versünk, agitálunk” (A kommunista költészetről). A szocializmus teljesedésével Méliusz
lírájában a szenvedély elégikus emlékezéssé izzik át, jajongássá és vádbeszéddé az
imperialista népirtást elfelejtőkkel szemben: „…nem rebbenő szemetekbe kiáltom a nagy
Jitgadallal: / a bűn néma / és láthatatlan letagadói vagytok mindahányan / akik hallgattatok
Európában” (A Jitgadal elégia). S mindhárom szakaszában ez az ~ a szabad képzettársítások
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korszerű művészetével fogalmazza meg magát, pozitív társadalmi töltést adva az eredendő
avantgardizmusból elindult s mára költészetünk jellegzetes főirányává vált
neoavantgardizmusnak.

A költők művészi hitvallása mellett a romániai magyar irodalom minden történeti
korszakában megjelenik az az ~ is, amely sajátosan összefügg a folyóiratok
irodalompolitikájával, a kritikai normák ütközésével és változásaival. A polemikus ~ 1922-
ben nemcsak Reményik Sándor és Szentimrei Jenő költői párviadala, hanem két irodalmi lap,
a konzervatív Pásztortűz és a szabadelvű-radikális Napkelet „háborúskodása”. A Gát,
Reményik verse a Pásztortűzben, a rendíthetetlen helybenállás jelképes értelmezése, a
féktelen folyótól a partok nyugalmát félti: „…a kalászok / Elhullanának aratás előtt, / S
posványba fulladnának a virágok”; „Ha szertehullok majd egy áradáskor, / S visz engem is a
víz, letörve, holtan: / A partok akkor tudják meg, mi voltam.” Szentimrei ellenverse a
Napkeletben, Az ár felel a gátnak, a holnap „csodaúj”, „csodaszép” életét megtermékenyítő
áradás apoteózisa: az, mi „sejtelem-távolokból” jő, mint a „Végzet”, zúdul és rombol, de „ha
rombol is, épít”; „Rajta hát, / játszd végig, gát, a magad szerepét. / De él az ár és tovazúdul
fölötted, / miként futóhomok felett orkán viharja.”

A kritikai ~ a költők jelkép-dialektikájának feszültségéből kilépve, az irodalmi esszé, a
műelemző bírálat vagy az álláspontot kifejező jegyzet állító-tagadó kategóriáiban fejlődik.
Áprily Lajos megfogalmazásában a helikoni program olyan erdélyiség, amely „világfigyelő
tető, nem szemhatár-szűkítő provincializmus”. Az Erdélyi Helikon pályanyitó első számában
Kuncz Aladár arra is figyelmeztet, hogy „a kisebbség csak politikában kisebbség,
irodalmában és műveltségében maga az egyetemesség” (Tíz év). Ugyanakkor Gaál Gábort, a
Korunk új szerkesztőjét az nyugtalanítja, hogy az írók legtöbbjének „környező valóságához
semmi köze” (Gyávák-e az erdélyi írók?). Ez a kritikai ~ lehet alkalomszerű nyilatkozat, mint
a Kós Károlyé az Erdélyi Helikonban az író társadalmi elkötelezettségéről (Az építész és az
író, 1932), lehet elvi problémát felvető megjegyzés, mint Gaál Gábor recenziója ugyanekkor a
Korunkban Tamási Áron Helytelen világáról, annak megállapításával, hogy a „valóság” még
mindig csak az író „képzete”, lehet perlekedő irodalompolitikai esszé, mint Szemlér Ferencé a
transzilvanizmus visszautasításáról az új realizmus nevében (Táj és sors, Korunk 1938/4), s
Balogh Edgár válasza a Brassói Lapokban, mely a transzilván romantika merev tagadása
helyébe a történelmi együttélésben rejlő lehetőségek vállalását állítja (Vágykép és valóság,
1938); s lehet programadó tanulmány is, mint Bözödi Györgyé a tárgyilagos népiség alapvető
feladatairól (Népiség az erdélyi irodalomban, Termés 1943).

Az ~ prózai alakjában is nemegyszer visszafordul a költői vallomás intim körébe, mint
Tamási Áronnál a Szülőföldem lapjain (1939) vagy Nagy Istvánnál, saját küzdelmes életének
típusábrázolásra késztető emlékképeihez kapcsolódva. A kritikai állásfoglalás jellegzetesen
ironikus változata felbukkan Szabédi László nyugtalan költészetében, 1940, Külön kerék:
„…Ép, egész, tökéletes / a pokol is, a föld is, és az ég is. / Hadd járjon a világ! Fölösleges /
külön kerékként elkeringek én is”; 1946, Költők s bírálók: „Nincs szükség az irodalomra, / ha
csak lesi s nem kelti a napot”; 1949–1953, A pacsirta: „Hol késik resten, / felejtve, mit tennie
kell, / miért nem szárnyal, énekel / teli torokkal, ahogy bírja / az énekes pacsirta?” A szatíra és
a paródia műfaji lehetőségeivel elsősorban Molter Károly és Bajor Andor kritikai ~ja él. A
Hogyan írjunk verset groteszk expozícióiban (1969) Szilágyi Domokos eljut annak
kimondásáig, hogy „ha nem is akkora, mint a valóság, de egész az én mindenségem / s mint
minden egész, lehetőségeiben határtalan”.

(V. J.)
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Árvay Árpád (Szatmár, 1902. ápr. 21.) — szerkesztő, író. ~ Zsolt apja. A nagyváradi
jogakadémia hallgatója, majd újságíró, a nagyváradi Magyar Szó (1930), ennek betiltása után
a lap folytatásaként megjelenő Magyar Kurír, Erdélyi Magyar Szó, Magyar Hírlap, Új Magyar
Szó szerkesztője (1930–37), ugyanott a Néplap főszerkesztője. Írásai jelentek meg a Magyar
Kisebbségben és a Tíz tűz c. antológiában. Az OMP helyi elnöke. 1941 és 1944 között a
nagyváradi Estilap főszerkesztője és publicistája. Lapját ugyan a német megszállók
beszüntették, de a II. világháború alatt tanúsított magatartásáért felelnie kellett, s hosszabb
szünet után csak 1967 óta jelennek meg újra írásai. Napilapokban és folyóiratokban közös
román–magyar művészeti hagyományokat elevenít fel. Főbb munkái: Regösök útján (versek,
Nv. 1931); Jumbó nem felejt (ifjúsági regény, 1970); Elődök példája. Múlt századi művészek
a magyar–román kapcsolatok elmélyítéséért (1973. Románul Gelu Păteanu fordításában, Ion
Bănuţa előszavával, 1975); Szélsodorta falevél (életrajzi regény Szathmári Pap Károlyról,
1973. Románul Pictorul peregrin címmel, Constantin Olariu fordításában, 1977).

Árvay József (Brassó, 1916. jún. 28. — 1975. jan. 16., Sepsiszentgyörgy) — nyelvész,
helytörténész. A kolozsvári egyetemen tanult, pályáját ugyanott a Magyar Nyelvtudományi
Intézetben kezdte: a térszíni formák barcasági és kalotaszegi elnevezéseiről írt tanulmányai a
Magyar Népnyelv c. évkönyv 1942-es és 1943-as kötetében, kisebb közleményei az Erdélyi
Múzeumban jelentek meg. 1945-től Sepsiszentgyörgyön múzeumi igazgatóőr, 1947-től
középiskolai tanár, 1953-tól az Állami Levéltár fiókjának igazgatója; itt talált rá Kemény
Zsigmondnak az Apor család levéltárában rejtőző, elveszettnek hitt naplójára. Háromszék
múltjával a Népi Egység, Előre, Korunk, Megyei Tükör és az Aluta hasábjain foglalkozott.
Munkája: A barcasági Hétfalu helynevei (Kv. 1943). Hátrahagyott kéziratai közt Réty, a
Nyikó-mente s a Gyergyói-medence történeti személy- és helységnévanyaga s Bajkó Elek A
vándor huszár c. múlt századi önéletírásának kiadásra készített szövege szerepel, erről
számolt be Egy székely paraszt emlékirata c. alatt a Korunk 1957/8-as számában.
Kemény Zsigmond Naplója. Közzéteszi Benkő Samu. 1966. 209. — Imreh István: Emléksorok a levéltárosról, a
helytörténészről. Utunk 1975/20.

Árvay Zsolt — *kémiai szakirodalom

Aszódy János (Arad, 1908. okt. 16. — 1976. nov. 24., Bukarest) — újságíró, szerkesztő.
1926-tól Temesvárt tisztviselő, a Korunk, Független Újság, Brassói Lapok munkatársa.
Nemzetközi politikai cikkei, tanulmányai az imperialista agressziót, a fasiszta üzelmeket
leplezik le. 1945-től az Igazság, 1947-től a Viaţa Sindicală főszerkesztője, 1948-tól 1950-ig az
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó nemzetiségi osztályán a magyar alosztály vezetője.
1952-től a Flacăra főszerkesztője, 1957-től 1969-ig a Korunk bukaresti szerkesztője.
Politikatörténeti tárcái magyar és román napilapokban s A Hét hasábjain jelentek meg.
Munkái: Így kezdődött… (az I. világháború kitörésének története, Tv. 1934); Petőfi, poetul
domniei poporului (1949); Szaud-Arábia és az arab petróleum (1957, románul és németül is);
Égő víz (A kőolaj története, 1959, románul is); Láthatatlan ellenség (ifjúsági regény, 1962 és
1969); Pagini din istoria vitezei (1967); Akcióban az Interpol (1969, románul is); A pokol
zsoldosai. Az idegenlégió. Lapok a gyarmatosítás történetéből (románul 1974, magyarul
1975).
Dáné Tibor: Egy történelmi riport margójára. Korunk 1976/4.

Asztalos Ágnes — *műfordítás
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Asztalos István (Mikeszásza, 1909. aug. 28. — 1960. márc. 5., Kolozsvár) — író. A romániai
magyar elbeszélő irodalom jeles képviselője. Proletár sorba jutott vasúti tisztviselő családból
származik. Az alsó gimnázium osztályait a kolozsvári ref. kollégiumban és a gyergyóalfalusi
kat. polgári iskolában végzi, tizenhat éves sincs, amikor már a Brassó–Bodzaforduló-i
vasútépítésnél munkás. Katonai szolgálata után visszatér Kolozsvárra, s a munkanélküliség
nehéz hónapjai után 1934-ben a Belga–Román Szövőgyárban dolgozik. 1937-ben házasságot
köt Román Máriával, egy állásából elbocsátott tanító leányával. Korán kapcsolatba kerül a
Munkás Athenaeum körül csoportosuló írókkal.

Első írása (Történt az utcán) az Ellenzék 1938. ápr. 1-i számában jelenik meg, s Kacsó Sándor
kortársi vallomása szerint „a váratlan rábukkanás meglepődését, a felfedezés örömét váltotta
ki a hazai írástudókból. Úgy éreztük: új író »született«. Író, aki az akkori fojtogató
körülmények között is rá tud tapintani a lényegre, meg tudja érzékeltetni azt, amit egyenes
szóval kimondani nem volt veszélytelen…” E siker után az ESZC egy kisregény megírására
szerződteti. Ez lehetővé teszi, hogy kilépjen a gyárból és csak az írásnak éljen. 1941-ben
beválasztják a KZST tagjai közé. A II. világháború éveiben a Termés egyik szerkesztője.
Behívják katonának, a felszabadulást Budapesten éri meg, ahol mint katonaszökevény bujkál,
majd fogságba kerül. 1945 májusában érkezik haza Kolozsvárra, ahol a Képes Újság, a Falvak
Népe, majd az Utunk szerkesztőségében dolgozik. 1956-tól a Napsugár c. gyermeklap
főszerkesztője. Több ízben néptanácsi képviselő. A Romániai Írók Szövetsége vezetőségi
tagja. Irodalmi munkásságáért 1943-ban Baumgarten-díjjal, 1949-ben és 1953-ban Állami-
díjjal tüntették ki.

A szegénység határtalan tájairól hozza elő novelláinak és kisregényeinek témáját. A népi
mesemondók ösztönösségével adja elő történeteit, a keserű ízeket humorral enyhíti, Móriczra
s főképpen Tamásira emlékeztető fordulatokkal; a nyomor mélységeiben sem veszti el
életkedvét, ott is felfedezi a szépséget. Gorkij és a hazaiak közül Nagy István hatása érzik
néhány naturalisztikusan proletár-szocialista hangulatú elbeszélésén (Szaporodnak Lázárék,
Megindul a föld, Balog színház). Az Elmondja János c. kisregény idillbe oldott lázongását az
Újesztendő már a falusi osztályharc rajzával toldja meg. Első színpadi alkotása, A fekete
macska (1943-ban bemutatta a budapesti Nemzeti Színház Lehotay Árpád rendezésében), a
nagygazdák vagyonéhségének, a babonás hiedelmeknek és a népi furfangnak játékból
tragédiába komorításával érzékelteti a falu forradalmi erőinek eltékozlását. (A darabot Harag
György rendezése újította fel Kolozsvárt 1975-ben.) A háború okozta szenvedés, a népi
eszmények és szabadságjogok eltiprása a személyes, lírai telítettségű novelláktól részben a
példázat értelmű írói beszéd (A szamár), részben az adomázáson túlmutató realizmus felé
vonja (A szakáll). Háborús „kalandjairól” szóló, a Világosságban folytatásokban megjelent,
majd könyvalakban is kiadott beszámolója (Író a hadak útján) betetőzője ennek a
magatartássá érő átváltásnak. A vallomás őszintesége, a rátörő történelemmel folytatott
párbeszéd nyíltsága avatja ezt a munkát izgalmas tudósítássá. A falujáró riporter tapasztalatait
szélesíti elvi jelentőségű kisregénnyé (Szél fúvatlan nem indul). Egy egész történelmi korszak
tanulságait összegezi, amikor a nacionalista izgatással szemben a román és magyar dolgozók
összefogását, egységét példázza. A riportszerű ábrázolás nem mentes sematikus
megoldásoktól, a konfliktus kirobbanásának izgalma ezúttal is elfojtja az íróban a nyugodtabb
epikai szemlélődést és a konfliktusok belső vetületeinek elmélyültebb megragadását. Ebben
az időben írja nagy vihart kavaró karcolatait az Írisz-telepi iskolásokról (Az a javíthatatlan
Balog Árpi). A keresztvári vasútépítő-telep élményei 1952-ben formálódnak szocialista
eszmeiségű fejlődés-regénnyé (Fiatal szívvel). A könyv stílusának szépségei csak részben
feledtetik a regény sematikus tételességét, szerkezeti gyengeségeit (a végnélküli, szerzői
célzatot eláruló monológokat és párbeszédeket).
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A hazai magyar gyermekirodalom megújítója (Miért kerek az alma?, Jóska), s az 1957-től
szerkesztésében megjelenő Napsugár gyermeklapban a szocialista nevelés eszményeit
szolgáló írásaival mutat példát. Életének utolsó éveit a falu átalakulásának megörökítése
foglalkoztatja. Ahol nem a földek házasodnak címen tervezett kisregényéhez füzérnyi novellát
ír Guszti Gyuri és Szomesán Mari szerelméről, a kisregény azonban töredékben maradt.
Realizmusa kezdeti, naturalisztikus kísérletétől a kritikai ábrázoláson át jut el a szocialista
realizmusig, mellyel a szocialista humánumot hirdeti. Legjelentősebb alkotásaiban és karco-
lataiban Nagy István külvárosa mellé sorakoztatja az erdélyi falvak elproletarizálódó szegény
embereinek életét, az új falu születésének nem kevésbé jelentős eseményeit. Az anekdotán
épülő, de eszmeiségében az anekdotizáláson túlmutató novella klasszikusaként vonul be a
romániai magyar irodalomtörténetbe olyan remekeivel, mint A tejesember, A kabát, Ember-
ség, Aki nem akárki.

Kötetei: Elmondja János (regény, Kv. 1939; újabb kiadás 1956); Újesztendő (regény, Kv.
1940, 1955, a Tanulók Könyvtárában 1974); Üröm (elbeszélések, Kv. 1941); A fekete macska
(színmű, Bp. 1943); A fekete macska (elbeszélések, Bp. 1944); A szakáll (elbeszélés, Kv.
1945); Feleselj, kisfiam! — A tejes (két egyfelvonásos játék, Horváth István bevezetőjével,
László Gyula rajzaival, Kv. 1946); Író a hadak útján (krónika, Kv. 1946); A szamár
(novellák, Bp. 1948); Balog olvasni kezd (elbeszélés, 1949); Szél fúvatlan nem indul (regény,
1949; 5. kiadás 1959); Tizennégyökrös gazdák (riportok, 1951); Tizennégyökrös gazdák
(elbeszélések, Bp. 1951); Fiatal szívvel (regény, 1952, 1953, 1955); Vád és panasz (Abodi
Nagy Béla címlapjával és illusztrációival, 1953); Miért kerek az alma? (ifjúsági írások, 1954;
újabb kiadás 1974); Jóska (elbeszélések, 1954); Házunk tája (riportok, Feszt László
címlapjával, 1956); A vidámság embere (elbeszélések, Kincses Könyvtár 1956); Emberség
(elbeszélések, 1957); Megszépült öregség (novellák, Kincses Könyvtár 1958); Bátor fiúk
(ifjúsági elbeszélések, 1959); Vidámság embere (egyfelvonásos, a Méhes Györggyel, Méliusz
Józseffel, Sütő Andrással közös Négy vidám játék c. kötetben, Mv. 1959); Mátyás, a jégtörő
(ifjúsági történetek, 1960); A kis piros tehén (ifjúsági elbeszélések, Deák Ferenc címlapjával
és rajzaival, 1963); Történt az utcán (elbeszélések, 1969); Tarisznyás királyok (elbeszélések,
Kv. 1972).

Színre átdolgozta Móricz Zsigmond Hét krajcár (Kv. 1947) és A stipendium (Kv. 1948) c.
elbeszéléseit. Műfordításai: Tolsztoj Leó: Gyermekmesék (é. n.); Prisvin: A rókák kenyere
(1947).

Az Irodalmi Könyvkiadó 1961–62-ben megjelentette Asztalos István művei I–V. kötetét,
Kacsó Sándor bevezetőjével, Bonyháti Jolán szerkesztésében, könyvészeti útmutatóval.

Jelentősebb más nyelvű kiadások: Szél fúvatlan nem indul (román 1949, cseh 1950, német
1951, lengyel 1951, angol 1951, kínai 1952, francia 1953, szlovák 1955, ukrán 1962); Fiatal
szívvel (román 1952); Hurcolkodás (román 1955); Miért kerek az alma? (román 1956); Jóska
(román 1957); Újesztendő (román 1958); Emberség (román 1960); A bajba jutott Török
András (német 1962); A szamár (német 1963); A vidámság embere (orosz 1963).
Elbeszéléseiből 1958-ban orosz, 1962-ben román és ukrán, meséiből 1961-ben román
válogatás is megjelent.
Gaál Gábor: A. I. Korunk 1939/12. Újraközölve Válogatott Írások I. 1964. 671–74. — Kacsó Sándor: Kortársi
jegyzetek A. I.-ról. A Három portré c. kötetben, Kv. 1963. 7–63. — Sőni Pál: A szerkezeti felépítés kérdése A. 1.
kisregényeiben. NyIrK 1965/1. — Izsák József: A. 1. Monográfia, Abafáy Gusztáv és Bonyháti Jolán
bibliográfiájával, 1967. — Balogh László: A. I. Monográfia, Irodalomtörténeti Füzetek 65. Bp. 1969. — Farkas
János: A. szerkesztői öröksége. Utunk 1970/10. — Sütő András: Anyajegyes irodalom. Utunk 1973/9. — A. I.
leveleiből. Igaz Szó 1973/6. — Sőni Pál: Egymás mellé illesztett novellák? Utunk 1974/10. — Balogh Edgár:
Csörögére Asztalosékhoz. A Hét 1974/35; uő: A. I. A Mesterek és kortársak c. kötetben, 1974. 372–78. — Fodor
Sándor: Tizenöt év után. Utunk 1975/10. — Marosi Péter: Mitől fekete az a macska? Az Asztalos-bemutatóról,
Utunk 1975/26. — Szász János: Aki még köztünk lehetne. A. I. Utunk 1979/35.
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ASZT: Az 50 éves író visszatekint életére és pályájára. LM 93. — Elbeszélések az író felolvasásában. LM 80–
92, 94–97, 99–102, 104, 106, 137–38, 205, 209, 217, 231, 238, 273–74, 315. — Budai Nagy Antal utódai. LM
136. — A vidámság embere kolozsvári színészek előadásában. TM 188.

Asztalos Miklós (Budapest, 1899. júl. 28.) — történész, író. Székelyudvarhelyi középiskolái,
kolozsvári egyetemi tanulmányai után 1920-ban családjával Magyarországra költözött,
Pécsett doktorált. A budapesti Bartha Miklós Társaság elnöke olyan szakaszban, amikor ez
haladó s szláv–magyar–román kapcsolatokat ápolt; történelmi munkák, színdarabok és
filmforgatókönyvek szerzője. A két világháború között végig megőrizte kapcsolatait a
romániai magyar szellemi élettel, s több tudományos intézmény, folyóirat rendszeres munka-
társa volt. 1929-ben a Magyar Kisebbségben a romániai magyar történetírás feladatairól és
módszereiről, 1931-ben az Erdélyi Múzeumban a wittenbergi egyetem erdélyi hallgatóiról
értekezett. Az erdélyi állam iskolapolitikája 1556–1690 c. munkája 1929-ben Lugoson a
Magyar Kisebbség kiadásában, A székelyek őstörténete letelepedésükig c. tanulmánya 1932-
ben Kolozsvárt az ETF sorozatban jelent meg (45. szám). Budapesti és lipcsei bemutatói után
1940-ben Alterego c. erdélyi tárgyú történelmi vígjátékát Kolozsvárt és Nagyváradon is színre
vitték (németül Die Nacht in Siebenbürgen c. alatt játszották); a darabból Cziffra Géza
filmforgatókönyvet írt az UFA német filmvállalat számára Tanz mit dem Kaiser c. alatt
(1941), ennek magyar változata lett az Egy éjszaka Erdélyben c. film (1941). Erdélyi tárgyú
Asszonylázadás c. történelmi vígjátéka is (1942). Adatok a Bartha Miklós Társaság
történetéhez c. munkája kéziratban.

Asztalos Sándor (Nagyvárad, 1890. aug. 31. — 1959. aug. 14., Budapest) — újságíró, író,
1918-ban a Nagyváradi Munkás Újság szerkesztője. Az I. világháború után rövid ideig
Kolozsvárt újságíró, 1924-től a Temesvári Hírlap belső munkatársa. 1929-ben Temesvárt
jelenik meg Nincs kegyelem c. dokumentumregénye Ágoston Péter jogtudósról, a Magyar
Tanácsköztársaság zsombolyai származású külügyi népbiztoshelyetteséről. 1930–31-ben a
temesvári A Nap c. napilap, ugyanott 1933-ban A Világ c. politikai és közgazdasági hetilap
szerkesztője. Avantgardista verseit és novelláit az aradi Genius és napilapok közlik,
irodalompolitikai és kritikai írásaiban élesen támadja a transzilvanizmust. 1945 után a
nagyváradi Új Élet belső munkatársa volt, 1948-ban Magyarországra költözött, ahol könyvet
írt Bíró Lajos — egy nagy magyar utazó címmel (Bp. 1953) a neves tasnádi születésű
természettudósról.

Asztalos Sándor (Nagyenyed, 1908. jún. 15.) — jogi szakíró. Kolozsvárt volt ügyvéd; az
EMGE jogtanácsosaként vezette az Erdélyi Gazda jogi mellékletét, cikkei jelentek meg a
Brassói Lapokban, Mikó Imrével szerkesztette a Magyar Kisebbség jogi mellékletét. 1937-
ben részt vett a Vásárhelyi Találkozó előkészítésében, a vitaülések alelnöke és egyik előadója,
bekapcsolódott a MADOSZ Petőfi-akciójába. A Bolyai Tudományegyetem jogi karán tanár
(1946–52), tanulmányait a pénzügytan, munkajog és polgári jog köréből egyetemi kiadványok
közölték. A Jogi Kis Könyvtár c. sorozatban megjelent értekezései: Az állami
döntőbíráskodás (1956); Alkalmazás, áthelyezés, a munkaszerződés felbontása (1957);
Lakóházak építése állami hitellel (Fekete Györggyel, 1957, német nyelven is); A szállítási
szerződések (1958); Az alkalmazottak felelőssége (Mikes Jánossal, 1959). Fordított Şerban
Beligrădeanu és Aneta Grigorovici jogtudományi munkáiból (1978). Az utolsó évtizedekben
mint a fotóművészet művelője jelentkezett; számos hazai és nemzetközi kiállításon aratott
sikert. Írói arcképfotói rendszeresen megjelennek az Utunkban és irodalmi kiadványokban.
Kovács András: A. S. arcképcsarnoka. A Hét 1974/31.
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ateista irodalom — a vallást mint ideológiát bíráló, gyakran polemikus jellegű írások gyűjtő-
neve. A két világháború között a szocialista és baloldali sajtóban, munkásnaptárakban jelenik
meg. Aradi Viktor A csillagvilágtól a szocializmusig (Kv. 1924) és Erdélyi Kálmán Új
utakon. Tanulmányok a szocializmus köréből (Kv. 1924) c. értekezése, valamint A világ és az
emberi társadalom kialakulása és fejlődése (Kv. 1932) c. kiadvány a materialista világképet
állítja szembe a teológiai világképpel. Az utóbbi negyedszázadban számos ateista mű jelent
meg magyar fordításban. Blénesi Ernő és Vécsey Károly történeti elemzése Vallásos ünnepek,
szokások, szertartások címen (1959) és Kovács Dániel, Sorbán Antal, Vécsey Károly közös
tanulmánya A valláserkölcs antihumánus jellege címen (1962) a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat ismeretterjesztő kiadványa. Tudományos szinten Farkas Zoltán műveli az ~t
vitaírásaival (Áramlatok a mai katolicizmusban, Korunk 1965/1; A predestináció „misztikus
és félelmetes” dogmája, Korunk 1965/2) és önálló munkájával (Gondolatok a vallás-
erkölcsről, 1977).

athenaeum — az ókori görögöknél Athéné istennőnek szentelt templom, később kedvelt
elnevezése művészi és tudományos intézményeknek. Erdélyben szocialista és kommunista
munkások és értelmiségiek kezdeményezésére alakult több könyvkiadó, irodalmi és
tudományos propagandaszervezet neve. Első ilyen alakulat 1938-ban a kolozsvári *Munkás
Athenaeum, melynek keretében a munkásegységfront szellemében létrejött a Forradalmi Írók
Munkaközössége; tagjai közt volt Asztalos István, Balla Károly, Brassai Viktor, Csehi Gyula,
Gáll Ernő, Heves Renée, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Korvin Sándor, Kovács Katona Jenő,
Méliusz József, Nagy István, Salamon Ernő, Salamon László. Az 1940-ben betiltott szervezet
1944 végén újraalakult. 1945 és 1947 között Kolozsvárt a *Józsa Béla Athenaeum, Maros-
vásárhelyen a *Salamon Ernő Athenaeum és Nagyváradon a *Munkás Athenaeum működött,
mindhárom könyvkiadással, a művelődés megszervezésével, irodalmi és művészestélyek
rendezésével, munkáskórusok, munkásszínjátszó csoportok létesítésével és irányításával
foglalkozott.
Jordáky Lajos: A Munkás Athenaeum írói egységfrontja. Korunk 1971/4.

Athenaeum — a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola 1968-ban indult kétnyelvű (román–
magyar) havi folyóirata. Főszerkesztő Ion Milăşan, a szerkesztőbizottság tagja Kicsi Antal. A
főiskola életével összefüggő kérdéseken kívül induló költők, esszéisták számára is fórumot
biztosított. Megszűnt 1972-ben.

Auer Ferenc — *ábécéskönyv

Aurora — kétnyelvű (román és magyar) irodalmi, művészeti, színházi és társadalmi folyóirat
Nagyváradon, alapítója George Bacaloglu ezredes, a Societatea Cele Trei Crişuri (Hármas
Körös Társaság) elnöke. Mint hetilap 1922. dec. 24-én indult George A. Petre költő,
Keresztury Sándor (Alexandru Olteanu) és Salamon László szerkesztésében, a 8. számtól
kezdve hetenként jelent meg, szerkesztésébe bekapcsolódott Tiron Albani szocialista közíró
és Korda Béla. Utolsó, 14. száma 1923. jún. 15-én hagyta el a nyomdát. Bălcescu, Petőfi,
Kossuth, Coşbuc és Ady szellemi örökségére hivatkozva a lap úgy kívánta figyelemmel
kísérni „mindkét oldal művészeti és irodalmi mozgalmait”, hogy a román alkotásokat
magyarul, a magyar alkotásokat pedig románul mutatta be. A román részben nemcsak a
magyar klasszikus szerzőket közölték fordításban, hanem Áprily Lajos, Bárd Oszkár, Bartalis
János, Reményik Sándor, Szombati-Szabó István egykorú verseit is, míg a magyar részben a
román klasszikusok mellett Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Ion Pillat versei, Ion Agîrbiceanu,
Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Eugeniu Speranţia prózai írásai jelentek meg.
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Újraközölték Octavian Goga tolmácsolásában Petőfi Egy gondolat bánt engemet… c. versét, s
magyarul a román költő Petőfihez c. költeményét. Számos tanulmány szól a két irodalomról s
a román–magyar viszonyról. A munkatársak közé tartozott publicisztikai írásaival Ligeti
Ernő, műfordításaival állandóan szerepelt Iustin Ilieşiu és Ion Lupu. A kezdeti sikerek
ellenére, melyek a lap polgári liberalizmusából fakadtak, a kellő esztétikai felkészültség
hiánya hamarosan elriasztotta a munkatársakat és korai kudarcra kárhoztatta a jószándékú
kezdeményezést.
Beke György interjúja Salamon Lászlóval: Tolmács nélkül. 1972. 42–50.

avantgarde (franciául avantgarde 'élcsapat') — az I. világháború előtt szórványosan
jelentkező, a háborús években, majd a nyomukba lépő világválság idején és annak hatására
programatikus mozgalom jelleget öltő mindama művészeti, irodalmi irányzatok (aktivizmus,
dadaizmus, expresszionizmus, futurizmus, konstruktivizmus, kubizmus, szürrealizmus)
gyűjtőneve, melyek élesen szembefordultak a hagyományos kifejezési módokkal. Szélsőséges
művészeti elveket valló vagy az alkotás folyamatának tudatosságát elvető hívei egyben a
polgári rend társadalmi-erkölcsi intézményeit is tagadták. Eleinte anarchikus színezetű
lázadásuk e mozgalmak későbbi szakaszában világnézetileg polarizálódott. Jelentős alkotó
egyéniségei közül sokan a munkásmozgalomhoz csatlakoztak (Aragon, Becher, Brecht,
Derkovits, Déry, Eluard, Kassák, Majakovszkij, Uitz), egyesek megrekedtek a pusztán
esztétikai lázadás szintjén (Breton, Tzara), vagy éppenséggel a fasizmust dicsőítették
(Marinetti).

A romániai magyar irodalomban elsőnek 1920-tól a Napkeletben jelennek meg ~ hangvételű
írások Balázs Béla, Barta Lajos, Becski Andor, Dienes László tollából. A Franyó Zoltán
szerkesztette Genius és Új Genius (1924–25) jelentkezése a Kassák köréből kinőtt és
akkoriban emigrációban élő magyar avantgardistákkal való kapcsolatot jelez. Szántó György
képes folyóirata, a Periszkop (1925–26) már kifejezetten ~-programmal lép fel, s külön
érdeme a képzőművészeti ~ szemléletének és gyakorlatának népszerűsítése. Ezek a
folyóiratok tisztázatlan eszmeiséggel ugyan, de haladó törekvéseket hirdettek: háború-
ellenességet, társadalmi aktivitást, egy új művészet szükségességét.

Az új művészet ideológiai elemzését elsőnek Dienes László kísérli meg Művészet és
világnézet (Kv. 1925) c. könyvében, beágyazva annak formai vívmányait a kor dinamikájába.
Úttörő próbálkozását megelőzve s azzal párhuzamosan jelennek meg a hazai magyar ~-
költészet első — többnyire közösen fellépő szerzők verseit tartalmazó — gyűjteményei.
Ilyenek Antal János és Becski Andor Verseskönyv (Kv. 1923), Sükösd Ferenc, Dobolyi Lajos
és Gyárfás Endre A mi országunk (Bp. 1925), Heves Ferenc és Erg Ágoston Groteszk plakát
(Máramarossziget 1926), Gaál Gábor és Benamy Sándor Erről van szó (Kv. 1927) c.
kiadványai. Az ~hoz kapcsolódik Becski Andor és Szentimrei Jenő kezdeményezése, a
kolozsvári Studio *munkásszínpad (1927). A Korunk első folyama első szakaszában, a 20-as
évek végéig következetesen közlési teret biztosított mind a hazai ~-irodalomnak, mind pedig a
nemzetközi ~ számottevő alkotásainak, műfordítások, ill. a különböző művészeti ágakról
(képzőművészet, építészet, zene, film) szóló beszámolók képében; a folyóirat egyre
félreérthetetlenebb világnézeti elkötelezettségének mértékében azonban az ~-költő és
teoretikus Gaál Gábor és munkatársai, köztük Méliusz József koncepciójának megfelelően ez
az irányulás a tartalmában, formájában egyaránt forradalmi művészetként felfogott ~
vívmányait a valóságirodalom irányában teljesítette ki.

Az ~-líra hazai művelői közül különben a két világháború között Bartalis János és Méliusz
József gazdagítja teljessé vált életművel a romániai magyar irodalmat, a prózában pedig Nagy
Dániel expresszionista hangvételű regényét, a Cirkuszt (Kv. 1926), Molter Károly Metánia RT
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c. szatirikus-fantasztikus regényét (Kv. 1929), Szilágyi András Új pásztorát (Párizs 1930),
Kiss Ida, Papp József írásait, főként pedig Szántó Györgynek a 20-as években írt Sebastianus
és Az ötszínű ember c. regényét s A kék lovas c. novelláskötetét lehet ide sorolnunk. Az ~
hatására jellemző, hogy nyomai olyan alkotók életművében is fellelhetők, akik vallott alkotói
elveik szerint korántsem tekinthetők az ~ elkötelezett híveinek; világnézeti indítékaik
tekintetében aligha rokonítható költők, mint Dsida Jenő, Salamon Ernő, Szemlér Ferenc
ugyancsak beépítettek költészetükbe bizonyos ~-elemeket, a népi írók vonulata pedig egyfelől
a Szabó Dezső-i expresszionizmus közvetítésével, másfelől a népi művészetet és
hiedelemvilágot átható gazdag képzeletbeliség, ősi, természetfeletti motívumok, sűrítő
expresszivitás forrásából merítve az ~-dal nem szemléletben, de struktúrában rokonítható
jellegzetességekhez jutott. Nyírő József korai novellái, de még inkább Tamási Áron prózai és
színpadi művei számos ilyen elem ötvöződését mutatják.

Az 50-es évek irodalmi dogmatizmusának felszámolása során új szerephez jutott az ~.
Méliusz József életművének a pályakezdés indítékaihoz visszanyúló, új lendülete, főképpen
pedig Lászlóffy Aladár, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella *neoavantgarde
lírája új szakaszt jelöl. A hazai magyar ~ reneszánszában részt kér a költő Király László,
Palocsay Zsigmond újító merészsége, a prózában Bodor Ádámnak és Panek Zoltánnak az „új
regény”-re emlékeztető hűvös feszültsége, Páskándi Géza abszurdba hajló szintézise,
Sigmond Istvánnak a fantasztikumot az expresszionizmussal elegyítő modora, a drámában
Páskándi Géza és Kocsis István ígéretes, az izmusok szabadító vívmányait sajátos eszmei
koncepciónak alárendelő eredetisége, a versben, kritikában „szöveget” író Szőcs Géza, Egyed
Péter, Cselényi Béla új formabontása. Korszakok, irányzatok, nemzedékek járulnak hozzá a
mozzanatosból szervessé alakuló folytonossághoz.

(Szi. J.)
Szabó György: A kolozsvári „Napkelet” külföldi irodalmi anyaga. NyIrK 1965/1. — Szász János:
Irodalomtörténetünk egy fejezete: a Korunk költészete (1932–1940). Tanulmány A Korunk költészete c. kötetben,
1967. — Az avantgardról. Kérdez Huszár Sándor, válaszol Méliusz József, Az illúziók kávéháza, 1971. 393–403.
— Kántor Lajos: Népiség –mítosz–novella (Tamási, Nyírő, Kacsó). Az Alapozás c. kötetben, 1970. 225–37.; uő:
Avantgarde és szolgálat. A Hét 1972/27. — Tóth Sándor: Avantgarde és realizmus. A G. G. kötet Gaál-
tanulmányának III. fejezete, 1971. 85–145. — Sőni Pál: Avantgarde-sugárzás. Modern törekvések a romániai
magyar irodalomban, 1973. — Szőcs Géza: Mi a vers? Korunk Évkönyv 1976. 301–6. — Mózes Attila: Forrás-
jelenségek. Korunk 1977/6. — Fiatalok irodalma — az irodalom fiatalsága. Kerekasztal-értekezlet. Igaz Szó
1977/8. — Aradi József: Kögíthető-e a költészet? Egy lehetséges disputa modellje, Igazság, 1979. ápr. 14. és 21.
— Borcsa János: Szólni — „vershullás” idején. Korunk 1979/4.

Az Előre Kiskönyvtára – *Előre Kiskönyvtára

Az Én Könyvtáram — *sorozat

Az Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei — *falukutatás

Az Írás — *Írás

Az Új Ember — *Új Ember

Az Út — *Út
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B

Babos Antal — Becsky Andor írói álneve

Babrik József — *régizene

bábszínház — szereplői felülről zsinegen rángatott ún. marionett-bábuk; vagy „kesztyűs
zsákbábuk”, amelyek a játékos kezére, ujjaira vannak húzva; vagy jávai eredetű, pálcákkal
alulról mozgatott Wayang-bábok. A különböző méretű, gyakran képzőművészeti értékű bábok
mozgatásához szöveg, zene, ének, fény- és árnyékeffektus társulhat, előfordul panto-
mimszerű, sőt színészi játékkal vagy pantomimmal ötvözött előadás is. Az előadó-
művészetnek ez az ága szinte egyidős az egyetemes emberi kultúrával, európai története is
mintegy ezeréves. A magyar paraszti bábjáték néprajzi följegyzések és a kihalófélben levő
betlehemes játék segítségével rekonstruálható, benne számos ősi pogány szertartásra és a
későbbi századok keresztény liturgikus játékainak elemeire bukkanhatunk; századokon át hol
palotákban, kőszínházakban, hol pedig vásári mutatványok bódéiban szórakoztatta közön-
ségét. Legnépszerűbb magyar alakjai voltak Vitéz László, majd Paprika Jancsi. Nálunk
utoljára Sebestyén Lajos vándorbábos szerepelt vásárokon, búcsúkon és iskolákban 1915-től
1949-ig, műsorán 1935-ben Kacsóh Pongrác daljátékának, a János Vitéznek bábváltozata,
1942-től a Lúdas Matyi is előfordult.

Az európai bábjáték eszmeiségben és megformálásban századunkban szakadt el végleg a
műkedvelés és népi szórakoztatás szintjétől, és két irányban fejlődött: egyrészt hagyományos
formában, elsősorban mesefeldolgozások révén, de a színpadtechnika újításait (hangosítás,
filmvetítés) is fölhasználva a gyermekekhez, másrészt a kortárs képzőművészet, zene,
irodalom eredményeit hasznosítva a felnőttekhez szólva vált az előadóművészet többi formá-
jával egyenrangúvá.

Állandó előadóteremmel rendelkező magyar bábszínházaink közül a marosvásárhelyi 1949-
ben, a kolozsvári és nagyváradi 1950-ben alakult, mindhárom román tagozattal karöltve
működik. Felnőtteknek való műsoraik közül emlékezetesebbek: Bajor Andor paródiáinak
(Meghasadt szívek, Paródiák) és színműveknek, így Molière Botcsinálta doktor, Carlo Gozzi
Szarvaskirály, García Lorca Don Cristobal, Mészöly Miklós Moment, Antonin Wolf Kecefán
vagy Hacaján, Balázs Béla A halász és a hold ezüstje, Karinthy Frigyes A bűvös szék és
Csokonai Vitéz Mihály Karnyóné c. darabjainak előadásai. Sajátos pedagógiai feladatoknak is
megfelelő gyermekműsoraikon a klasszikus magyar irodalom és mesekincs feldolgozásai:
Lúdas Matyi, János Vitéz, Toldi, Rózsa és Ibolya, Háry János, Elek apó meséi, legutóbb
(1973) Tamási Áron Szegény ördöge mellett mai íróink eredeti alkotásai, többek között Bajor
Andor Aranyszőrű bárányok, Bálint Tibor Robot Robi, Bede Olga Mesél az erdő, Kemény
János Gyáva nyulacska, Kovács Nemere Csodafazék, Majtényi Erik Karcsi a cirkuszban,
Marton Lili Télapó a betűk országában, Méhes György Kolozsvártól a Déli-sarkig, Palocsay
Zsigmond Lepkeszárnyon és Aki búsul, megöregszik, Veress Zoltán Tóbiás és Kelemen és
Irgum-burgum Benedek c. gyermekdarabjai szerepelnek. Maguk a bábosok dolgozták föl a
Csongor és Tündét, Móricz Zsigmond állatmeséit és Fodor Sándor Csipike-történeteit. Több
írónk a bábszínpad megkívánta átdolgozásra maga vállalkozott, így Fodor Sándor, Hajdu
Zoltán, Páskándi Géza, Sütő András, Szilágyi Domokos.

Eredeti alkotásokkal tűnt fel Kovács Ildikó, a kolozsvári bábszínház rendezője (Lusta
kismozdony, Cini Samu egér kalandjai), a bábszínészek közül Péter János, Koblicska Kálmán,
Sigmond Júlia, Balló Zoltán, a díszlettervező Botár Edit. A nagyváradi bábszínház művészei
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közül Szele Vera (Domokos Eszter) rendezései, Seres Lajos és Kovács György eredeti
darabjai és fordításai, Dankó János több mint 60 előadáshoz szerzett zenéje emelendők ki.

Szoros kapcsolatot tart a bábművészet a zenével; Kolozsvárt zenei oktató műsorok (Bach,
Mozart, Schumann, Bartók) s a Csinn-bumm Zeneországban, Nagyváradon pedig Pergolesi
(La serva padrona), Richard Strauss (Till Eulenspiegel, Don Juan, Don Quijote), Prokofjev
(Péterke és a farkas) műsorra tűzése révén. Zeneszerzőink: Csíky Boldizsár, Oláh Tibor,
Orbán György, Szabó Csaba, Vermesy Péter szívesen komponálnak a bábszínpad számára.
Képzőművészeink közül Ambrus Imre, Botár Edit, Bölöni Vilmos, Fux Pál, Haller József,
Kádár Zoltán, Szabó Erzsébet, Szervátiusz Tibor vállalt bábszínházainkkal alkotó
együttműködést. A televízió magyar adásának megindulásával bábművészeink új kapcsolatot
teremtettek ifjú közönségükkel.

Az UNIMA (Union Internationale des Marionettes) nemzetközi rendezvényein a román
együttesekkel együtt rendszeresen részt vesznek a hazai magyar együttesek is. A kolozsvári
bábművészek 1960-ban alakított pantomim-együttese többször eredményesen vendégszerepelt
külföldön.

(K. A.)
Dániel Iván: Gondolatok a bábszínházról. Korunk 1958/3. — Szekernyés János: Bábművészetünk nagy-
korúsodása. Korunk 1969/8. — Kovács Ildikó: A bábu esztétikája — és jövője. A Hét 1972/3; uő: Báboskönyv.
Válogatás. 1974. — Palocsay Zsigmond: Lepkeszárnyon. Bábjátékok. 1974. — Domokos Eszter: A láthatatlan
belépő. A Hét Évkönyve 1978; uő: Iparművészet-e a bábszínház? Korunk 1978/7.

Bach Gyula (Zsombolya, 1889. ápr. 4. — 1954. okt. 29., Temesvár) — újságíró, író,
műfordító. 1913-tól évekig a Temesvári Hírlap kül- és belpolitikai rovatát szerkesztette. Fele-
lős szerkesztője volt a Közép-európai Lloydnak (1925) és az Új Hírlapnak (1935), míg a 30-as
években a 6 Órai Újságnál, annak megszűnése után a Magyar Néplapnál dolgozott. Tagja volt
az Arany János Társaságnak. A felszabadulás után a Szabad Szó és a Romániai Magyar Szó
munkatársa. Számos novellát, folytatásos regényt, pszichoanalitikai és társadalomtudományi
esszét, útleírást közölt a bánsági és erdélyi lapokban. Mozi c. filmregénye 1922-ben jelent
meg Temesváron.

Bachmann Péter — *tankönyvirodalom

Bácski György (Zágráb, 1901. szept. 20. — 1978. febr. 10., Bukarest) — műfordító, újságíró,
író. Bécsben végzett gimnáziumot 1921-ben, első írása a Szlavóniai Magyar Újságban jelent
meg. 1924-ben Georgij Silew álnéven vers- és elbeszéléskötetét adták ki Temesvárt A kör
címmel. Hányt-vetett életében vasutas, raktárnok, balett-táncos, nyomdász, banktisztviselő,
1940-ben Zágrábban a Kulisa c. lap szerkesztője, a háború alatt partizán. 1946-tól nyomdában
dolgozik Temesvárt, 1949-ben a Temeswarer Zeitung és Temesvár c. lapok szerkesztője,
majd 1952-ig a Kulturni Uputnik c. hazai szerb művelődési útmutató főszerkesztője. Azóta
Bukarestben élt, számos hazai és külföldi lap munkatársa volt. Vállalkozott a régi és új szerb,
horvát, szlovén és macedón líra magyarra ültetésére s több román és magyar szerző
szerbhorvát és macedón tolmácsolására. Saját verseit és műfordításai javát második, nevével
megjelent A kör c. kötetében (1968), valamint Hol vannak azok a tengerek (1973) c.
műfordításgyűjteményében jelentette meg.
Lőrinczi László: Az utolsó cikk után. A Hét 1978/7. — Bodor Pál: B. Gy. halálára. Utunk 1978/8.

Bácsy Tibor (Marosvásárhely, 1898. nov. 10.) — népművelő, tankönyvíró. Zilahon szerzett
tanítói oklevelet, 1920-tól Kibéden tanított. Meséi jelentek meg a Brassói Lapokban és a
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Cimborában, a marosvásárhelyi Ellenőr munkatársa. Verseit Göröngyök címmel adta ki
(Dicsőszentmárton 1924), elbeszéléseit az Erdélyi Barázda, humoros egyfelvonásosait és
illusztrációit a Szövetkezés közölte. Népszínműve, Az elveszett ember (1931) falusi
színjátszók műsorán szerepelt. Írt ezenkívül népiskolai tankönyvet és Barlabás Piroskával
háztartástani könyvet is.
Négy Benedek Elektől kapott levelét közli Benedek Elek irodalmi levelezése I. 1921–1925. 144, 198, 277. és
283.

Báder Tibor (Erdőd, 1938. ápr. 2.) — régészeti szakíró. Középiskolát Szatmáron végzett, a
Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos tanári diplomát. A Szatmári Történeti
Múzeum első igazgatója (1958–71), majd főkutatója. Régészeti és helytörténeti írásait főleg
múzeumi kiadványok (Acta Musei Napocensis, Sargetia, Marisia) közlik, a Szatmári Hírlap
mellékleteként megjelenő Forrás munkatársa. A Szatmári Hírlap szombati számaiban 1972–
73-ban Bura Lászlóval együtt cikksorozatot közölt Szatmári arcok címen a város és megye
jeles íróiról, tudósairól, művészeiről és népnevelőiről. Szaktanulmánya az aranyosmeggyesi
szabad dák településről (S. Dumitraşcu régésszel közösen) Nagyváradon, a Szamos-völgyi
éremleletekről Nagybányán jelent meg önálló kötetben (1967). Depôts de l'âge du bronze
tardif du Nord-ouest de la Transylvanie c. munkáját az RSZK Akadémiája adta ki (1971).
Ujabb munkája: Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, cultura pretracică şi tracică
(1978).
Németi János: Dr. T. B.: Epoca bronzului… Könyvtár 1979/2.

Bagaméri Béla — *honismeret

Bagdi Sándor (Köröskisjenő, 1925. jan. 7.) — prózaíró. Aradon végezte a középiskolát, a
Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematikatanári oklevelet 1958-ban. A nagyszalontai
líceum számtan szakos tanára. Az Utunk 1963-tól közölte karcolatait, novelláit. Humoros
írásaiban groteszk helyzetekből bont ki erkölcsi tanulságokat. Munkája: Fura intermezzo
(Szabó Gyula bevezetésével, Forrás 1968). 1973 óta az Egyesült Államokban él.

Bagossy Bertalan8 — *Szatmár magyar irodalmi élete

Bágyi János — *mesemondók

Bágyoni Szabó István (Bágyon, 1941. jún. 10.) — költő, prózaíró. A tordai líceum magyar
tagozatának elvégzése után a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos
tanári diplomát szerzett. 1964-től Nagysármáson, 1967-től Tordán tanár, líceumi aligazgató;
1974-től az Utunk szerkesztőségében dolgozik. 1970 és 1976 között a tordai *Jósika Miklós
Irodalmi Kör elnöke. Kuncz Aladárról készített dolgozatának egy részlete megjelent (Kuncz
Aladár-emlékek. Korunk 1973/11). Első kötete a Földközelben (versek, Forrás 1976).
Költészetét és prózáját egyaránt a szülőföldhöz, az anyanyelvhez, a hagyományokhoz
ragaszkodás hatja át, anélkül, hogy megragadna az irodalmi tradicionalizmusban. Kések ideje
c. regénye (1979) a mai romániai magyar irodalomnak ahhoz a jelentős új vonulatához
tartozik, amelynek népszerűségét Sütő András teremtette meg: az író az Aranyosmente
történelmi múltját a legmaibb jelennel köti össze. Ujabb verseskötete: Végtelen reggel (Kv.
1980).

(K. L.)
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Lázár László: Ott, ahol vagyunk. Beszélgetés B. Sz. I.-nal. Ifjúmunkás 1978/16. — Kántor Lajos: Közérzetünk
történelmi krónikája. Utunk 1980/32. — K. Jakab Antal: Halló, én beszélek; Molnos Lajos: Időben és térben…
Utunk 1980/50.

Bágyuj Lajos (Kolozsvár, 1920. szept. 24.) — műemlékrestaurátor. Tanulmányait Kolozsvárt
kezdte, építőipari iskolát Budapesten végzett. Több hazai műemlék restaurálásáról külön
tanulmányokban ad számot: Beszámoló a kolozsvári Szent Mihály-templom 1956/57. évi
helyreállítási munkálatairól (Kelemen Lajos Emlékkönyv 1957); A kolozsvári Farkas utcai
református templom 1958. évi restaurálása (Műemlékvédelem, Bp. 1959, ugyanaz a Refor-
mátus Szemlében, 1968); A némai református templom restaurálása (Református Szemle
1962; Műemlékvédelem, Bp. 1964); Descoperiri de fresce la Floreşti (Sesiunea Ştiinţifică a
Direcţiei Monumentelor Istorice 1963); Vajdahunyad várának restaurálása, 1965–1968
(Korunk 1973/10); A gyulafehérvári székesegyház helyreállítása (Korunk 1978/12).

Bajkó Barabás (Nagyvárad, 1916. dec. 28.) — orvosi szakíró, közíró. Orvosi oklevelét 1942-
ben Kolozsváron nyerte. 1945-től 1947-ig a marosvásárhelyi szülészeti klinika tanársegéde,
azóta Csíkszeredán kórházi főorvos, számos hazai és külföldi kongresszus előadója. Az
orvostudományok doktora (1970). Hazai és külföldi szakfolyóiratokban, így az EME
Értesítőjében, az Orvosi Szemlében, a Revista Medicală és Obstetrică-Ginecologie hasábjain
megjelent közleményeinek tárgya főleg a terhes méh élettana, a koraszülések és a műtétes
szülések megelőzése. Elsőként számolt be a hazai szakirodalomban falusi környezetben
végzett nőgyógyászati szűrővizsgálatok tanulságairól. Ő kezdeményezte és vezette be Trozner
Ferenccel együtt a később országosan is alkalmazott „összevont szülőházak”-at, s azok
jelentőségét több dolgozatban méltatta. Közírása a nők egészségügyi nevelését, az egész-
ségügyi személyzet továbbképzését szolgálja. Felvilágosító röplapot adott ki a méhrákról
(1947). Néhány tanács asszonyainknak c. munkája 1948-ban Csíkszeredán jelent meg.
Bábanövendékeknek írt kétkötetes jegyzete (Szülészet, 1955) eddig 4 kiadást ért meg.

Bajkó Erzsébet, Taufferné (Ditró, 1909. dec. 9.) — író. Középiskolai tanulmányait
Nagyszebenben végezte. 1932-től 1936-ig a Keleti Újság belső munkatársa, cikkeit közölte az
Erdélyi Fiatalok, Erdélyi Szemle, Pásztortűz és Független Újság. Székely faluregénye, a
balladisztikusan komor Szánjatok kősziklák (Kv. 1940) Gy. Szabó Béla fametszeteivel jelent
meg és két kiadást ért el. 1942 óta Magyarországon él.

Bajor Andor (Nagyvárad, 1927. szept. 30.) — író. Középiskoláit szülővárosában végezte,
majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos tanári oklevelet. A Móricz
Zsigmond Kollégium tagja volt. 1949-től 1952-ig előbb gyakornok a Bolyai Tudomány-
egyetem logika tanszékén, majd a magyar irodalomtörténeti tanszéken tanársegéd, 1953-tól az
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957-től a Napsugár, 1962-től pedig az Irodalmi
Könyvkiadó szerkesztőségi tagja Kolozsvárt. 1969 után az Előre kolozsvári munkatársa.

Első írását az Utunk közölte 1949-ben. Lírikusként indult, szatirikus és humoros versei Anavi
Ádámmal és Bodor Pállal közös kötetben jelentek meg (Pellengér, 1955). Közben irodalmi
bírálatokat is írt, de végül a szatirikus-humoros műfajváltozatokban talált rá igazi hangjára.
Első kötetével, a szatírákat, humoreszkeket és irodalmi paródiákat tartalmazó Kerek pereccel
(1955, bővített 2. kiadás 1957) egy csapásra meghódította az olvasókat. Írásainak további
reprezentatív gyűjteménye a hasonló műfaji összetételű Répa, retek, mogyoró (1962),
valamint a Főúr, írja a többihez (1967). Első szatíráiban a társadalmi élet egyes negatív
jelenségeit, a hivatalnoki közönyt, a szolgalelkűséget tűzte tollhegyre, szívesen folyamodva a
játékos fantasztikum eszközéhez. Paródiáiban a sematizmus akkoriban igen veszélyes
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szemléletének írói megnyilatkozásait gúnyolta ki, pontos diagnózisát adva a maga sajátos
műfajában egy korszak irodalmi torzulásainak. A hazug idill költőjéről pédául így írt a Szelíd
viharban: „Rózsaszín dörej. Jégeső szakad. / Vakít a villám rózsaszínű fénye; / rózsaszín költő
ül a fa alatt. / Rózsaszín villám csapjon őbeléje.” Későbbi paródiáiban a divatos és
semmitmondó modernkedést karikírozta s kortársairól készített stílustanulmány-értékű
„portré”-kat (Pokoli különkiadás, 1968).

Sajátos műfaját, a humoreszk eszközeivel megmódolt novellát fokozatosan alakította ki. Az
50-es évek második felétől tűnt fel írásaiban a névtelen kisember, akinek esendőségében vagy
kicsinyességében is az emberséget láttatta. Az ő szemszögéből nézve nemcsak a valóság
torzulásai, hanem az eszmények is élesebben, tisztábban rajzolódtak ki. Ezért beszélhetett a
szerző hiteles pátosszal a pöffeszkedő Valaki mellett háttérbe szoruló Satöbbiről, aki gerelyt
vet, feltalál, épít, gólt rúg és lírai verset ír: mindenütt ott van, „ahol szükség van az erejére”. A
Répa, retek, mogyoró s különösen a Főúr, írja a többihez egy-egy ciklusában a naiv gyermeki
szemlélettel való azonosulás és az élményszerűséget fokozó első személyes előadásmód
került előtérbe. Ez a két ciklus öleli fel Bajor legszebb, legsikerültebb írásait: az eszmények
veszendőségét felpanaszoló „elégiákat” s az emberség melletti helytállás groteszk
„himnuszait”. Az Április bolondjában írja: „Szegény fiú, ki ugratott be ennyire téged? Ki
tréfált ifjúságoddal? Mondd, ugrass: Ma fölfedezték a rák szérumát. És én elhiszem. Itt az
áprilist kiáltó felhők alatt fogom elhinni. S nem szégyenlem… Viccelj: Tengerbe dobtak
minden fegyvert, testvérré lettek a Föld minden népei, nincs több sírás, könny, nehéz öregség.
Elhiszem.” S e becsapottság keserűségén felülemelkedve, szent meggyőződéssel hirdeti:
„Megérett minden jóra a föld… Aki nem hisz benne, az a vak, az az ügyefogyott, az az igazi
április bolondja.” Kritikusai méltán állapították meg róla, hogy lírai és intellektuális, humoros
és groteszk elemeket ötvöző, nyelvi leleményekben bővelkedő, vallomásszerű írásai
megkülönböztetett helyet biztosítanak számára irodalmunkban.

A lírai hozzáállás nemesíti humoreszkjeinek újabb gyűjteményeit is (Tücsök és bogár. Kv.
1972; Az éjjeliőr nem tud aludni. 1976). Az utóbbi években — több karcolatának
bábszínpadra való átdolgozása után — a drámai műfajban önállóan is jelentkezett: Szürke
délután c. darabja (Igaz Szó 1977/6) Szabó József rendezésében Nagyváradon (1978), Harag
György rendezésében Kolozsvárt színre is került (1980). A Napsugár gyermekolvasói
számára a felnőttek körében is népszerű kalandregény-paródiát (Egy bátor egér
viszontagságai. Majtényi Erik bevezetőjével, 1960; 4. kiadás 1978) és számos ifjúsági
elbeszélést (Hétmérföldes csizma. 1962; Garázda Karcsi rokonsága. 1966; Hóvirágméz.
1975; A csodálatos esernyő. 1980) írt. A publicisztikának a pamflet eszközeivel frissített
változatát műveli (Napiparancs a hegedűhöz. 1963). Mint fordító, Eminescu és Topârceanu
(Egy kicsi tücsök balladája. 1961, 1972) verseit, a Pintea Viteazul c. román népballadát,
valamint Mircea Sîntimbreanu karcolatait (Diákabrak. 1978) tolmácsolta, kitűnő forma-
érzékkel. A Forrás-sorozat több kötetéhez írt előszót, a Tanulók Könyvtára számára válogatta
Karinthy Frigyes írásait (1974). Írásaiból Bukarestben egy-egy válogatás román, illetve orosz
fordításban is megjelent (Curcubeul. 1964; Raduga. 1969; Marele coordonator. 1978).

(M. H.)
Kántor Lajos: Kétkezi humorista. Utunk 1963/12. — Szilágyi Júlia: A humor filozófiája. Korunk 1963/5. —
Hajdu Győző: Líra, humor, szatíra. Igaz Szó 1963/11. — Király László: Csinkvecsentó elhúz a jobbszélen.
Utunk 1968/11. — Robotos Imre: A humor költészete. Igaz Szó 1969/6. — Bálint Tibor: A humor elégiája.
Utunk 1969/9. — Földes László: B. A. mélabús humoráról. Korunk 1969/5. — Láng Gusztáv: B. A. Utunk
1970/28. — B. A. műhelyében. Szőcs István, Veress Dániel, Panek Zoltán, Fodor Sándor, Sinkó Zoltán írásai.
Igaz Szó 1970/1. — Csiki László: Hogy a tojás, Kolumbusz úr? avagy Odüsszeusz falovacskája. A Hét 1973/18.
— Láng Gusztáv: Boldog-e a humorista? Utunk 1973/21. — Szalay Károly: B. A. humora, Korunk 1974/9. —
Bálint Tibor: A tündérkirály pipája. Utunk 1976/11. — Mózes Attila: Olykor szembenézhetünk erényeinkkel is.
Utunk 1977/2. — B. A. műhelyében. Igaz Szó 1977/9. — Marosi Péter: Bajor anakondái — a színpadon. Utunk
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1978/27; uő: Senki se tud bajorul? — Utunk 1980/26. — A humor méltóságáról. Ablonczy László beszélgetése
B. A.-ral. Tiszatáj, Szeged 1979/11.

ASZT: Beszélgetés az íróval. LM 1081, 1331. — Humoreszkek az író felolvasásában. LM 6, 331, 458, 1113. —
Dramatizált humoreszkek. LM 596. — Nyilatkozat a paródiáról. LM 1113. — Alkotóműhely. LM 1607.

Baka János — *Kájoni János emlékezete

Baka Judit — *tankönyvirodalom

Bakai László — *nyomdászírók

Bakk Anikó — *daloskönyv; *László Bakk Anikó

Bakk Elek (Felsőboldogfalva, 1899. ápr. 13. — 1972. jan. 21., Székelyudvarhely) — orvosi
szakíró. ~ Péter testvére, ~ Anikó édesapja. A Korunkban, az Előrében és Hargitában
egészségügyi nevelő, orvosi-etikai cikkeket közölt, s tervet dolgozott ki Székelyudvarhely
fürdővárossá alakítására. Az ÁGISZ Hasznos Könyvtárában jelent meg Rajtad is múlik, hogy
beteg ne légy! (Brassó 1936) c. tudományos tájékoztatása. A 30-as években Bukarest, az
utolsó évtizedekben Székelyudvarhely művelődési mozgalmainak támogatója volt, háza
Székelyudvarhelyen a 40-es évektől eszmei vitákat ébresztő irodalmi szalon, ahol megfordult
Móricz Zsigmond, Féja Géza, Németh László, a festőművész Nagy Imre s a Forrás fiatal
nemzedéke.

Bakk Péter — *falukutatás; *Gusti magyar kapcsolatai

Bakkay Béla (Kőrösmező, 1886. febr. 5.) — költő. 1919-től a szatmári kat. főgimnázium
tanára. A Hírnökben, Pásztortűzben közölt cikkei, irodalmi tanulmányai és versei mellett két
önálló kötettel jelentkezett: Göncölszekér (versek, Nagykároly 1922) és Bianca (verses
regény, Szatmár 1925). 1930-ban Magyarországra költözött.

Bakó Béla (Aranyosgyéres, 1913. aug. 16.) — pedagógiai szakíró. Középiskolai tanulmányait
Nagyenyeden, a tanárképző főiskolát Szegeden, az egyetemet Kolozsvárt végezte. 1945-től
főtanfelügyelő, 1946–49-ben a Népnevelés c. folyóirat szerkesztője, 1949-től egyetemi
adjunktus, 1951-től egyetemi előadótanár Kolozsvárt. Mint a kolozsvári Pedagógiai
Továbbképző Intézet pedagógia-defektológia tanszékének vezetője (1954–73) a hazai magyar
tantestület széles tömegeit irányította szakmunkájuk elmélyítésében. Iskolapolitikai,
neveléstudományi, didaktikai és neveléstörténeti tanulmányait a Tanügyi Újság, Korunk, A
Hét, a Babeş–Bolyai Egyetem Studia-sorozata és a Revista de Pedagogie közli. A
neveléstudomány kérdései c. kötet (1957), valamint a hazai magyar iskolákban 1957 óta
használatos ábécéskönyvek társszerzője. Comenius sárospataki működéséről román nyelvű
közleményei jelentek meg; oktatástörténeti cikkeiben a Pestalozzi-iskola Teleki Blankára
gyakorolt hatását elemezte (A Hét 1977/3).

Bakó Géza (Türkös, 1924. szept. 25.) — újságíró, szakíró. Középiskoláit Brassóban végezte.
Előbb a bukaresti Rádiónál dolgozik (1951–54), majd a brassói Új Idő ipari rovatának
szerkesztője (1963–67), 1967-től tisztviselő. Az Előre, Brassói Lapok, Astra, Volkszeitung,
Karpaten Rundschau, Brassói Lapok közli írásait. Régészeti, történeti és paleoetnográfiai
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értekezései, szaktanulmányai román nyelven 1957-től a Studii şi Cercetări de Istorie veche şi
Arheologie, Studii şi Articole de Istorie, magyarul a Korunk és a budapesti Archaeológiai
Értesítő hasábjain jelennek meg. A Bibliotheca Historica Romaniae XVI. kötetének (1975)
munkatársa.

Bakóczi Károly (Hajdúböszörmény, 1883. jan. 24. — 1956. szept. 3., Székelyudvarhely) —
író, irodalomtörténész, műfordító. 1908-tól 1924-ig a székelyudvarhelyi ref. kollégium, majd
állami gimnázium tanára. A 20-as években a Zord Idő és a Pásztortűz munkatársa: jeleneteket,
egyfelvonásos darabokat, novellákat, tanulmányokat és műfordításokat közöl. A KZST tagja.
Sajtó alá rendezte Fülöp Áron kisebb költeményeit (Székelyudvarhely 1921). Önálló kötete a
Fülöp Áron élete és költészete, függelékül levelezése (Székelyudvarhely 1923) és a Német
költőkből (Székelyudvarhely 1935) c. műfordításgyűjtemény, mely 126 költő 442 versét
tartalmazza. Fordított ezeken kívül Shelley, Baudelaire, Verlaine, Valéry, Carducci és több
orosz költő verseiből.

Balanyi György9

Balás Árpád — *földtani és földrajzi szakirodalom

Balázs András (Kászonimpér, 1869) — *Magyar Kisebbség

Balázs András10 (Székelyudvarhely, 1943) — *Vitorla-ének

Balázs Ferenc (Kolozsvár, 1901. okt. 24. — 1937. máj. 22., Torda) — prózaíró, költő. Apja
postatisztviselő volt. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte,
ahol a Kriza János Önképzőkörben és a Remény c. diáklapban jelentkezett első írásaival.
Gépészmérnöknek készült, de egy fiatalkori tüdőfertőzés gyógyítására az orvos falusi levegőt
ajánl. Így terelődik figyelme a falu felé, ahol akkor az értelmiségi számára csak a gazdatiszti
és a papi állás kínálkozott. „Jobb a falu szolgája lenni, mint a grófé” — írja később, s ezzel a
meggondolással iratkozik be az unitárius teológiára. Papnövendék korában megteremtője a
*Tizenegyek antológiájának, itt Jancsó Béla, Kacsó Sándor, Kemény János, Tamási Áron
oldalán jelentkezik. Az erdélyiségről és székely mitológiáról írt tanulmánya a csoport eszmei
és művészeti hitvallása. Az antológia közli két meséjét is, miután már önálló kötetben tett
közzé meséket (Mesefolyam. Szatmár 1922).

Egyházi ösztöndíjjal sikerül az angliai Oxfordban és az Egyesült Államok-beli Berkeleyben
négy évig (1923–27) tanulmányokat folytatnia. Amerikában mint egy békekaraván tagja elő-
adásokat tart, hangversenyeket rendez, utazik, agitál és ír angol nyelven. Ázsián át tér haza
Kolozsvárra, beutazva Japánt, Kína egy részét, Indiát és Palesztinát. Földkörüli vándorútjáról
írja Bejárom a kerek világot (1923–1928) c. munkáját, mely előbb a Keleti Újságban jelenik
meg folytatásokban, majd könyvalakban (Kv. 1929, új kiadásban Mikó Imre bevezetésével és
jegyzeteivel, 1975). A szokványos útleírásoktól eltérően azt mondja el, hogyan talált
önmagára és dolgozta ki — három földrész országait megismerve — egy új társadalom tervét,
mely tagadása az ipari kapitalizmusnak és leginkább Rabindranath Tagore elgondolásaihoz
igazodik, akivel, valamint Gandhival, erről személyesen is beszélgetett. „Én a világot ilyen
egyszerűnek nem látom — írta a könyvről Szabédi László az Erdélyi Fiatalokban —, de az én
lelkiismeretem nem olyan tiszta, mint a Balázs Ferencé.”

Ezzel a tiszta lelkiismerettel foglalja el hazatérése után az első neki felajánlott állást:
bennlakási felügyelő lesz a székelykeresztúri unitárius főgimnáziumban. Amellett ifjúsági
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konferenciákat rendez, megindítja a Kévekötés c. ifjúsági lapot, egyik alapítója az Erdélyi
Fiatalok c. főiskolás lapnak. Ugyanakkor a Korunkban is cikkei jelennek meg, és a Falvak
Népe terjesztéséért egyházi főhatósága eljárást indít ellene. Igazi munkaterületét azonban
Mészkőn nyeri el, ahol 1930-ban megkezdi lelkészi működését, és ott marad haláláig.

Erről a nevével annyira összeforrott aranyosmenti községről írja: „itt minden van, ami Erdély:
hegy, síkság, megcsuszamlott dombok, sziklák, hasadék, folyó, bánya s közelben a gyárakkal
javított (vagy rontott) kisváros: Torda. Lakosai románok és magyarok: földművesek, iparosok,
gyári munkások és hivatalbeliek.” Itt kezd hozzá négyéves falufejlesztő tervének
megvalósításához, a dániai szövetkezeti falvak mintájára. Primitív autarchiára akarja
berendezni először a községet, aztán az egész vidéket, függetleníteni akarja a világpiactól, s a
falusi életformát propagálja, amelyben az emberek — szerinte — nem válnak egyoldalúvá,
hanem rátalálnak a természet és a társadalom összhangjára. Gazdasági tervei a világválság
idején összeomlanak, de közben mégis megújul egy kis falu, virágzik a népfőiskola, működik
a színjátszó csoport és a dalárda. Ifjúsági daloskönyvet állít össze (Szent-Iványi Sándorral és
Mikó Imrével, Kv. 1931).

1932-től részt vesz a marosvécsi helikoni találkozókon; 1933-ban itt az elmúlt év erdélyi
magyar irodalmáról tart előadást, később az ő javaslatára kezd foglalkozni az íróközösség egy
népművelő könyvsorozat problémáival. Szövetkezeti elgondolásait Aranyosszéki tervek
(Torda 1933) c. röpiratában mondja el. Ezek a tervek részben valósággá válnak, amikor
megalakítja a Vidékfejlesztő Szövetkezetet. Csak midőn a tüdőbaj ismét leveri a lábáról, ér rá
A rög alatt (Torda 1936) c. emlékiratában vallomást tenni világkörüli útja óta végzett
munkáiról, kudarcairól és az „álmok szalmájáról”, amelyet nem szűnt meg csépelni. „Lenni
kevesek megértettje, többek kovásza, sokak testében tövis” — foglalja össze népnevelő
erkölcstanát. Tordára viszik gyógyulni, kislányát elkülönítik tőle, dán származású amerikai
felesége, Frederiksen Kriszti, nem egy cikkének társszerzője ápolja. Betegágyában fejezi be
Zöld árvíz c. regényét (Kv. 1936), amelyben megírja egy vidéki értelmiségi tragikus
küzdelmét az elsodort faluban. Országos részvét mellett temetik el Mészkőn. Az Erdélyi
Helikonban Tamási Áron búcsúztatja, a Korunkban Gaál Gábor ezt írja róla: „Az emberség, a
tisztaság volt példaadó benne.”

Az erdélyi irodalom ideológusának és szervezőjének indul, de amint a világ kitárul előtte,
búcsút mond az irodalomnak, fontosabbnak tartja a társadalom anyagi és erkölcsi megújítását,
s csak akkor tér vissza az irodalomhoz, amikor már a betegség nem hagyja társadalmi téren
tevékenykedni. A fiatalkori mesék és versek éppen úgy, mint regénye és publicisztikai írásai,
faluszervező tevékenységével kapcsolatosak. Legtöbbjének ő maga a hőse, a népnevelő, a
társadalomszervező, a XX. századi utópista szocialista. Sohasem művel öncélú irodalmat,
írásaiban a falusi néphez és az ifjúsághoz szól, akikre az új társadalom felépítésében alapozni
akar. Szépíróként ízesen, zamatosan tud mesélni, tréfásan mond el komoly dolgokat, tud
leegyszerűsítő is lenni, és elnagyolja írásait, ha az ügy érdekében sietnie kell. Ezért írói
munkássága is csak saját mértékével mérhető: mint félíró és egész ember mutatott a közösség
szolgálatára példát. Posztumusz kiadásban jelent meg a Mesék is (Marosi Ildikó zárszavával,
1973).

Alakját munkatársa, Pálfi Miklós tordaszentmihályi földművesíró mintázta meg Útépítők c.
alkalmi darabjában (bemutatta Ferenczy Gyula színtársulata 1936-ban Tordán); korszerűen
örökíti meg jelképessé vált magatartását Vásárhelyi Géza Balázs Ferenc c. drámája
(kéziratban, 1973). Nevét viseli a tordai Mihai Viteazul Líceum magyar irodalmi köre.

(M. I.)
Bolyai Zoltán (Gaál Gábor): Bejárta a kerek világot. Korunk 1930/6; újraközölve Válogatott írások I. 1964.
356–58. — Jancsó Béla: B. F. Ellenzék 1937. máj. 25.; újraközölve Irodalom és közélet. 1973. 309–12. — Féja
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Géza: Meghalt egy erdélyi apostol. Magyarország, Bp. 1937. máj. 29. — László Dezső: B. F. Erdélyi Fiatalok
1937/2. — Gaál Gábor: B. F. Korunk 1937/6; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 619–20. — Tamási Áron:
B. F. Búcsú a mészkői sírnál. Erdélyi Helikon 1937/6; újraközölve Virrasztás. Bp. 1943. 192–93. és HLev. II.
1979. 165–66. — Balogh Edgár: A. mészkői négyéves terv. Brassói Lapok 1938. máj. 26.; újraközölve Egy
népművelő álma címmel, Duna-völgyi párbeszéd, Bp. 1974. 255–57. — Szentimrei Jenő: B. F. Utunk 1957/20.
— Jancsó Elemér: B. F. Igazság 1957. máj. 26.; uő: B. F. emlékezete. Falvak Dolgozó Népe 1957. máj. 28. —
Mikó Imre: Rög és nagyvilág. Korunk 1967/8; uő: Egy este Balázs Ferencnél. Utunk Évkönyv 69. 170–72.; uő:
Kevesek megértettje, többeknek kovásza. A Hét 1975/29–30; uő: Föld körüli szerelem. Utunk 1976/43. — Szőcs
István: Kétélű világ. Utunk 1968/22; uő: A józanság megszállottja. Utunk 1975/45. — Bözödi György közlése:
B. F. leveleiből. Utunk 1971/7; uő: A rög alatt. A Hét 1976/43. — Kicsi Antal: B. F. Brassói Lapok 1973/20–22.
— Herédi Gusztáv: Kiindult Erdély felől. Korunk 1976/1–2. — A kilencedik helikoni találkozó jegyzőkönyve.
HLev. II. 1979. 5–21.

Balázs Imre11 (Székelyudvarhely, 1926) — *Megtalált világ

Balázs Imre (Máréfalva, 1931. okt. 26.) — képzőművész, műkritikus. A marosvásárhelyi
művészeti líceum elvégzése után előbb Bukarestben, majd Kolozsvárt folytatta
képzőművészeti főiskolai tanulmányait. A sajtóéletbe műkritikáival és illusztrációival
kapcsolódott be. A Hét, Előre, Vörös Zászló munkatársa. 1970 óta az Új Élet grafikai
szerkesztője Marosvásárhelyen. Ambrus Imre festőművésszel együtt összeállította az Igaz Szó
1972/11-es képzőművészeti számának grafikai anyagát. Képeit kiállították Jeruzsálemben
(1980).

Balázs János (Nagyszeben, 1907. szept. 3.) — nyelvész, tankönyvíró. Középiskolát
Nagyszebenben, Gyulafehérváron és a kolozsvári ref. kollégiumban végzett, a kolozsvári
Ferdinand-egyetemen a román és magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári képesítést.
1929-től a nagyenyedi Bethlen Kollégium, 1933-tól a kolozsvári ref. kollégium, 1948-tól a
Brassai Sámuel Líceum tanára, 1949-től a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetem
nyelvtudományi karán működik, 1952-től nyugalomba vonulásáig egyetemi előadótanár.
1949-ben Szabédi Lászlóval közösen szerkesztett magyar irodalmi olvasókönyvet,
társszerzője a magyar tannyelvű iskolák számára kiadott román nyelvkönyveknek. Munkája:
Helyesen románul (Ádám Zsigmonddal és Balázs Lászlóval, 1960, újabb kiadás 1962, javítva
és bővítve 1971).

Balázs László (Székelyudvarhely, 1927. szept. 23.) — nyelvész. Középiskolát szülővárosában
végzett, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett román nyelv és irodalom szakos tanári
képesítést. 1950 óta egyetemi beosztásban dolgozik, 1972 óta egyetemi előadótanár. Tanul-
mányait, recenzióit a Korunk, Utunk, Igazság, A Hét, Tanügyi Újság, NyIrK, Cercetări de
lingvistică és Studia Universitatis Babeş–Bolyai közli, tárgyköre a kétnyelvűség és
nyelvoktatás, az anyanyelvi ismeretek hasznosítása a román nyelvtanulásban, a nyelvek köl-
csönhatása. Ádám Zsigmonddal és Balázs Jánossal együtt szerkesztette a Helyesen románul c.
munkát (1960. 3. kiadás 1971). Doktori értekezését Szovát Kolozs megyei község
kétnyelvűségéről készítette (kéziratban, 1969).

Balázs Márton (Szilágysomlyó, 1867. szept. 22. — 1948. júl. 25., Sepsiszentgyörgy) —
néprajzi és népköltészeti gyűjtő. 1893-tól Kézdivásárhelyen polgári iskolai tanító, majd
igazgató. 1937-től Sepsiszentgyörgyön élt. Néprajzi szaktanulmányait a budapesti
Ethnographia (Szilágysági néprajzi adalékok. 1891) és a Székely Nemzeti Múzeum Értesítője
(A háromszékmegyei húsvéti írott tojásokról és népszokásokról. 1902) közölte. Malonyay
Dezső A magyar nép művészete (Bp. 1909) c. művének munkatársa; a mű II. kötetében ő írta a
háromszéki népviseletről és népszokásokról szóló részeket. A Kézdivásárhely környékén
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1894 és 1905 között gyűjtött népszokások, hiedelmek és népköltési adalékok százait
évtizedek múlva rendezte sajtó alá (Adatok Háromszék vármegye néprajzához.
Sepsiszentgyörgy 1942). Bevezetőjében a háromszéki tanítók és tanulók segítségével
létrehozott, több mint 6000 darabot felölelő tárgyi néprajzi gyűjteményéről tájékoztat; anyagát
a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi múzeumok között osztotta szét.
Balassa Iván: B. M. Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Ethnographia, Bp. 1943. — Faragó József:
Székely néprajz. Pásztortűz 1944/1.

Balázs Márton (Lövéte, 1929. júl. 17.) — matematikai szakíró. Líceumi tanulmányait
Székelyudvarhelyen végezte, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika
szakos képesítést. Szakpályáját ugyanitt az általános fizika tanszéken kezdte, 1972-től a
Babeş–Bolyai Egyetem függvénytan és analízis tanszékén előadótanár. Tudományos
munkássága az analízis és a numerikus analízis tárgykörébe tartozik. Hazai és külföldi
tudományos folyóiratokban számos dolgozatot közölt román, angol, francia nyelven. Több
egyetemi jegyzet szerzője. Munkája: Matematikai analízis (Kolumbán Józseffel közösen, Kv.
1978).

Balázs Péter (Magyarfenes, 1919. máj. 28.) — képzőművész, szerkesztő. A Kalotaszegről
városba került kőművesinas tehetségét Kós Károly fedezte fel. 1933-tól 1942-ig Kolozsvárt
Szolnay Sándor és Szervátiusz Jenő, majd Nagybányán Ziffer Sándor, Marosvásárhelyen
Bordi András tanítványa, tanulmányait az 1948-ban alakult kolozsvári Művészeti Intézetben
egészítette ki, itt lett adjunktus 1952-ig. Előbb a Világosság, majd az Igazság, 1958-tól az
Utunk riportere és illusztrátora. Riportsorozata a moldvai csángó magyarokról és első közlése
részvételükről az 1907-es parasztfelkelésben (Igazság 1948. jan.–febr.; Utunk 1949/5; Korunk
1957/2–3), valamint Szolnay Sándor életművének felmérése (Utunk 1956/40) írásai iránt is
figyelmet keltett. Mestereiről, köztük Nagy Imréről írt művészettörténeti sorozatában
(Művelődés 1957/5–9) a realizmus magasabb gondolati formáit értékeli. Irodalmi
vonatkozású képzőművészeti alkotásai: Gaál Gábor, Kós Károly, Szervátiusz Jenő szobrász,
Szolnay Sándor festőművész olajportréi, Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Juhász Ferenc, Kovács
Katona Jenő, Kurkó Gyárfás, Nagy István, Nagy László, Szabó T. Attila, Szilágyi András írók
arcképgrafikái.

Balázs Sándor (Kolozsvár, 1928. ápr. 4.) — filozófiai író. Tanulmányait a Bolyai Tudo-
mányegyetem filozófiai karán végezte 1953-ban. Ez évben tanársegéd, 1954-től egyetemi
lektor, 1977-től előadótanár a kolozsvári egyetem filozófiai–szociológiai tanszékén. Társ-
szerzője volt (Spielmann Józseffel) a Lechner Károly életművét bemutató kötetnek (1956).
Humor és filozófia (1969), Az optimizmus védelmében (Kv. 1971) és Itáliai úti filozófia (Kv.
1979) c. köteteinek tárgya kívül esik két állandóvá váló nagy témakörén.

Ezek közül a korábbi a tágabb értelemben vett determinizmus kérdésköre. A társadalmi
determinizmus és a szubjektív tényezők c. doktori disszertációját (1970, gépirat, román nyel-
ven) megelőzően több, a témába vágó szaktanulmányt publikált a Korunk és a Studia
Universitatis Babeş–Bolyai számaiban, valamint a Filozófiai tanulmányok (1957) c. gyűjte-
ményes kötetben, majd a Látóhatár (Kv. 1973) c. antológiában. E témakörbe vágó önálló
kötetei: Elmélkedés a célszerűségről (1972); A véletlen (1974); Fatális lét? (1978); A pre-
desztináció (1978).

A 70-es évek kezdetétől a múltbeli, főként a két világháború közötti filozófiai-szociológiai-
elméleti irodalmunk foglalkoztatja. E sokáig elhanyagolt területen végzett anyagfeltáró,
értéktudatosító kutatómunkájával az úttörők között van. Első idevágó tanulmánya, a Sors és
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magatartás (Korunk 1972/2) Tavaszy Sándor emlékét ébresztette. Az ő gondozásában és
bevezető tanulmányaival jelentek meg Dimitrie Gusti A szociológiai monográfia (Téka 1976)
és Varga Béla Bölcseleti írások (Téka 1979) c. kötetei. Szociológia és nemzetiségi önismeret
(1979) c. munkája a Gusti-féle iskola hatását kutatva a két világháború közötti romániai
magyar szociográfia legkülönbözőbb műhelyeit (Erdélyi Múzeum, Korunk, Erdélyi Helikon,
Erdélyi Fiatalok, Hitel) veszi számba és mutatja be. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
megalakulásának százhuszadik évfordulója alkalmából az indulás körülményeit tárta fel
(Korunk 1979/12, Utunk 1979/45).

(T. S.)
Robotos Imre: Kísérlet — kérdőjelekkel. Igaz Szó 1969/6. — Kallós Miklós: Humor és filozófia. Korunk 1969/8.
— Bretter György: Levél a szerkesztőséghez. Igaz Szó 1969/11. — Veress Dániel: Félszaktudományos szintézis.
Utunk 1970/3. — Sztranyiczki Gábor: A determinizmus védelmében. Korunk 1973/2; uő: B. S.: Szociológia és
nemzetiségi önismeret. Könyvtár 79/4. — Bálintfi Ottó: Az is-is módszere és filozófiája. Korunk 1974/11. —
Gáll Ernő: D. Gusti — magyarul. Utunk 1976/44. — Fábián Ernő: Román–magyar eszmeközi kapcsolatok.
Korunk 1980/1–2.

Bálint Ákos (Csíkszentimre, 1893. jún. 2.) — népművelő, tankönyvíró, zeneszerző. ~
Erzsébet apja. A csíksomlyói tanítóképző intézetben 1912-ben nyer oklevelet. 1918-tól 1953-
ig Gyergyószentmiklóson tanító, majd iskolaigazgató. Részt vesz a Gyergyói Múzeum
munkájában (1954–56). Évtizedekig Gyergyó zenei és művelődési életének egyik irányítója.
Népdalgyűjtő, zeneműveket szerez: ezek népdalfeldolgozások kórusra, dalok, egyházi énekek.
Gyergyószentmiklóson több kiadásban megjelent tankönyve az Öröm-Ábéce és olvasó-
könyv… (1922). Módszertani munkája: Mesés vezérfonal az ÖRÖM ÁBÉCÉ-ből való olvasás-
írás tanításához… (1924). A Beethoven-centenárium alkalmából zenei alapismereteket nyújtó
dalegyleti zsebkönyvet adott ki (Gyergyószentmiklós 1927).

Bálint András (Bácsfalu, 1886. okt. 28. — 1962. júl. 25., Bácsfalu) — népművelő,
helytörténész. Nagyenyeden szerzett tanítói oklevelet, a hosszúfalusi polgári iskola tanára,
majd a hétfalusi gazdakörök vezetője, végül banktisztviselő. Irodalmi munkássága a Brassó
megyei csángók történelmének feltárására irányult. 1923-tól 1935-ig társszerkesztője a
*Csángó Naptár köteteinek, ezekben ismertette a csángó települések múltját. Könyve jelent
meg a sertéstenyésztésről (1933), nagyobb hétfalusi csángó helytörténeti munkája és
népdalgyűjteménye kéziratban.

Bálint András (Kőröspatak, 1943) — *Hargita

Bálint Dániel — *Petőfi Sándor emlékezete

Bálint Ernő — *TETT

Bálint Erzsébet, Kostyákné (Gyergyószentmiklós, 1926. nov. 19.) — zeneíró, népművelő. ~
Ákos leánya. A székelyudvarhelyi tanítóképző s a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti
Főiskola elvégzése után 1953-ig szülővárosában, majd Kolozsvárt középiskolai zenetanár s a
zeneművészeti főiskola pedagógiai gyakorlatainak vezetője. Zenei írásait hozza a Tanügyi
Újság, Dolgozó Nő, A Hét s a napisajtó, iskolai tudományos ülésszakokon módszertani
dolgozatokkal szerepel. Balladajátékok (1958) c. kötete az Ifjúsági Könyvkiadónál jelent
meg, Leánykérő c. népijáték-összeállítását K. Gábor Aranka iskolai énekeskönyve (1965),
dramatizált balladáit a Napsugár melléklete (1972/4) közölte. Ifjúsági kórusa gyakran szerepel
a román rádió és tévé magyar műsorában.
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Csire Gabriella: A hivatás öröme. Előre 1978. júl. 18.

Bálint István, ~ László, ~ Izsák László — Izsák László írói álnevei

Bálint István — Papp Ferenc írói álneve

Bálint Lajos (Székelydálya, 1928. febr. 18.) — műszaki szerkesztő. Középiskolát
Székelyudvarhelyen, magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányokat a kolozsvári
egyetemen végzett. A Korunk szerkesztése c. államvizsgadolgozatát (1972) számon tartja a
sajtótörténet. Nyomdai korrektor, majd műszaki szerkesztő különböző lapoknál és
könyvkiadóknál, 1970 óta a Kriterion Könyvkiadó szolgálatában Kolozsvárt. Több mint 2500
romániai magyar könyv technikai gondozója, köztük nem egy *bibliofil kiadvány.
Tóth Sándor: A Korunk (1926–1940) szemrevétele. Korunk 1976/1–2; újraközölve Rólunk van szó. 1980. 284–
304. — Beke György: B. L. könyvműhelye. Utunk 1977/5.

Bálint Tibor (Kolozsvár, 1932. jún. 12.) — író. Nehéz családi körülmények között, külvárosi
környezetben nőtt fel. A kolozsvári ref. kollégium diákjainak összefogása tette lehetővé, hogy
mint tehetséges munkásgyermek bejusson a kollégiumba. Fordulatokban és
megaláztatásokban gazdag élményei nem zárultak le a korai felfedezéssel. A nyolc
gimnáziumi osztály elvégzése után, 1953-tól 1955-ig az Igazság szerkesztőségének tagja,
majd 1959-ig a Falvak Dolgozó Népe és az Ifjúmunkás belső munkatársa; 1967-től ismét
szerkesztő a Napsugárnál.

Íróként az 50-es évek második felében tűnt fel sajátos nyelvi erejű karcolatokkal, novellákkal,
első kötete azonban csak 1963-ban jelent meg, már a Forrás-sorozatban. A Csendes utca
beajánlásában Bajor Andor „nagy fölfedezésekre, álmélkodtató csodákra” tartja képesnek, ez
a későbbi években egyre inkább igazolódik. Magyar prózaíró ősei között elsősorban Krúdyt,
Gellérit, Kosztolányit kell említenünk (de Nagy Lajostól is tanult), a világirodalomból
mindenekelőtt Csehovot. Korai hangulatnovelláinak hősei minden hősiséget nélkülöző
kisemberek, akiknek kisebb-nagyobb lelki problémáit nagy megértéssel és szeretettel rajzolja
meg, érthető hát, hogy a dogmatikus irodalompolitika éppen vele szemben mutatkozott a
legtürelmetlenebbnek, témáit periferikusnak, novellahőseit bizarrnak bélyegezte. A
kisszerűség egyik-másik novelláját valóban fenyegető veszélye tudatosult a szerzőben, újabb
elbeszélései a líraiság megtartásával a hétköznapi valóság fölé emelkednek, példázatok
formáját öltik; a lírai groteszk válik uralkodóvá novellisztikájában (Hordozható kacagások,
Játsszatok csak szépen, Bölcsődal). Ebbe a fejlődésrendbe illeszkedik be tudományos-
fantasztikus kisregénye, az Önkéntes rózsák Sodomában (1967), amelynek azonban nincs
köze a tudományos fantasztikum világdivatjához; igaz, Bálint is főlépít egy jövőbe helyezett,
absztrakt, többé-kevésbé abszurd világot, de a kisregény elgépiesedett Kobalt ura, aki a
modern technika minden kellékével, többek között egy robotemberrel is rendelkezik, csupán
újabb változata a Csendes utca fásult, közönyös, elidegenedett kisembereinek, nyárs-
polgárainak. A fantasztikus keret eszköz az író kezében, hogy a groteszk, sőt abszurd hely-
zettel a humánum be nem helyettesíthető voltára figyelmeztessen, arra, hogy a gépiesség
megöli a játékot, elriasztja álmainkat. Műfajilag szakít a hagyományos epikai építkezéssel, a
szabad asszociációs líra lehetőségeivel él.

Jelentős kísérletek után érkezik el a Zokogó majom c. regényéhez (1969), amely a romániai
magyar próza kiemelkedő teljesítménye s egyik legnagyobb könyvsikere. Önéletrajzi jellegű
művében egy lumpkörnyezetből jött gyermek életútját követi nyomon az újságíróvá válásig,
de a főhős s a számos mellékszereplő perspektivikusabb mondandó szolgálatában áll: „egy
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élhetetlen család kálváriája” a sorsfordító társadalmi változásokat s a történelem kanyarait is
jelzi, magasabb művészi szinten reprodukálva a pályakezdő novellák problematikáját s a
folytatás groteszkjeit. A XIX. századi realista hagyományok és a XX. századi modern
irányzatok eredeti keveréséből születik ez a próza, annak tudatában, hogy a részletek „az
igazság alkatrészei”, de ügyelve rá, hogy a részletek tisztelete ne forduljon új-tárgyiasságba,
divatos érzelemnélküliségbe. A Zokogó majom írója hisz a valóság és az ábránd, álomvilág
egymást kiegészítésében. A külső és belső történések pontos időbeli rögzítését ugyancsak
fontosnak tartja, ám a danzigi konfliktustól Sztálin haláláig ívelő történelmi eseménysor
háttérszerű felfestése helyett egykorú újságmontázsokkal teremti meg a korhangulatot, nem
bontva meg a több szálon futó cselekmény egységét. A Kolozsvárt bemutatott színpadi
változat (Sánta angyalok utcája, 1972) műfajilag is szerencsésen menti át a regény etikai
értékeit, úttörő valóságábrázolását, „drámai invokációban”. Bálint Tibor ezután visszatér a
rövidebb műformákhoz (Császár és kalaposinas, 1971; Nekem már fáj az utazás, 1973).
Miniatűr író- és művészportréi (Kenyér és gyertyaláng, 1975), az esszé, kritika és karcolat
határán Kosztolányi műfajára emlékeztetnek. Zarándoklás a panaszfalhoz c. a Kriterion és a
budapesti Magvető kiadásában nagyjából egyszerre megjelenő regénye (1978) a Zokogó
majom világát novellisztikus szerkezetek egymás mellé illesztésével írja tovább, sajátos
regényformát teremtve e „párhuzamos életutak”-kal az 50-es évek közepének epikus
bemutatására. Torz, gyűlöletes figurák történetei elevenednek meg a lényegében különálló,
csupán az írói tudatban összekapcsolódó elbeszélésekben, melyeket mégis egységbe fog a
nyelvi stilizálás jellege, a legendásítás; kritikusai a regénykompozíció jellemzéséül Bosch,
Brueghel és Csontváry táblaképeire utaltak.

Az író teljesítménye figyelemre méltó a gyermekirodalomban is. Jeles műfordító: több
kötetnyi regényt, karcolatot fordított románról magyarra G. M. Zamfirescu, Eugen Barbu, Ion
Minulescu, I. L. Caragiale írásaiból. Összeállította s bevezette Gelléri Andor Endre novelláit
(1977).

Egyéb munkái: Búcsú a rövidnadrágtól (regény, 1964); Cérnakáplár (ifjúsági elbeszélések,
mesék, 1964); Angyaljárás a lépcsőházban (novellák, karcolatok, 1966); Fekete Péter
(ifjúsági elbeszélések, 1967), Kifli utca, zsemle szám (karcolatok, Beszélő Tükör 1978);
Mennyei romok (tárcák, karcolatok, novellák, Kv. 1979).

Román fordításban: Adio, pantaloni scurţi (1968); Trandafiri din Sodoma (1970); Maimuţa
plîngăreaţă (1972); Cîinii după gratii! (1978); lengyel fordításban: Lkajaca malpa (Varsó
1973); német fordításban: Der schluchzende Affe (1979).

(K. L.)
Marosi Péter: Néhány novelláról. Túlbeszélt diagnózisok. Utunk 1963/20; uő: Jelenések apokrif könyve B. T.
szerint. Utunk 1979/5; újraközölve Világ végén virradat, 1980. 112–19. — Szilágyi Júlia: Több szeretetet, több
szigort. Utunk 1963/38. — Kovács János: Elvarázsolt hétköznapok helyett a hétköznapok varázsát. Igaz Szó
1964/1; uő: Visszafogott végletesség. Igaz Szó 1979/5. — Láng Gusztáv: Szabály vagy elmélet? Igaz Szó 1964/2;
uő: Világtalan éleslátás. Korunk 1967/2; uő: Az olvasás mámora. Utunk 1975/35. — Páskándi Géza: A légy
nagyságú hintó. Utunk 1966/38. — Réz Pál: Atomfej zokog. Élet és Irodalom, Bp. 1966/47. — K. Jakab Antal:
Karcolatok lábujjhegyen. Igaz Szó 1967/3. — Kántor Lajos: A próza nagykorúsága. Utunk 1969/43; újraközölve
Korunk: avantgarde és népiség. Bp. 1980. 462–70; uő: „Profi” novellák. Utunk 1974/18. — „Minden
tapasztalatért én szenvedtem meg”. Beszélgetés a Zokogó majom írójával. Lejegyezte Katona Ádám. Igazság
1970. márc. 22. — Csiki László: Változatosság és egyenetlenség. Igaz Szó 1971/8. — Szőcs Géza: Költőiség és
pontosság. Korunk 1975/11. — Szőcs István: Sokágú regény. Előre 1979. jan. 24. — Ács Margit: Bibliai
fejezetek a huszadik század közepéről. Tiszatáj, Szeged 1979/6. — Vásárhelyi Géza: Mit rejteget tárcájában az
író?… Korunk 1980/11.

ASZT: Beszélgetések, felolvasások. LM 445, 493, 885, 1011, 1065, 1693. — Hangfelvétel A sánta angyalok
utcája kolozsvári színielőadásáról (4 szalag). TM 439. — Vallomás a szülőföldről. LM 1881.
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Bálint Vilmos12

Bálint Zoltán (Temesvár, 1898. aug. 21. — 1978. dec. 29., Kolozsvár) — lélektani szakíró. A
kolozsvári tudományegyetemen orvostudományt, lélektant, filozófiát és művészettörténetet
hallgatott, 1917-től részt vett a Galilei Kör kolozsvári tanulókörének megszervezésében,
háborúellenes propagandát folytatott, 1918 őszén a forradalmi diáktanács elnöke. Tisztviselői,
majd tudományos kutatói elfoglaltsága mellett 1919–20-ban felelős szerkesztője a Kolozsvárt
megjelenő Színház és Társaság c. hetilapnak, helyettes szerkesztője a Hétfői Hírlapnak
(1921), a kolozsvári szakszervezeti tanács titkára (1929–31). Egyik alapító tagja a kolozsvári
Lélektani Kutató Társaságnak; 1935-ben bekapcsolódik a D. Gusti professzor vezette
falumonográfiai munkába, s a bukaresti Koós Ferenc Körben kiképző iskolát szervez a
magyar falumunkacsoportok számára. 1948–49-ben a kétnyelvű Clinica et Laboratorium c.
orvosi szemle szerkesztője. Cikkei jelentek meg a kolozsvári diákság forradalmi szerepéről
(Bécsi Magyar Újság 1923. aug. 26.), a prostitúcióról (Clujul Medical 1924/9–10), a
pályaválasztásról (A Hírnök 1929. okt. 15.), a lélektani kutatómunkáról (Erdélyi Iskola 1939–
40/5–6), a gyógyszergyártásról (Clinica et Laboratorium 1949/1), a kolozsvári galileistákról
(Korunk 1957/10), a Gusti-féle monografikus iskola kapcsolatairól a magyar ifjúsággal (A
Hét 1972/38).
Turnowsky Sándor: Adalékok a Galilei Kör történetéhez. Korunk 1957/8.

ASZT: Régi május elsejékről. LM 1206.

Bálintfi Ottó (Krasznabéltek, 1948. okt. 22.) — kritikus, filozófiai szakíró. Középiskolai
tanulmányait a szatmári és az erdődi líceumban végezte. A Babeş–Bolyai Egyetem filozófiai
karán 1972-ben szerzett tanári oklevelet, a Temesvári Egyetem filozófiai tanszékén
tanársegéd.

Tanulmányait, cikkeit, könyvbírálatait a Korunk, A Hét, Szabad Szó és Utunk közli. A
filozófiai kritika természete és a filozófiai modellezés foglalkoztatja. Tevékeny részt vesz a
diákmozgalomban, a temesvári *Látóhatár Kör eszmei irányítója.

Bálinth Gyula — *statisztikai irodalom

Balla Ernő (Nagyszalonta, 1927. márc. 26.) — műfordító, irodalomkutató. A bukaresti
magyar elemi iskola után a középiskolát Nagyenyeden és Nagyszalontán végezte, a Bolyai
Tudományegyetemen 1950-ben román–magyar szakos tanári oklevelet szerzett. 1964-ig a
Babeş–Bolyai Egyetem román nyelvtudományi tanszékén tanársegéd, azóta bibliográfus a
kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. Hazai és magyarországi folyóiratokban főleg román
szépirodalmi munkák magyar fordításairól cikkezik. Bevezető tanulmányt írt Camil Petrescu
Bălcescu c. színművének magyar kiadásához (1950), szerkesztette és előszóval ellátta a Cezar
Bolliac válogatott munkái c. kötetet (1953), magyarra fordította Nicolae Filimon Régi és új
urak c. művét (1954, átdolgozott 2. kiadás 1964), Asztalos Sándorral és Borbáth Károllyal
együtt Vasile Cucu–Marian Ştefan műemlék- és útikalauzát (Románia, 1974).

Balla Erzsébet, egyes írásai alatt ~ Böske (Arad, 1902. márc.17.) — író. Fáskerti Tibor
felesége, Fáskerthy György anyja. 1922-ben Bűn c. írásával Tamási Áronnal osztozott a
Keleti Újság novellapályázatának I. díján. Prózai írásaiban a kisvárosi értelmiség dekadens
életformáját rajzolja naturalista színekkel. 1945-ben Öt szelíd láng címmel antológiát
szerkesztett aradi munkásírók írásaiból a felszabadító hadsereg tiszteletére. Bukarestben él.
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Munkái: Színek-hangulatok (versek, Arad 1919); Vihar a pusztában (kisregény, Arad 1923);
Úri kamaszok (társadalmi képek, Arad 1926).

Balla István — *mezőgazdasági szakirodalom

Balla János — *mesemondók

Balla Károly (Arad. 1909. okt. 26.) — újságíró, költő, szerkesztő, műfordító. Négy polgári
osztályt végzett szülővárosában, utána újságíró lett. 1927-ben jelent meg első írása a Brassói
Lapokban, amelynek 1929-ig aradi tudósítója. Közben sógorával, Fáskerti Tiborral kiadta és
szerkesztette a baloldali irányzatú Virradat (1928–29) c. aradi lapot. 1929-től 1931-ig a
Brassói Lapok belső munkatársa, majd 1935-ig ismét aradi tudósító. Munkatársa volt az Ara-
don megjelenő Erdélyi Hírlapnak s 1938-tól 1940-ig szerkesztője az Aradi Közlönynek. A
felszabadulás után 1951-ig felelős szerkesztője az RKP Arad megyei bizottsága magyar
nyelvű lapjának, a Jövőnek. Az 50-es években az aradi cukorgyárban, majd egy állami mező-
gazdasági vállalatnál s a buzsáki mezőgazdasági termelőszövetkezetben dolgozik. Ex-
presszionista hangvételű, az emberi lét értelmét faggató versei az aradi és erdélyi napi-
lapokban, a Kút és A Hang c. aradi folyóiratokban jelentek meg. Versekkel szerepelt a
Karácsonyi Almanachban (Arad 1935). Fordította román írók műveit. Munkái: Ki vállalja a
célt? (versek, Arad 1936); A. G. Vaida: Jeltüzek (regényfordítás, 1951).

Balla Károly, eredeti családi nevén Blau (Ratosnya, 1913. nov. 10. — 1959. nov. 14.,
Kolozsvár) — író, újságíró. ~ Zsófia apja. Elemi iskoláit egy mócvidéki településen végezte,
ahol apja gatteres volt. Cipészinasnak adták Bánffyhunyadra, majd vándormuzsikus. Két
osztályt végzett a kolozsvári Tarbut zsidó gimnáziumban. 1936-ig a Dermata bőrgyárban
dolgozott, 1937-től különböző kolozsvári üzemekben szövőmester, miután állásából kitették,
1940-től beállt iskolaszolgának. Részt vett az illegális kommunista mozgalomban, 1944-ben
deportálták, szülei haláltáborban pusztultak el. 1945-ben a Világosság, 1946-tól az Igazság
szerkesztőségében dolgozik, 1951-től a Művelődési Útmutató, 1957-től az Ifjúsági
Könyvkiadó szerkesztője. Írói álnevei: Kéki Károly, Szövő Károly.

Saját kiadásában megjelent első kisregénye, a Kényszerhaladás, családja életéből merítette
tárgyát, irodalmi pályája azonban valójában a felszabadulás után kezdődik, harcos cikkeit és
szépprózáját szívesen közli a szocialista sajtó. Legjobb elbeszéléseiben gyermek- és ifjúkori
élményanyaga kel életre: az erdélyi fatelepek és külvárosok soknyelvű, egy-nyomorúságú
proletárjainak, kispolgárainak változatos világa, a hazai munkásmozgalom hőskora. Bár
novelláiban, színműveiben kevésbé élesen jelentkeznek a felszabadulást követő idők erdélyi
falvainak, városainak társadalmi összeütközésekben élő emberei, ezek az írásai kétségtelenül
az osztályharc, az új élet építése adott időszakainak változó igényességű dokumentumai.
Gyakran semmibe veszi a novella műfaji szabályait, s remek, felvillanásszerű alakábrázolásai
sem feledtetik, hogy szépírói nyelvét nem ritkán naturalista és sablonos fordulatok
szegényítik. Lélekábrázolása utolsó művében, a Miskában érett művészivé. Ebben a kortárs
kritika részéről remeklésnek tartott regényben már meggyőzően jelentkeznek írói
tehetségének eredeti jegyei: kisemberek hétköznapjairól reálisan, humánusan szólva
előhírnöke egy új prózai kibontakozásnak. A sepsiszentgyörgyi színház 1953-ban
Gyalogfecske, a kolozsvári Állami Magyar Színház 1956-ban Vádolom magam c. színművét
mutatta be.

Munkái: Kényszerhaladás (családi nevén, kisregény, Kv. 1934); Széles ösvényen (novellák,
1949); Fény a hegyekben (elbeszélés, 1950); Drága föld (elbeszélés, 1951); A testvériség
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jegyében (riport a Magyar Autonóm Tartományból, 1952); A jel (novellák, karcolatok, 1955);
Vádolom magam (színmű, 1957); Mesterhegedű (novellák, 1958); Miska (kisregény, 1959,
újabb kiadás 1969; 1960-ban németül, 1961-ben románul is); A legszebb emlék (válogatott
írások Majtényi Erik bevezetőjével, 1961). Kéziratban maradt Koronatanú c. regénye.

(K. Á.)
Mikó Ervin: B. K. írásai. Utunk 1950/12. — Nagy István: Hogyan nőnek az emberek egy készülő regényben.
Utunk 1951/36. — Láng Gusztáv: Az érettség ígérete. Korunk 1958/8. — Asztalos István; Búcsú. Utunk
1959/47. — Kántor Lajos: Az „enyém”-től a „mienk”-ig. Korunk 1959/11; újraközölve Írástól — emberig.
1963. 93–7. — Sütő András: Kései levél B. K.-hoz. Igaz Szó 1959/11. — Bodor Pál: Íratlan szép regény. Utunk
1961/41. — Földes László: Lélektan és „lélektan”, megjelent A lehetetlen ostroma c. kötetben, 1968. 200–11. —
Huszár Sándor: Temetés helyett. Utunk 1969/46. — Fodor Sándor: Memento. Utunk 1973/45. — Szász János: A
vörös gomb. Igaz Szó 1973/11.

Balla Sára — *ábécéskönyv; *tankönyvirodalom

Balla Tamás (Magyardécse, 1951. máj. 14.) — mesegyűjtő. A besztercei 2. sz. líceum Fiatal
Szívvel Irodalmi Körének tagjaként 1967-ben a Borsszem Péter c. mesével megnyerte a
Pionír ifjúsági lap népmesegyűjtési pályázatát, majd két év alatt nagybátyjának, Balla
Jánosnak egész mesekészletét lejegyezte. A gyűjtemény Fehér Virág és Fehér Virágszál
címmel jelent meg, szerkesztette és az utószót írta Faragó József (1970).
Faragó József: Mesegyűjtő diák. Utunk 1969/50. — Mikó Imre: Fehér Virág és Fehér Virágszál. Utunk 1970/52.
— Gálfalvi György: Üzent Magyardécse. Igaz Szó 1971/5. — Kovács Ágnes: Fehér Virág és Fehér Virágszál.
Ethnographia, Bp. 1971/3. — Keszeg Vilmos: Hogyan tovább, B. T.? Falvak Dolgozó Népe 1978/25.

Balla Zsófia (Kolozsvár, 1949. jan. 15.) — költő. ~ Károly leánya. Szülővárosában végezte a
zenei középiskolát és a zeneművészeti főiskolát, 1972 óta a kolozsvári rádió magyar
szerkesztőségének tagja. 1965-től rendszeresen közlik verseit az irodalmi folyóiratok és
napilapok. A Vitorla-ének c. antológiában három verssel szerepelt. Forrás-kötete, A dolgok
emlékezete (Bajor Andor bevezetőjével, 1968) gyermeki játékosságával és frissességével,
felnőtt alkotóra valló művészi önfegyelmével és formai szigorúságával, érzelmi vívódásával
és kifinomult tudatosságával keltett feltűnést. Kísérletezik a folklórhagyomány és a modern
gondolatiság egyeztetésével. Az Apokrif ének (1971) s a Vízláng (1975) szemléletileg és
érzelmileg, nyelvileg kiegyensúlyozottabb, tömörebb versei sajátos arcélű, a világ kis és nagy
problémáira érzékenyen reagáló költőt mutatnak. Újabb verseskötete, a Második személy
(1980) nagyigényű, bonyolult verskompozíciói, mindenekelőtt a Pater Noster, közvetlenül is
kifejezik azt a szerepet, amelyet szerzőjük következetesen vállal a romániai magyar líra
neoavantgarde vonulatában: összekötni Szilágyi Domokos és Szőcs Géza nemzedékét, élet- és
verseszményét.

(K. L.)
Király László: Tejberizs és konyak az égen. Utunk 1968/51; uő: Apokrif ének. Utunk 1972/5. — Szemlér Ferenc:
B. Zs. verseskönyve. A Hét 1972/1. — Szőcs István: „Aszalt lélek irhája”. Igaz Szó 1972/3. — Markó Béla: B.
Zs.: Vízláng. Igaz Szó 1975/6. — Tamás Gáspár Miklós: B. Zs. költő. A Hét 1977/15. — Egyed Péter: Költészet
a szabadságról. Utunk 1980/20. — Bogdán László: Az elkövetkező már földereng. Igaz Szó 1980/7.

ballada — 1. népballada. Kriza János 1863-ban megjelent Vadrózsák c. népköltési gyűjte-
ménye óta az irodalmi köztudatban a székely népballada különleges rangot nyert; az egész
magyar balladaköltészet szépségeinek és gazdagságának legméltóbb képviselőjét szokás
tisztelni benne. Több mint száz év alatt balladaismereteink földrajzilag és történetileg egya-
ránt nagymértékben kitágultak, ámde minden újabb gyűjtés után bizonyosabbá vált, hogy a
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legtöbb klasszikus balladát valóban a székely folklór őrizte meg számunkra, ide számítva a
székelységből kivált csángók és bukovinai székelyek folklórját is. A székely és csángó
balladaköltészet rendkívüli gazdagságát történetileg indokolja, hogy a magyar folklórterület
legtávolabbi (keleti) peremvidékén maradt meg, ahol tartós kapcsolatban lehetett más dél-
kelet-európai népek, főleg a románok balladaköltészetével.

Kriza jeles munkatársai (köztük Gálfi Sándor, Ürmösi Sándor) és kortársai (Gyulai Pál, Szabó
Sámuel, Vass Tamás és mások) után a századforduló tájáig a székely ~gyűjtés munkája főleg
Benedek Elek, Sebesi Jób, Mailand Oszkár, Versényi György és Kanyaró Ferenc nevéhez
kapcsolódott. A múlt századi gyűjtésekből állította össze Benedek Elek Székely népballadák
c. válogatását (Bp. 1921), amely 1958-ban Romániában még egy kiadást ért el.

A székely balladaköltészet első, tisztára szöveggyűjtő korszakát a múlt század végétől szöveg
és dallam együttes gyűjtésének korszerűbb módszere váltotta fel, olyan nevekkel az élen, mint
Vikár Béla, Seprődi János, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Veress Gábor és Lajtha László. E
munka méltó záróköve a Bartók–Kodály kettős névvel fémjelzett Erdélyi magyarság.
Népdalok c. gyűjtemény (Bartók címadása szerint: Székely népdalok, Bp. 1923): 150 erdélyi,
néhány kivétel híján mind székely népdal és ballada, valamennyi dallammal. Általános
jellegű, de sok erdélyi anyagot tartalmaz Bartók összesítő gyűjteménye is: A magyar népdal
(Bp. 1924).

A két világháború közti korszakban Domokos Pál Péter a moldvai csángók közt végzett
jelentős gyűjtőmunkát. A csángó magyar népköltészetnek szintén megvolt a maga klasszikus
gyűjtője: Petrás Ince János. Ő 1841–43-ban Krizát is megelőzve írt le két füzetnyi klézsei
népdalt és balladát, ezek azonban csak több mint száz évi késéssel, épp Domokos
gondozásában jelentek meg hiánytalanul (Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjámin: Csángó
népzene I. Bp. 1956). Saját gyűjtései — szövegek és dallamok — az 1930-as években több
kiadványban és kiadásban láttak nyomdafestéket; mindezek összegezése A moldvai
magyarság 3. kiadása (Kv. 1941). Utóbb a csángó gyűjtések javát még egy kötetben
népszerűsítette: Rezeda (96 csángó-magyar népdal, Bp. 1953). Vele egy időben Balla Péter és
Veress Sándor gyűjtött és közölt kisebb moldvai csángó és bukovinai székely népköltési és
népzeneanyagot.

Benedek Elek kis népszerű kiadványa után a székely balladaszövegek tudományos
felkészültségű válogatása következett: Ortutay Gyula 1935 és 1948 között három kiadást ért
Székely népballadák c. műve, Buday György fametszeteivel. Terjedelmes válogatást tett
közzé Faragó József (Diófának három ága, 1956).

A romániai magyar ~gyűjtés 1949 tavaszán nyert állami intézményes formát a bukaresti
Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának megalapításával; ez ma mint Etnológiai és
Szociológiai Osztály a Babeş–Bolyai Egyetem keretében működik. Archívuma 1970 közepén
— több mint százezer magyar folklóralkotás közt — 1725 balladát tartalmazott: közülük 450
szöveg, 650 szöveg és dallam hallás után gyűjtve, 640 pedig magnetofonfelvétel. Részben az
archívumból, kizárólag vagy túlnyomórészt dallammal együtt jelentek meg az alábbi
gyűjtemények, amelyek a többi műfaj közt több-kevesebb balladát is tartalmaznak: Faragó
József–Jagamas János: Moldvai csángó népdalok és népballadák (1954), 54 balladával;
Szenik Ilona–Almási István–Zsizsmann Ilona: A lapádi erdő alatt, 58 magyarlapádi népdal
(1957), 6 balladával; Szegő Júlia–Sebestyén Dobó Klára: Kötöttem bokrétát, 150 népdal
(1958), 14 balladával; Faragó József: Jávorfa-muzsika (1965), 205 balladája közül 81 első
közlés; Olosz Katalin–Almási István: Magyargyerőmonostori népköltészet (1969), 37
balladával; Imets Dénes: Repülj madár, repülj. Menasági népdalok és népballadák (1970), 22
balladával.
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Ezekkel a kiadásokkal párhuzamosan több egyéni gyűjtőakció anyaga is hozzáférhetővé vált.
1957-ben jelent meg, de korábbi szöveges gyűjtéseket — köztük 45 balladát — tartalmaz
Konsza Samu sepsiszentgyörgyi diák-gyűjtőmozgalmának válogatott anyaga, a Háromszéki
magyar népköltészet s a következő évben Kovács Ferenc kötete, az Iratosi kertek alatt (1958),
amely egy bánsági falu szövegfolklórjáról ad áttekintést, 11 balladával. Balladafejezete van
Horváth István magyarózdi monográfiájának is, 11 szöveggel (Magyarózdi toronyalja, 1971).
Az egyéni gyűjtések közül kiemelkedik a Kallós Zoltáné, a Balladák könyve (Élő hazai
magyar népballadák, 1970, 1971), amely bevezetőjeként Szabó T. Attilának a hazai magyar
~gyűjtés útját áttekintő tanulmányával 259 verses és 8 prózává oldódott balladaszöveget
tartalmaz 162 dallammal. (A kötetet a Magyar Helikon is megjelentette Budapesten 1973-as
első és 1977-es második kiadásban, Szabó T. Attila jegyzeteivel és Jagamas János zenei
mutatóival.) Kötetében Kallós a már eddig is kutatott Moldva mellett gyűjtőterületét
Gyimesre, a Mezőségre és Kalotaszegre is kiterjesztette. Ugyancsak Kallós közölte 1973-ban
Új guzsalyam mellett c. kötetében a 76 éves Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa teljes verses
repertoárját a moldvai Klézséből: balladákat és lírai dalokat, ismét számos dallammal és
hanglemez-melléklettel.

A következő és eleddig legnagyobb magyar balladagyűjtemény, a Háromszéki népballadák
(1973) 425 balladaszöveggel és 55 dallammal, valamint további félezer ballada gyűjtési
adataival Albert Ernő sepsiszentgyörgyi tanárnak és diákjainak tizenöt évi munkáját
összegezi. Bevezetőjét és jegyzeteit Faragó József írta, zenei anyagát Szenik Ilona gondozta.
E horizontális gyűjtés után Ráduly János vertikális kutatással egyetlen marosszéki falu
balladavilágát tárta fel és vette vizsgálóra: a Kibédi népballadák 155 szöveggel és 38
dallammal jelent meg, zenei munkatárs Kusztosné Szabó Piroska (1973). Ugyanebből a
faluból egyetlen énekes teljes repertoárját bemutató kötetében (Elindultam hosszú útra. A
kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái, 1979) a ballada mai közösségben való
továbbélésének formáit is vizsgálat alá veszi. Ugyancsak egy táj balladavilágát mutatták be
Bura László és munkatársai Szatmári népballadák (1978) c. kötetükben, 141 szöveggel és 53
dallammal. A dallamokat magnetofonszalagról lejegyezte Albert György és Orosz Márta.

A legutóbbi évtized népzenei gyűjteményei, részben szintén több-kevesebb balladával: B.
Albert György — Bura László: Zöld erdőben fenyő zöldje. Szatmár megyei népdalok és
népballadák (1972); Zolcsák Miklós — Fejér Kálmán: Darai népdalok (1973); Jagamas János
— Faragó József: Romániai magyar népdalok (1974); Benczédi Huba: Két hegy között
felsütött a holdvilág. Kovászna megyei népdalok (1977); Apácai Bölöni Sándor — Gulácsi
Zoltán: Búza, búza, de szép tábla búza. Arad környéki népballadák és népdalok (1978).

Mind a régi, mind az újabb gyűjtések alapján az egész romániai magyar balladaterületről
Faragó József válogatta ki egy összesítő gyűjteményben a régi magyar balladaköltészet javát:
Gyönyörű Bán Kata (1973), 125 balladával.

Az utóbbi évtizedben két kötetnyi romániai magyar népballada jelent meg román fordításban,
mindkettő Haralambie Grămescu tolmácsolása: Balade populare maghiare din R. P. R. (1960)
és Întrecerea florilor. Poezii din folclorul naţionalităţilor conlocuitoare (1971). A 20-as évek
közepétől több különböző nyelvű kötet tartalmaz kizárólag vagy jórészt székely
népballadákat, így O. Manuinen finn fordításai: Unkarilaisia kansanrunoja (Porvoo 1926);
Hedwig Lüdeke német tolmácsolásai, Gragger Róbert tanulmányával és jegyzeteivel:
Ungarische Balladen (Berlin — Leipzig 1926); Jan Kot (valódi nevén Adam Bahdaj) lengyel
kötete Ortutay Gyula bevezetőjével és Buday György fametszeteivel: Seklerskie ballady
ludowe (Bp. 1943); Lew Kaltenberg ugyancsak lengyel fordításai, erdélyi román és magyar
balladákkal: Ballady Siemiogrodskie (Warszawa 1959); Ninon A. M. Leader angol
monográfiája: Hungarian Classical Ballads and their Folklore (Cambridge 1967); legutóbb
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Viljo Tervonen párhuzamos szövegű magyar–finn kötete, Gy. Szabó Béla fametszeteivel:
Kuoliaksi tanssitettu tyttö (Helsinki 1979). A ~gyűjtéssel és ~kiadással párhuzamosan számos
tanulmány és cikk jelzi a romániai magyar balladakutatás eredményeit, nagyobbára három fő
tematikával: egy-egy típus keletkezése, története és változatai; a népballadák súlya,
jelentősége a falu mai művelődési életében; magyar–román kapcsolatok a balladaköltészetben
(Albert Ernő, Almási István, Antal Árpád, Bura László, Faragó József, Mitruly Miklós, Olosz
Katalin, Ráduly János, Szabó T. Attila közleményei). Balladakutatásaink eredményeit önálló
kötetben közölte Faragó József (Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek, 1977);
Demény István Pál: Kerekes Izsák balladája (1980); sajátos szépirodalmi eszközökkel s
etnológiai párhuzamokkal kísérli meg egy ballada értelmezését Szőcs István (Selyemsárhajó,
1979).

(F. J.)
Solymossy Sándor: A székely népballadákról. Az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára
c. kötetben. 1929. 660–68. — Faragó József: Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia, Bp.
1966/4. — Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I–II. Bp. 1976. — Kriza Ildikó: A magyar tréfás
ballada. Ethnographia, Bp. 1978/1.

2. műballada. Arany János kitűnően sikerült kísérlete óta a népballada eleven hagyomány és
ihlető forrás a magyar műköltészet számára. A két világháború közötti romániai magyar
költészetben jelenléte nem annyira nyilvánvaló, mint a 60–70-es évek fiatalabb költőinek
verseiben, de kétségtelen, hogy a Kányádi Sándor példáján felbátorodó Magyari Lajos
hagyományőrző balladáinak előzményeit Horváth István, Gellért Sándor, Szabédi László
régebbi köteteiben is megtalálhatjuk. Kányádi lírájának balladás hangjai, Hervay Gizella,
Király László vagy Farkas Árpád népballada-idézése azonban már korántsem reprodukálás, az
ősi népköltő utánzása, hanem a mai kor kitermelte „balladák”, balladás esetek és helyzetek,
lélekállapotok epikus és drámai elemekkel átszőtt lírai kifejezése.

Lényegében ugyanez jellemző balladisztikus novelláinkra is, amelyek a század 20-as éveitől
sajátos színnel gazdagítják a modern magyar prózát. A „székely írók” — Nyírő József,
Tamási Áron, Kacsó Sándor — novellisztikája nem értékelhető a székely népballada ismerete
nélkül, noha — különösen Tamási (Szász Tamás, a pogány, Tüzet vegyenek, Siratnivaló
székely, Erdélyi csillagok) és Kacsó novelláiban — a kortársi, társadalmi ihletés elsődleges. A
balladisztikus novella újabb példáit Fodor Sándortól (A feltámadás elmarad), Szabó Gyulától
(Laczkó Rózsa balladája, Mátyuska macskája), Bálint Tibortól (Bölcsődal) idézhetjük, akik a
folklórörökséget már a modern prózatechnika vívmányaival kapcsolják.

(K. L.)
Kántor Lajos: Mai Kőműves Kelemenek. Korunk 1969/5; uő: Népballadától — novelláig. Korunk 1971/12; uő:
Balladisztikus novella. A Valóság és varázslat c. kötetben, Bp. 1979. 59–72.

Ballauer Antal (Temesvár, 1901. jan. 28. — 1981. júl. 3., Kolozsvár) — szerkesztő,
mozgalmi író. Árvaházban nevelkedett, asztalos. 1919-ben a magyar Vörös Hadsereg
önkéntese, előbb Temesvárt, majd 1928-tól Kolozsvárt szakszervezeti titkár. Részt vesz a
Törekvés és a Famunkás szerkesztésében, az illegális Vörös Erdély és Vörös Lobogó belső
munkatársa, 1932-ben a Világosság egyik szerkesztője. Magyarra fordította Eugen Leviné
spartakistának, a bajor kommün vezetőjének Elvtárs, a levelet nem tudom átvenni c. novelláját
(füzet alakban megjelent Tv. 1922) s II. Károly román király kalandos hazatérésekor, 1930-
ban pártmegbízásból megszövegezte a Kalandor Károly visszatért c. illegális röpiratot.
Párttörténeti adataival számos esetben helyesbítette vagy kiegészítette a kortárs
munkásemlékírók közléseit.
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Balogh András — Boros Ferenc írói álneve

Balogh András (Kolozsvár, 1932. szept. 4.) — jogi szakíró. Középiskoláit szülővárosában,
felsőfokú tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem jogi karán végezte. 1956-tól tanársegéd
az egyetemen, 1960-tól jogtanácsos, 1968-tól tudományos, ma főkutató a
Társadalomtudományi Központnál Kolozsvárt. A Korunk, valamint bel- és külföldi
jogtudományi, pénzügyi, közigazgatási folyóiratok munkatársa. A Studia Napocensia
gyűjteményes kötetben (1974) jogösszehasonlító tanulmánnyal szerepel. Társszerzője több
román nyelvű államtudományi munkának. Önálló kötete: A tudományos-műszaki forradalom
és a jog (Kv. 1978).

Balogh Artúr (Abony, 1866. márc. 18. — 1951. márc. 4., Kolozsvár) — jog- és
államtudományi író, műfordító, lapszerkesztő. Középiskoláit Nagybányán és Kolozsvárt,
egyetemi tanulmányait Pesten végezte, ahol 1888-ban államtudományi, 1889-ben
jogtudományi doktori oklevelet szerzett. Állami ösztöndíjjal Német- és Franciaországban
végzett politikai és közjogi tanulmányokat. 1904-ben a kolozsvári egyetemen az alkotmányi
és kormányzati politika tanszékére kapott kinevezést nyilvános rendes tanárként; 1925-ben
nyugdíjba vonult. Az MTA 1905-ben levelező tagjává választotta. Az I. világháború után
felelős szerkesztője volt a Kolozsvári Hírlapnak (1919), egy ideig az Újság című kolozsvári
napilapot szerkesztette. Az 1926–27-i ülésszakon Kolozs megye, 1928-tól 1937-ig rövid
megszakítással Udvarhely megye szenátora a román parlamentben. 1928-ban a Romániai
Magyar Népliga Egyesület elnökévé választják. Az EME jog- és társadalomtudományi szak-
osztályának elnöke volt.

Állambölcsészként ahhoz a liberális politikai irányzathoz tartozott, amelynek Concha Győző
előbb kolozsvári, majd pesti professzor volt a legismertebb képviselője. Mint a politika
professzora, termékeny publicista és tankönyvíró volt. Jelentősebb a két világháború között
kifejtett kisebbségjogi munkássága. Francia és német nyelven is megjelent szakmunkáival e
kérdésnek európai viszonylatban is egyik legkiválóbb szakembere lett. Fiatal korában
lefordította d'Annunzio A gyermek (Bp. 1895) és Marcel Prévost Lemondás (Bp. 1896) c.
regényét; műfordításai irodalmi értékük mellett egyéniségének mondén vonásaira vetnek
fényt. Történelmi és szociológiai tanulmányai sokoldalúságát bizonyítják. Az Ellenzék, Hét,
Magyar Géniusz, Pásztortűz, Erdélyi Múzeum, Magyar Kisebbség, Keleti Újság munkatársa
volt.

Mintegy ötven munkája közül emlékezetesebbek: Románia új alkotmánya (fordította és
magyarázatokkal ellátta Balogh Artúr és Szeghő Imre, Kv. 1923); Les Droits des Minorités et
la Défense de ces Droits en Roumanie (Genève 1925); Széchenyi emlékezete (Kv. 1926); A
kisebbségek nemzetközi védelme (Berlin 1928, ugyanez németül, München 1928 és franciául,
Párizs 1932); A székely vallási és iskolai önkormányzat (ETF 39. Kv. 1932); Die Erledigung
der Petition der Nachkommen der ehemaligen Grenzwachtregimenter durch den
Völkerbundrat (Lugos 1932); L'action de la Société des Nations en matière de protection des
minorités (Paris 1937); A Nemzetek Szövetsége és a romániai magyar kisebbség (Lugos
1940); Hűtlenségi per országgyűlési beszéd miatt (ETF 185. Kv. 1944); A
jobbágyfelszabadítás egyik lelkes harcosa a reformkorban (Galánthai Balogh Jánosról, ETF
198. Kv. 1945); Nemzet és állam a reformkorban (Kv. 1946).

(M. I.)

Balogh Attila, G. Balogh, családi nevén Gajdos (Kolozsvár, 1937. szept. 16.) — író.
Középiskolai és egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte, közben üvegolvasztó és
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rakodómunkás. 1960-ban államvizsgát tett a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán. 1961 óta
a kolozsvári Nyomdaipari Vállalat tisztviselője. Az Igaz Szó 1957-es novellapályázatán díjat
nyert. Első kötete, a Gesztenyék és ecetfák (novellák, 1968) a Forrás-sorozatban jelent meg
Huszár Sándor bevezetőjével. Második kötete kisregény: Felette nagy titok (1969). Az
intellektuális próza művelője. 1974 óta figyelme a szemiotika felé fordult, s egy nemzetközi
szemiotikai konferencián (Bp. 1979) Bolyai jeltudományát ismertette. Az előadás egy része
megjelent (Bolyai János jel- és közléstana. TETT 1979/3).

Balogh Béla (Nagytarna, 1936. febr. 16.) — történész. A szatmári tanítóképző elvégzése után
a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelemtanári szakképesítést. 1957-től Lugoson,
1969-től Nagybányán levéltáros az Állami Levéltárban. Szatmári és nagybányai tárgyú iskola-
és művelődéstörténeti írásait a Korunk, Művelődés, Könyvtár közölte, a bányászok múltjáról
a nagybányai Marmaţia hasábjain jelentek meg dolgozatai. Társszerzője az Îndrumător în
Arhivele Statului judeţului Maramureş (1974) c. kiadványnak. A Bányavidéki Fáklya,
Szatmári Hírlap munkatársa. A nagybányai ötvöscéh XV–XVII. századi történetéről Oszóczki
Kálmánnal közösen írt tanulmányát a Kriterion Művelődéstörténeti tanulmányok (1979) c.
kötete közölte.

Balogh Dezső (Rugonfalva, 1912. okt. 2.) — népdalkutató. Székelykeresztúron szerzett
tanítói oklevelet, Szilágyperecsenben, Kaplonyban, Selymesilosván, majd Sarmaságon
tanított. 1972-től nyugdíjas. Munkája: Szilágysági népdalcsokor (kiadta a Népi Alkotások és
Művészeti Tömegmozgalmak Szilágy megyei Központja, Zilah 1974).
Beke György: „Sarmaságra két úton kell bemenni…” A Hét 1974/21.

Balogh Dezső (Mezőcsávás, 1930. jan. 22.) — nyelvész, tankönyvíró. A marosvásárhelyi ref.
kollégium elvégzése után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és
irodalom szakos tanári képesítést. 1952-től az Igazság szerkesztőségi titkára, 1959-től a
kolozsvári magyar nyelvészeti tanszék lektora, majd előadótanára. Tanulmányai, értekezései a
jelenkori magyar nyelv, a nyelvjárástan, valamint a stilisztika tárgyköréből a NyIrK és Studia
hasábjain jelentek meg. Doktori disszertációjában Horváth Imre költői szókincsét dolgozta
fel, ehhez készítette el addig megjelent verseinek ötkötetes költői szótárát, az első ilyennemű
művet szakirodalmunkban. Egy része megjelent a Studia Universitatis Babeş-Bolyai 1978/2-
es számában.

Munkái: A jelenkori magyar nyelv (1962) és Bevezetés a magyar filológiába (Antal Árpáddal,
1962), mindkettő sokszorosított egyetemi jegyzet; két általános iskolai Olvasókönyv és
nyelvtan a VII. osztály (1963) és a VIII. osztály (1964) számára, mindkettőben a nyelvtani
részt írta; A mai magyar nyelv kézikönyve (Gálffy Mózessel és J. Nagy Máriával, 1971);
munkatársa az Anyanyelvünk művelése (1975) c. gyűjteményes kötetnek; Gálffy Mózessel,
Kelemen Bélával és Szabó T. Attilával közösen szerkesztette a Magyar helyesírási szótárt
(Kriterion Kézikönyvek 1978). Az egyetemi kiadásban megjelent Probleme de sintaxă (1978)
c. kötetben magyar irodalmi tárgyú szószerkezeti tanulmánnyal szerepel.

Balogh Edgár (Temesvár, 1906. szept. 7.) — közíró, szerkesztő. ~ Ferenc apja. A
nagyszebeni szász Kessler családból származó katonatiszt s magyar irodalom szakos tanárnő
fia. 1926-ban vette fel anyai ági családi nevét. Pozsonyban végezte el a magyar
reálgimnáziumot, majd a prágai német egyetem filozófiai karán folytatta tanulmányait.
Etnográfusnak készült. Első írása 1922-ben jelent meg a losonci A Mi Lapunk c. ifjúsági
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folyóiratban, első tanulmányát (A szűzgulyahajtás) 1927-ben az Ethnographia-Népélet közölte
Budapesten.

Publicisztikai munkásságát a Prágai Magyar Hírlapban, a csehszlovákiai magyar ellenzéki
pártok lapjában kezdte. Kezdeményezője és szervezője volt a csehszlovákiai magyar ifjúság
haladó Sarlós-mozgalmának. 1931-ben a kommunista mozgalomba kapcsolódva Fábry
Zoltánnal szerkesztette Az Út c. prágai baloldali folyóiratot, s 1934-ben fordításában jelent
meg a Barnakönyv Hitler-Németországról és a lipcsei perről c. német antifasiszta mű. A
csehszlovák hatóságok 1935-ben kiutasították; visszatért szülőföldjére, s előbb Kolozsvárt,
majd Brassóban telepedett le.

A Korunk belső munkatársa s a Brassói Lapok cikkírója. Mint a MADOSZ vezetőségi tagja
kezdeményezi a romániai magyar ifjúság 1937-es Vásárhelyi Találkozóját, egyik elindítója a
népfronti jellegű *Erdélyi Enciklopédia könyvkiadónak. Itt jelent meg 1939-ben Íratlan
történelem c. cikkgyűjteménye Erdéllyel és Olténiával való ismerkedéséről s Duna-völgyi
összehasonlító történelemszemléletéről.

A bécsi döntés után rövid ideig Kalotaszentkirályon tanítóskodott, majd hatósági eltávolítása
után Móricz Zsigmond megbízásából a Kelet Népe kolozsvári szerkesztője (1941) s a
budapesti Magyar Nemzet, 1942-től a budapesti Kis Újság munkatársa. Józsa Bélával együtt
állította össze a 48-as Erdély c. zsebkönyvet (Kv. 1943); 1944 elején elkészült Hármas kis
tükör c. cikkgyűjteményét a Magyar Élet kiadó a német megszállás miatt csak 1945-ben tudta
megjelentetni. Részt vett az észak-erdélyi antifasiszta ellenállási mozgalomban. Közvetlenül a
felszabadulás után, 1944. október 18-án kezdeményezésére jelent meg Kolozsvárt a
Világosság c. napilap, melynek 1948-ig főszerkesztője. Az MNSZ alelnöke (1946-ig), s mint
a művelődési osztály vezetője vesz részt a romániai magyarság új művelődési intézményeinek
megszervezésében, ill. a régiek demokratizálásában. Az MNSZ kiadásában jelenik meg „Tíz
esztendő tíz cikke” alcímmel A Szudétáktól a Fekete-tengerig c. kis kötete (Kv. 1945). A 48-
as forradalom centenáriumára Az igazi 1848 c. alatt kiadott rádióelőadásaiban Kossuth és
Bălcescu kézfogását népszerűsíti. Egyetemi tanár (1948), majd rektor (1949) a Bolyai
Tudományegyetemen. 1949 őszén az MNSZ több más vezetőjével együtt a szocialista
törvényesség megsértésével bebörtönözték s csak 1956-ban rehabilitálták.

A Babeş és Bolyai Egyetemek egyesítése után a magyar irodalomtörténeti tanszéken
publicisztikát adott elő. 1957-től 1971-ig az újrainduló Korunk főszerkesztő-helyettese. Újabb
cikkgyűjteménye az Egyenes beszéd (1957), ezt követte irodalompolitikai jegyzeteinek kötete,
a Toll és emberség (1965). Ugyanebben az évben adták ki Budapesten Hét próba („Egy
nemzedék elindul”) c. emlékiratát, ebben a Sarló történetét írja meg személyi vallomás
formájában. Az otthoni íróasztal, az egyetemi katedra és a szerkesztőség aprómunkáit tükrözi
Én tintás esztergapadom c. jegyzetgyűjteménye (1967). Egy-egy kötetet szerkesztett s
bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel látott el Nicolae Bălcescu (1956), Benedek Elek (1957),
Móricz Zsigmond (1962), Ady Endre (1967), Szentimrei Jenő (1968) és Fábry Zoltán (1973)
publicisztikai munkáiból. Tanulmányokat közölt a régi Korunk elindulásáról, fordulatáról és
eszmei kiforrásáról (NyIrK 1964, 1968, 1970, 1973; együtt kötetben Itt és most, Kv. 1976); az
Erdélyi Helikon, Erdélyi Múzeum és Magyar Kisebbség marxista értékeléséről (Korunk
1964/12; 1965/7–8; 1969/10). Szép halál c. története (Kortárs, Bp. 1969) az antifasiszta
mozgalom emlékét idézi, a Szép élet és Szép szó (Kortárs, Bp. 1973) kisközösségek benső
feszültségét, vitáit tükrözi; a három együtt Szárnyas oltár címmel jelent meg (Bp. 1978).
Intelmek c. kötetében (1972) a fiatalság elé állít reális eszményképet. 1974-ben két
gyűjteményes kötetét adták ki: Duna-völgyi párbeszéd c. alatt 1929 és 1972 közt szerzett
írásaiból válogatott Budapesten Sándor László, Mesterek és kortársak c. alatt Bukarestben
jelent meg irodalompolitikai tanulmányaiból és emlékezéseiből Kántor Lajos összeállítása.
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Ujabb kötetei: Szolgálatban. Emlékirat 1935–1944 (1978); Táj és nép (Kv. 1978); Vargyasi
változások (Bartha Árpád fényképfelvételeivel, 1979).

Írói álneve Farkas Lőrinc, szignója: -logh.

(K. Á.)
Köves Miklós (Kahána Mózes): B. E. erdélyi hivatása. Korunk 1939/10. — Fábry Zoltán: Szegényország
ajándéka. Irodalmi Szemle, Pozsony 1959/4; újraközölve Hazánk, Európa, Bp. 1967. 271–86. — Veres Péter:
Olvasónaplómból. „Hét próba” — és a többi… Népszabadság, Bp. 1966. márc. 6. — Czine Mihály: Hét próba.
Kritika, Bp. 1966/6. — Bálint Tibor: A vegytintáról és az elvarázsolt esztergapadról. Utunk 1967/17. — Huszár
Sándor: Közírás és közélet. Megjelent Az író asztalánál c. kötetben, 1969. 199–206; uő: Töprengések a
Szolgálatban olvasása közben. I–II. A Hét 1979/30–31. — Szemlér Ferenc: Út az Enciklopédiához. Korunk
1971/3. — Sütő András: Romlatlan hűség. Igaz Szó 1971/9; újraközölve Istenek és falovacskák, 1973, 86–90. —
E. Fehér Pál: B. E. Intelmei. Népszabadság, Bp. 1972. ápr. 16. — Gálfalvi György: B. E. intelmei. Igaz Szó
1972/8. — Aradi József: Ítélet nincs. Korunk 1972/9. — Kicsi Antal: B. E. Brassói Lapok 1973/48–49. —
Szávai Géza: Irodalom és közélet. Utunk 1975/23. — Benkő Samu: B. E. teljes embersége. Igaz Szó 1976/9. —
Csatári Dániel: B. E. életrajzához. Tiszatáj, Szeged 1976/9. — Gábor Dénes: B. E. Válogatott életmű-
bibliográfia. Művelődés 1976/10. — Fábián Ernő: Jegyzetek egy könyv margójára. Igaz Szó 1977/5. — Ruffy
Péter: B. E. őszikéi. Magyar Nemzet, Bp. 1978. júl. 2. — Dávid Gyula: B. E. szolgálata. Utunk 1979/5. — Tar
Károly: Szolgálat dicsérete. Ifjúmunkás 1979/5. — Szakolczay Lajos: A közügyiség prófétája. Népszabadság,
Bp. 1979. febr. 11. — Wesselényi Miklós: Szolgálatban. Magyar Nemzet. Bp. 1979. febr. 16. — Salamon
László: Az emlékezet bravúrja. Igazság 1979. febr. 21. — Vajda Gábor: Tisztítótűz. Magyar Szó, Újvidék, 1979.
márc. 24. — Gáll Ernő: A szolgálat pátosza. Korunk 1979/5. — Olasz Sándor: A közíró újabb intelmei. Tiszatáj,
Szeged. 1980/1.

ASZT: Beszélgetés B. E.-ral. LM 1122. — B. E. a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonról. LM 1142. —
Alkotóműhely, jegyzetek. LM 1545, 2288. Aranylapok.

Balogh Endre (Marosvásárhely, 1881. márc. 30. — 1925. márc. 8., Kolozsvár) — író.
Szülővárosában érettségizett, a kolozsvári egyetemen szerzett jogi doktorátust. Jókai és
Gárdonyi modorában írott első tárcái, novellái erdélyi és budapesti lapokban jelentek meg.
1920-ban a kolozsvári Napkelet pályázatán Hajnalhasadás c. elbeszélése dicséretben
részesült; a Zord Idő, Keleti Újság, Pásztortűz s több budapesti irodalmi lap munkatársa, a
Kemény Zsigmond Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja. Az erdélyi magyar
középosztály hajótörötteinek sorsa foglalkoztatja. Finom megfigyeléseken alapuló lélekrajza,
stílusa Peteleihez áll közel, de írásaiban nagyobb súlyt kap az epikum, közvetlenebb a
társadalombírálat. Kisregényében bemutatja, hogyan dúlja fel a háború a családi tűzhelyet.
Művei: Hajótöröttek (öt novella s a Fehér rügy c. kisregény, Kv. 1922); Mesét írok neked
(elbeszélések, Kv. 1925); Égő csipkebokor (történelmi regény, befejezetlen kézirat).
György Lajos: B. E. emlékezete. Búcsúbeszédekkel és bibliográfiával, Kv. 1925. — Kicsi Antal: B. E. (1881–
1925). Brassói Lapok 1972/23, 24.

Balogh Ernő (Köröskisjenő, 1882. júl. 24. — 1969. júl. 11., Kolozsvár) — geológiai szakíró.
Főiskolai tanulmányait a kolozsvári tudományegyetemen végezte, itt előbb muzeológus, majd
1906-tól Szádeczky Gyula mellett asszisztens. Az I. világháborúban fogságba esett, 1919-től
előbb Gyergyószentmiklóson, majd a kolozsvári Marianumban természetrajztanár. 1940-ben
kinevezték a kolozsvári tudományegyetem geológiai tanszékének professzorává. 1936-tól
1946-ig az Erdélyi Múzeum Ásvány- és Kőzettani Szakosztályának elnöke, ebben az időben
az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke is. 1941-ben az Erdély c. honismereti folyóirat
szerkesztője. 1944 után a Bolyai Tudományegyetem egyik alapító szervezője, majd a
geológiai tanszék vezető professzora.

Első kéziratban maradt munkája 1904-ből való, első nyomtatott geológiai szakdolgozata,
egyben doktori disszertációja 1906-ban jelent meg Kolozsvárt (A Dragán-völgy Kecskés- és
Bulzur-patak közötti részének geológiai viszonyai). A Kolozsvár és Torda környéki bitumenes
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kőzetekkel foglalkozó munkája hozta meg számára a nemzetközi elismerést (A Kolozsvár,
Kajántó és Torda környéki bitumenes meszek és azok ásványai. Múzeumi Füzetek, Kv. 1911).
Munkásságának első szakaszát a kvarc kristályszerkezetének tanulmányozása, majd a
részletesen először általa leírt új kalcium-karbonát formának, a lublinitnak (protokalcitnak) a
vizsgálata tölti ki. A Nagyváradi Turista Klub kiadásában jelenik meg első barlangtani
közleménye a meziádi cseppkőbarlangról (A Meziádi barlang térképe. Nv. 1931), és a
barlangkutatás ettől kezdve több mint 20 szakdolgozatának és önálló kötetének témájává,
tudományos tevékenységének fővonalává válik. A hazai szpeleológiában ő alapozta meg a
magyar nyelvű ásvány- és kőzettani kutatási irányt. Avatott tollú ismeretterjesztőként több
mint 200 eredeti közleményben népszerűsítette szaktudományának eredményeit, teljes
irodalmi munkássága közel 300 tanulmányt és cikket, öt középiskolás tankönyvet, számos
kéziratban maradt tanulmányt és Cseppkővilág (1969) c. kötetét foglalja magában. Jelentős
pedagógus-oktató volt, keze alól lelkes és jól képzett tanítványok százai kerültek ki.

(Sz. A.)
Prof. B. E. Aniversarea a 50 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică. Buletinul Universităţilor „V. Babeş” şi
„Bolyai”. Cluj. Seria: Ştiinţele naturii. 1957. 1–2. 217–24. — Gábor Dénes: Hasznos könyv a föld mélyének
szépségeiről. Igazság 1969. máj. 21. — Lám Irén: B. E. emléke. Előre 1969. szept. 3. — Dr. Csiky Gábor: B. E.
élete és munkássága. Földtani Közlöny, Bp. 1972/3–4.

Balogh Éva — *előadóművészet

Balogh Ferenc (Kolozsvár, 1941. márc. 9.) — építészmérnök, ~ Edgár fia. A kolozsvári
Brassai Sámuel Líceumban érettségizett, ugyanitt a Politechnikai Intézetben szerzett diplomát.
1966 óta a kolozsvári Kutató és Tervező Intézet főtervezőmérnöke. Első írása a Korunkban
jelent meg (1967), itt s az Utunk, A Hét hasábjain foglalkozik építészettörténeti és urba-
nisztikai kérdésekkel. E témakörbe kapcsolódik a Korunk Könyvek sorozatában utószavával
és jegyzeteivel megjelent Betekintés korunk építőművészetébe c. kötet (1975). A Korunk
Évkönyv 1980 Eklektika, szecesszió és kezdeti modern c. tanulmányát közli.
N. E. (Nagy Elemér): Betekintés korunk építőművészeiébe. Magyar Építőművészet, Bp. 1979/6.

Balogh Gábor — *mezőgazdasági szakirodalom

Balogh Irma, Lakatosné (Börvely, 1930. okt. 6.) — újságíró, ifjúsági író. A szatmári
tanítóképző elvégzése után a Romániai Magyar Szó (1952), az Ifjúsági Könyvkiadó (1953–
57), a Falvak Dolgozó Népe (1957–58), az Előre (1963–67), majd a Jóbarát szerkesz-
tőségének tagja. 1977 óta a Jóbarát „Művészet-Etika” rovatát vezeti. Folyóiratokban,
napilapokban, naptárakban riportokkal, kritikákkal, főleg mesékkel szerepel, Kalandos
vakáció c. képregényét folytatásokban közölte a Jóbarát (1975). Önálló kötetei: A fecskék
hazajönnek (karcolatok, Beszélő Tükör 1979); Barátaim, a serdülők (1980).
Vásárhelyi Géza: Szégyenkező és kipirult arcú. Utunk 1979/12. — Szász János: Serdülők. Előre 1980. ápr. 9.

Balogh István, kézdiszentléleki (Kézdivásárhely, 1876. júl. 19. — 1958. dec. 19., Budapest)
— drámaíró. Csíkszentsimon és Csíkcsatószeg körjegyzője, majd kényszernyugdíjjal Tusnád-
fürdőn élt. Székely tárgyú elbeszéléseit közölte az aradi Vasárnap.13 Adóniás c. bibliai tárgyú
ötfelvonásos drámájának (Csíkszereda 1928) hőse a nemzet jövőjéért minden áldozatra kész
hadvezér, aki azonban mások vallása és nyelve ellen vét s ezért megbűnhődik.
Gulyás Pál: MIÉM II. 116. és Benedek Marcell: MIL I. 95. alatt a hasonló nevű málnási íróval összetévesztve
szerepel, a dráma címe náluk helytelenül Adomány.
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Balogh István (Málnás, 1880. jan. 6. — 1951. júl. 28., Málnás) — író. A kolozsvári
egyetemen jogtudományi doktorátust szerzett, Sepsiszentgyörgyön volt ügyvéd, majd
szülőfalujában gazdálkodott. Versei és cikkei a Székely Népben jelentek meg, Doboly Dani és
A Szentanna-tó regéje c. romantikus színezetű színdarabjait falusi színjátszók adták elő.
Tanulmányt írt Andrád Sámuelről, a háromszéki származású XVIII. századbeli
anekdotagyűjtőről (Sepsiszentgyörgy 1907), Az ősi vagyon jogi védelme a régi székelyeknél c.
írása a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára kiadott emlékkönyvben jelent meg
1929-ben.

Balogh József (Bukarest, 1931. júl. 18.) — szerkesztő, műfordító, író. A középiskolát
Nagykárolyban végezte, egy évig magyar szakos hallgató a Bolyai Tudományegyetemen,
majd a kijevi Sevcsenko Egyetem újságírói karán szerzett képesítést 1956-ban. Előbb az
Ifjúmunkás, majd az Előre szerkesztőségében dolgozott, 1961-től 1969-ig az Ifjúsági
Könyvkiadó szerkesztője, 1971-ben újjászervezte a Könyvtári Szemlét, majd 1974 és 1977
között annak folytatásaként a Művelődés Könyvtár-rovatát szerkesztette. Ma az Előre belső
munkatársa. Riportjai, tárcái mellett román és szovjet szerzőket tolmácsolt magyar fordí-
tásban, így Marin Sorescu, Gheorghe Tomozei, Gellu Naum, valamint a török Nazim Hikmet
verseit, Naszreddin Hodzsa történeteit. Előszót írt a Legszebb Versek sorozatban Janus
Pannonius verseihez, szerkesztette a Szergej Jeszenyin legszebb versei c. kötetet, válogatta,
előszót és jegyzeteket írt a Vlagyimir Majakovszkij legszebb versei c. kötethez. A Horizont-
sorozatban 1979-ben fordításában jelent meg Artyom Veszjolij Vérmosta Oroszország c.
regénye. Önálló munkái: Kék akasztófa (versek, Forrás 1965); Záróra, Bánat elvtárs (versek,
1968); A Gonzága-kámea (kalandregény, 1969); Az ész hordoz mindent (1600 magyar
közmondás gyűjteménye, 1976).
Kántor Lajos: Publicisztikától a költészetig. Előre 1965. júl. 27. — Szilágyi Domokos: Mi a jó és mi a rossz?
Utunk 1965/42. — Lászlóffy Aladár: Két kopogtatás közt. Utunk 1968/33.

Balogh László (Zabola, 1913) — *Kristóf Emlékkönyv

Balogh László (Barátos, 1914. máj. 13. — 1976. szept. 26., Marosvásárhely) — fizikai
szakíró, közíró. 1932-ben Kolozsváron kezdett egyetemi tanulmányait 1934-ben munkás-
mozgalmi tevékenysége és üldöztetése miatt kénytelen volt megszakítani, így csak 1944-ben
nyert Kolozsvárt tanári oklevelet fizikából és kémiából, valamint kémiai doktorátust. Előbb a
kolozsvári élettani, majd biokémiai tanszéken tanársegéd, 1947 óta a marosvásárhelyi OGYI
előadótanára volt. A röntgenklinika izotóp-laboratóriumában végzett tudományos kutató-
munkája kiterjedt ásványvizeink és mofettáink radioaktivitásának vizsgálatára. Az Orvosi
Szemlében, valamint más, főleg kémiai és fizikai szaklapokban (Studii şi Cercetări de Chimie,
Studii şi cercetări de Fizică şi Ştiinţe Tehnice, Archives de l'Union Medicale Balcanique)
közölt munkái mellett az atomfizika kérdéseiről több tájékoztató írása jelent meg a
napisajtóban. Kőnyomatos főiskolai jegyzete: Fizika orvostanhallgatók részére I–II. 1954.

Balogh Ödön (Szászrégen, 1895. jún 5. — 1972. dec. 31., Marosvásárhely) — nyelvész,
néprajzi szakíró, Marosvásárhelyen szakiskolát végzett, Kolozsvárt az egyetem bölcsészeti
karán szerzett diplomát. 1920-tól Marosvásárhelyen, 1923-tól Szászrégenben, 1929-től
Szamosújváron középiskolai tanár, 1944-ben doktorátust szerzett a gyimesi csángó nyelvjárás
igetöveiről írt munkájával. 1951-től főkönyvtáros és német lektor a marosvásárhelyi OGYI-
ban, 1962-ben nyugalomba vonult, egy ideig a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola lektora.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság (Budapest) rendes tagja, a Goethe-Institut (München)
levelező tagja, részt vett a KZST munkájában. A német nyelvoktatás, a gyimesi csángó
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folklór s a marosvásárhelyi fazekas szókincs tárgyköréből szakdolgozatai jelentek meg a
budapesti Magyar Nyelv, az Erdélyi Múzeum és a kolozsvári NyIrK évfolyamaiban.
Munkája: Néprajzi jegyzetek a csügési magyarokról (ETF 136. Kv. 1942).

Balogh Péter (Micske, 1920. júl. 30.) — szobrászművész. 1941-ben a nagybányai
művésztelep növendéke, Budapesten az iparművészeti (1941–43), Bukarestben a képző-
művészeti főiskola szobrászati szakosztályán (1948–53) végezte tanulmányait. Bukarestben
él, nemcsak itt, hanem külföldön is bemutatkozott kiállításaival (Milánó 1969; Uppsala,
Párizs 1972). Munkáinak jellemzője — saját szavaival — a „jelképes, gondolatfakasztó,
áttételes ábrázolás”. Előszeretettel örökíti meg az irodalom és művészet jeles egyéniségeit,
munkái közt szoborral Petőfi (bronz, 1954, 1958), Ady (műkő, 1956), Creangă (műkő, 1956),
József Attila (gipsz, 1958), Csokonai (diófa, 1959), Bartók (ólom, 1961) és Benedek Elek
(gipsz, 1972), művészi éremmel Jakó Zsigmond (1978), Lőrinczi László, Demény Lajos,
Eugen Jebeleanu (1979) szerepel; bronzérmet készített Bethlen Gábor halálának 350.
évfordulójára (1979).
Lőrinczi László: B. P. 50 éves. Új Élet 1970/16. — Gazda József: Fémzene. B. P. szobrairól. Korunk 1973/5. —
Mezei József: Egy szobrász metamorfózisa. Korunk 1974/8.; uő: B. P. Kismonográfia, 1976.

Bán Péter (Székelymuzsna, 1946. júl. 14.) — műfordító. Székelykeresztúron érettségizett, a
Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést szerzett. Vágás,
Varság, Székelyderzs községekben és szülőfalujában tanított, jelenleg Farkaslakán pedagógus.
Irodalmi munkásságát a Napsugárban versírással kezdte; román, orosz, lett, litván, bolgár,
cseh és szlovák költők verseinek fordításával a Korunk, Igaz Szó, Utunk, Dolgozó Nő,
Ifjúmunkás, Brassói Lapok, Előre, Igazság, Hargita, Vörös Lobogó, Új Elet, Művelődés,
Echinox, az ungvári Kárpáti Igaz Szó, a budapesti Új Tükör s a miskolci Napjaink hasábjain
szerepel. Műfordításai jelentek meg az Építő Amfion (1969), Égtájak (Bp. 1976), A
végtelenség szomja (Bp. 1977), A lett irodalom kistükre (Bp. 1977) c. antológiákban. Török,
lett, litván, mordvin mesefordításait a *Nagyapó mesefája sorozat közölte. Dsida Jenő és
Kányádi Sándor verseit litván nyelven tolmácsolta a vilniuszi Literatura ir Menas c. irodalmi
folyóiratban. A litván és a lett írószövetség vendégeként a Szovjetunióban járt (1971, 1979).
Szülőfaluja tájszavait is összegyűjtötte (NyIrK 1970/1).
Tófalvi Zoltán: Muzsnán — Európában. A Hét 1974/12. — Bereczki Károly: Konsztantyinovo — Muzsna — via
B. P. Hargita 1979. jún. 11.

Bánáti Tükör — az RNK Írószövetsége temesvári fiókjának kiadásában 1961-ben megjelent
antológia. Szerkesztője Izsák László és Kubán Endre, Aradon nyomták. Aradi és temesvári
írók szépirodalmi munkái mellett közli Majtényi Erik, Márki Zoltán, Méliusz József, Létay
Lajos, Szász János verseit. Figyelemre méltó Szemle-rovata, amelyben Juhász Zoltán a 75
esztendős Serestély Béla, Ivándi Ferenc pedig Endre Károly költői útját elemzi, míg Jakob
Hübner a romániai német irodalom 16 esztendő alatt elért eredményeivel foglalkozik.

Banatul — háromnyelvű (román, magyar, német) képes havi kulturális folyóirat Temesváron
1926 és 1928 között; Constantin Lahovary igazgatása alatt Grigore Ion szerkesztette. A
kolozsvári *Cultura nyomdokain haladva, annak hagyományait vállalta. „…bánáti román
folyóirat — írta egyik magyar nyelvű vitacikkében a kiadó Sim. Sam Moldovan —, mely a
Bánát tökéletes visszatükrözése érdekében a román vezérnyelv mellett bármely itteni nyelven
megírt cikket eredeti nyelven közöl.” Kezdeti időszakában román, magyar és német nyelven
jelent meg, a továbbiakban fordításban közölte a kisebbségi írók műveit, tanulmányait.
Román munkatársa volt Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Călinescu, Aron Cotruş, Sabin
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Drăgoi, Eugen Lovinescu, Ion Pillat, Gheorghe L. Spătariu; német munkatársa Franz
Blaskovits, Arpad Mühle, Victor Orendi-Hommenau; a magyar írók közül Bechnitz Sándor,
Franyó Zoltán, Jakabffy Elemér, Járosy Dezső, Rónai Antal nevével találkozunk. Hasábjain
Ioachim Miloia terjedelmes tanulmányban ismertette Podlipny Gyula művészetét; a lap
rendszeresen jelentetett meg reprodukciókat a temesvári művészek, így Gallas Nándor,
Kristóf-Krausz Albert, Szuhanek Oszkár műveiről.

Bandi Dezső (Magyarsáros, 1919. okt. 7.) — képzőművész, művészeti író, népművelő. A
budapesti Képzőművészeti Főiskolán Sidló Ferencnél tanult szobrászatot. Első jelentősebb
művei a helybeli ácsokkal közösen faragott és felállított abásfalvi és ravai háborús
emlékművek (1943–44). A felszabadulás után Marosvásárhelyen rajztanár, majd az MNSZ
művelődési aktivistája, 1957-től több mint egy évtizeden át a Népi Alkotások Háza, majd a
kisipari szövetkezetek Maros tartományi, ill. megyei népművészeti szakirányítója. Művészi
kerámiával foglalkozik, s a hagyományos háziipari mesterségek és a falusi ember művészi
készségeinek serkentésével — tanfolyamok, kiállítások és metodikai levelezés útján — új
alapokra helyezte hatáskörében az öntevékeny műkedvelő mozgalmakat. A jelenlegi Maros,
Hargita és Kovászna megyékben 1963-ban már 170 népi alkotási kört irányított több mint
ezer taggal. Művészeti tömegmozgalmának célja a korszerű otthonkép kialakítása és az ember
művészi alkotókészségeinek ápolása a mai feltételek közt. Ezért falun a még ma is eleven
szövés-, fonás-, kötés- és varrástechnikákat igyekezett új funkcióval és tartalommal telíteni,
majd a fazekas- és faragóközpontok mestereinek munkáiban jelentkező giccses ízléssel szállt
harcba; a városon ugyanekkor a különböző képzőművészeti műfajokkal foglalkozó
műkedvelést igyekszik utánzó dilettantizmus helyett eredeti alkotássá fejleszteni. Legutóbb a
naiv művészeti ágak — festészet, szobrászat — és a szellemi néprajz hagyományainak
felkarolására és felfrissítésére vállalkozott. Tevékenységének elméleti indoklását egy
cikksorozatban is kifejtette (Vörös Zászló 1969. jan. 3. — szept. 5.), 1970-től kezdve pedig a
Maros Megyei Művelődési Bizottság füzeteiben (A falu nótája, Tiszta búzából) egy-egy
község népi kultúrájának teljes bemutatásával kísérletezik, szerves keretbe foglalva a vidék
művészetének tárgyi és szellemi megnyilvánulásait. Cikkeit A Hét, az Utunk, az Előre és a
Művelődés közli.
Banner Zoltán: Modern népi iparművészet. Korunk 1965/3; uő: B. D. iskolája. Kritika, Bp. 1971/4; uő:
Csillagfaragók. 1972. 51–94. — Bene József: Csíkszeredai levél. Utunk 1967/19. — Bölöni Sándor: A
romantikán túl. Interjú B. D. népnevelővel. Bihari Napló 1973. okt. — Tófalvi Zoltán: „Valami nagy-nagy tüzet
kéne rakni.” Látogatás B. D.-nél, A Hét Évkönyve 1978.

Bándy Mária (Csíkpálfalva, 1899. szept. 15. — 1949. szept. 4., Csíkpálfalva) — koreográfus.
A tanítóképzőt Csíksomlyón és Szatmáron végezte. Jelentősebb munkája, a népszerűsítő,
gyakorlati jellegű Székely táncok (Vámszer Géza rajzaival, Sarkadi Elek kottáival, Kv. 1937),
a két világháború közt egyedüli romániai magyar táncgyűjtemény; 20 néptánc szöveges
leírását tartalmazza dallamokkal, ábrákkal, fényképekkel, a székely táncélet néhány
mozzanatát felvillantó bevezetővel.

Bánffy Ferenc (Apanagyfalu, 1869. okt. 10. — 1938. szept. 10., Budapest) — publicista,
irodalompártoló. A család bárói ágából származott, katonai akadémiát végzett, kolozsborsai
birtokán gazdálkodott. Publicista, II. Katalin cárnő és Gorcsakov kisebbségi politikája c.
vitacikkét a Magyar Kisebbség 1924/15–16-os száma közölte. Felajánlott 25 000 lejes
pályadíja alapján a lap szerkesztősége 1925-ben pályázatot írt ki az erdélyi magyarság
történetének megírására, különös tekintettel a művelődés történetére, s az első díjat a
Karácsonyi János, Kelemen Lajos és Krenner Miklós személyéből álló bíráló bizottság Király
Pál erzsébetvárosi tanárnak ítélte. Fennmaradt levelek tanúsága szerint a liberális
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gondolkodású arisztokrata Kós Károly és Kuncz Aladár irodalmi törekvéseit is támogatta,
majd lehetővé tette az Erdélyi Fiatalok falu-füzeteinek megjelenését, s elősegítette öt fiatal
falukutató szociográfiai munkáját, köztük a Mikó Imréét, aki az ő anyagi támogatásával írta
meg Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés c. — a baloldal elismerését is kiváltó — munkáját
(Kv. 1932).
Moravek László: Mecénás és irodalom. Korunk 1978/2. — Balázs Sándor: Becsülni és becsültetni. Egy hajdani
történetírási vállalkozás tanulságai. Utunk 1980/47.

Bánffy Miklós, írói álnevén Kisbán (Kolozsvár, 1873. dec. 30. — 1950. jún. 5., Budapest) —
próza- és drámaíró, grafikus, színpadi rendező, díszlet- és kosztümtervező. Nagy múltú
erdélyi főúri családban született. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte, a
kolozsvári egyetemen avatták az államtudományok doktorává. Fiatalkora óta részt vett a
politikai életben, többször országgyűlési képviselő. 1906-tól 1910-ig Kolozs megye főispánja,
ebben az időben a konzervatív Erdélyi Lapok szerkesztésében vesz részt. 1912-től az I.
világháború végéig a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Operaház intendánsa. A
hivatalos színházpolitikával szemben kivívja Bartók Béla két színpadi műve, A fából faragott
királyfi (1917) és A kékszakállú herceg vára (1918) bemutatását.14 Az EIT és a Kisfaludy
Társaság tagjává választja.

1926-ban hazatér Erdélybe, ahol fontos szerepet játszik a két világháború közötti romániai
magyar irodalmi életben, s a 30-as évek végén a közéletben is. A magyarpárti vezető körök
konzervatív irodalompolitikájával szemben a szabadelvűség híve volt, ezt képviselte a
helikoni íróközösségben is, amelynek folyóiratát, az Erdélyi Helikont főszerkesztőként
jegyezte. Élesen szemben állt az ókonzervatív jobboldallal, s több-kevesebb türelmet tanú-
sított a polgári baloldal felé. Egyaránt érdekelte a szépirodalom, a festészet — számos erdélyi
író könyvét illusztrálta —, a színirendezés, a zene. A királydiktatúra alatt bekapcsolódott a
romániai magyar közéletbe, s elvállalta a Nemzeti Újjászületés Frontjának nemzetiségi
szervezeteként létrehozott Magyar Népközösség elnöki tisztét (1939–40). Ugyanakkor viszont
szembefordult a baloldallal, amely a Népközösséget az antifasiszta népfront tevékenységének
legális fedezékéül kívánta igénybe venni. A bécsi diktátumot követően 1943-ban Kállay
Miklós magyar miniszterelnök titkos megbízással Bukarestbe küldte: feladata volt
érintkezésbe lépni a román polgári antihitlerista háborúellenes erőkkel. Vállalkozása Bányai
László történelmi elemzése szerint (Studii 1967/4) nem járt sikerrel, de jelezte Bánffy
politikai felfogásának balratolódását. 1944 őszén az antifasiszta ellenállók részéről elfogadta a
megbízást, hogy személyesen tárgyaljon Horthyval (szept. 16.) és Dálnoki Veress Lajos
vezérezredes hadseregparancsnokkal (szept. 17. és szept. 30.). „Azt a véleményt képviseltem
— nyilatkozott erről 1945-ben a kolozsvári Világosságban —, hogy Magyarország szakítson
a németekkel és Románia példájára fegyverszünetet kérjen.” A hetvenéves író még
bekapcsolódott az újjászülető Románia szellemi életébe, s Gaál Gábor hívásának eleget téve,
az Utunk munkatársa lett. Halála előtt nem sokkal Magyarországra távozott.

Szépirodalmi művei elsősorban az epika és a dráma területéről valók. Naplegenda c.
drámájáról Ady írta elismeréssel: „Érdekes és szép könyv. Megint egy szimptómája a magyar
lélek új, nagyszerű válságának.” A haldokló oroszlán címmel kötetbe foglalt novellákkal
kapcsolatban, amelyek drámai telítettséggel elevenítik meg a havasok világát, Ady
szükségesnek tartotta megjegyezni: „Bűn volna Kisbánra azt mondani, hogy dilettáns, mert
nem az, hanem a legszebb értelmű és úriságú amatőríró.” Többször felújított Nagyúr c. Attila-
drámáját Schöpflin Aladár és Lengyel Menyhért után Tamási Áron is kiváló alkotásnak érzi.
„A legizgatóbb magyar drámák egyike” — állapítja meg Örley István is, aki a novellista
Kisbánról hasonlóan jó véleménnyel van: „éles tekintetű, hűvös, könyörtelen — egyike a
legférfiasabb íróinknak”. Szerinte a Farkasok, Havasi történet, A császár titka „egy nagyon
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megválogatott magyar novella-antológia díszei lehetnének”. Gaál Gábor dicséri a Reggeltől
estig c. regény bravúros „dramatikus kompozícióját” és „ragyogó tabló-technikáját”.
Figyelmet keltett az író formaújító kísérletezése is a csípősen szatirikus Maskara c.
komédiában, s a Martinovics-dráma nemcsak lélekrajzával, hanem társadalmi mondani-
valójával is mindmáig tartó érdeklődést keltett.

Az író legnagyobb epikus vállalkozása az Erdélyi történet c. trilógia. A háromrészes,
ötkötetes regény az erdélyi és a magyarországi felső tízezer életének freskója, az 1904 és 1914
közötti idők, a Ferenc József-i korszak színes, érdekes megjelenítése. Az író egy kimerült,
történelmi szerepét eljátszott életforma és életélvező mentalitás, egy haldoklásra ítélt osztály
agóniájának ábrázolója: annak a falusiasság és előkelőség közt lebegő erdélyi arisztokrata
életnek, melynek mindennapjait parlamenti csaták, képviselőválasztások, nagy ebédek,
párbajok, kártyacsaták, fácánvadászat, lóversenyek töltik ki. A mű központi szála Abády gróf
szerelme Milóth Adrienne iránt, s e szerelem kibontakozásának története. A művet illető
értékelések, akárcsak az író tehetségének megítélései, megoszlanak, gyakran egyenest
ellentétesek. Illés Endre így ír Bánffyról: „Nem volt rossz író, ő nagyméretű dilettáns volt.
Mindenbe belekapott, minden érdekelte, és mindig rendhagyóért nyúlt.” Illés fogalmazásában
„dilettáns” a gyönyörködő ember, aki tele van a világgal, de műalkotásaiban nem tud eljutni a
befejezettségig. Gaál Gábor a trilógia két első részéről szóló bírálatában — a történelmi
totalitás igényével vizsgálva a művet — elutasítja az író arisztokratikusan heroizáló
szemléletét, de a műbe épített tablók művészi értékét, szuggesztivitását elismeri. Örley a
trilógiával kapcsolatban így vélekedik: „Még regényeiben is, melyek krónikás
kényelmességükkel, lazaságukkal, a művészi áram meg-megszakadozásaival, elkásásodó
mondataikkal indokoltabbá tehetnék az elmarasztaló ítéletet — mennyit feledtet a gazdag
látású, dúsan szálazó-szövő elbeszélő. Aki végül mégis az anyag fölé kerekedik, író módjára
— ha nem is olyan fölényesen, mint az elbeszéléseiben.”

A grófi szerző iránt elfogultsággal aligha gyanúsítható Móricz Zsigmond írja: „Én a
legnagyobb örömmel fogadom el hivatottnak és illetékesnek minden sorában. Sőt csodálom
is: a magyar élő arisztokráciáról még senki ilyen kíméletlenül és irgalmatlanul nem nyilat-
kozott…

Bánffy Miklós kaszt-társainak pontos és alapos arcképsorozatával s az egész kadáverből áradó
nehéz és reménytelen levegővel igazolja a társadalmi megújhodás szükségességét.” Ebben a
megítélésben gyökerezett az öreg író fogadtatása az új, demokratikus rendszerben: Bűvös
éjszaka c. elbeszéléskötetét a JBA adta ki, s Az ostoba Li c. háborúellenes színdarabját a
kolozsvári Állami Magyar Színház mutatta be Kovács Györggyel a címszerepben.

Grafikai munkái összegyűjtésre és művészettörténeti feldolgozásra várnak. Közülük
kiemelkednek Balázs Béla Játékok (Gyoma 1917) c. kötetében A fából faragott királyfi
illusztrációi s az ESZC több kiadványához G. M. B. szignóval készített címlapok és rajzok,
így Tamási Áron Ábel a rengetegben (Kv. 1932) és Tompa László Válogatott versek (Kv.
1944) c. köteteiben. Illusztrációi 1946-tól kezdve szerepeltek az Utunk hasábjain.

Művei: Naplegenda (színmű, Bp. 1906); Nagyúr (színmű, Bp. 1913); A haldokló oroszlán
(elbeszélések, Bp. 1914); Az erősebb (színmű, Bp. 1918); Maskara (színmű, Bp. 1926);
Reggeltől estig (regény, Kv. 1928); Martinovics (színmű, Kv. 1931); Fortéjos Deák Boldizsár
memoriáléja (elbeszélések, Kv. 1931); Emlékeimből (Kv. 1932); Erdélyi történet.
Regénytrilógia. 1. Megszámláltattál… I–II. (Kv. 1934). 2. És híjjával találtattál I–II. (Kv.
1937). 3. Darabokra szaggattatol (Kv. 1940); Farkasok (elbeszélések, Kv. 1942); Bűvös
éjszaka (elbeszélések, Kv. 1946). Egyes művei olaszul, franciául és németül is megjelentek.

(V. D.)
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Ady Endre: Kisbán Miklós. Budapesti Napló 1906. ápr. 8. A Poéta és publikum c. kötetben, 1967. 255–56.; uő:
Kisbán Miklós könyve. Nyugat 1914. júl. 15. Az Ady Endre publicisztikai írásai c. kötetben, Bp. 1977. 466–7. —
Gaál Gábor: Kisbán Miklós: Reggeltől estig. Keleti Újság 1927. nov. 4.; újraközölve Válogatott írások I. 164–8.;
uő: „Megszámláltattál…” Korunk 1934/13; újraközölve. Válogatott írások. I. 546–48; uő: „És híjjával
találtattál…” Korunk 1937/10; újraközölve Válogatott írások I. 631–33. — Örley István: Farkasok. B. M.
novellái. Magyar Csillag, Bp. 1942/10; újraközölve A Flocsek bukása. Bp. 1968. 317–21. — Marosi Péter: Mit
ér Bánffy trilógiája? Utunk 1957/28. — Illés Endre: A dilettante. Az Írók, színészek, dilettánsok c. kötetben, Bp.
1968. 657–79. Ő idézi a Kelet Népe 1940-es évfolyamából Móricz Zsigmond véleményét a trilógiáról. — Kós
Károly: Nem a gróffal — az emberrel. Utunk Évkönyv 69, 37–40. — Gergely Géza: Felfedezésre vár Kisbán
Miklós, a színpadi szerző. A Hét 1972/43. — Bányai László: B. M. közéleti szerepe. Igaz Szó 1973/9. — Tamás
Gáspár Miklós: A nagyúr. Utunk 1973/48. — Csehi Gyula: Egy centenárium ürügyén. Korunk 1974/2. —
Balogh Edgár: Bonchidai kitérő. Tiszatáj, Szeged 1974/4; újraközölve Szolgálatban, 1978. 354–6. — Szemlér
Ferenc: Ki győzött a nagy küzdelemben? Utunk 1974/25; újraközölve Harc szélmalmokkal. 1979. Az író és a főúr
címmel, 134–9. — A közügyekről. Utolsó beszélgetés Kós Károllyal. Utunk 1977/35; újraközölve Benkő Samu
beszélgetései Kós Károllyal, 1978. 130–8.

Banner Zoltán (Szatmár, 1932. júl. 12.) — művészeti író, szerkesztő, előadóművész.
Középiskoláit szülővárosában, történelem szakos tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen
végezte. 1958 óta az Utunk művészeti szerkesztője. Az Igaz Szóban arcképsorozata jelent
meg Mohy Sándor, Ziffer Sándor, Nagy Albert, Florica Cordescu, Miklóssy Gábor,
Alexandru Ciucurencu, Romul Ladea, Csorvássy István, Mikola András művészetéről (1962–
65). Egyes művészettörténeti tanulmányait a Korunk, a pécsi Jelenkor és a budapesti
Művészet közölte. Előbb a bukaresti Meridiane, majd a Kriterion kiadásában megjelent
kismonográfiái: Aurel Popp (Raoul Şorbannal, románul és németül, 1968); Albert Nagy
(románul, francia összefoglalással, 1968); Mattis Teutsch (románul 1970, magyarul és
németül 1972); Andrei Mikola (előszó egy reprodukciógyűjteményhez, Nagybánya 1968);
Szervátiusz Jenő (1976); Bordi András (1978).

Versmondóként a magyar és román irodalom mai nagy alkotóinak életművéből válogat. 1963-
ban Bartalis János, 1964-ben Nicolae Labiş (Kányádi Sándor fordításában), 1965-ben Horváth
Imre (hanglemez: Ha egyszer hangod támad, 1979), 1966-ban Lucian Blaga és Dsida Jenő
költészetét mutatta be, 1970-ben Szarvasének címmel Bartók-emlékműsort adott elő, többek
közt Juhász Ferenc, Szilágyi Domokos verseivel. A Petőfi-évforduló alkalmával 1973-ban
országszerte szerepelt s a 100. előadást is elérte Petőfi a hídon c. műsorával (hanglemezen is
megjelent). Ugyancsak népszerű előadóestje volt 1975-ben a Lakoma. 1980-ban bemutatott
műsora a Tűzkör.

Csillagfaragók c. esszé- és dokumentumkönyve (1972) az újjászülető erdélyi népi és naiv
művészetről szól. Gondozásában jelent meg a Dacia Könyvkiadó erdélyi képzőművész-
dokumentumokat közreadó sorozatának öt kötete: Mikola András Színek és fények c.
emlékirata (Kv. 1972), Szolnay Sándor A világ legvégén (Kv. 1973) és Nagy Albert
Rózsikaédes! (Kv. 1974) c. levél- és írásgyűjteménye, Popp Aurél Ez is élet volt c. emlékirata
(Kv. 1977), majd Válaszok — ismeretlen kérdezőnek c. alatt Márkos András cikkeinek
gyűjteménye (Kv. 1980). Mint szavalóművész az ausztráliai magyarok meghívására 1977
májusában kéthónapos előadó körúton volt, úti benyomásairól szóló beszámolója előbb az
Utunkban folytatásokban, majd Kié vagy Ausztrália? c. alatt könyv alakban is (1979)
megjelent.

Egy időben a Beleznay művésznevet használta.
Takács Imre: Csillagfaragók. Kortárs. Bp. 1972/10. — Király László: Beszélgetés B. Z.-nal. Utunk 1974/5. —
Kántor Lajos: A megtalált színház. Kv. 1976. B. Z. úttörése. 126–33; uő: A Szervátiusz-jelenség közelében.
Utunk 1977/9. — Szőcs István: Művészkedés és népművészet. Utunk 1977/26; uő: B. Z. Bordi Andrásról. Előre
1979. jan. 5. — Varga Imre: Felzaklató könyvek. Szocialista Művészetért, Bp. 1979/12. — Krilek Sándor:
Híradás a Föld túlsó oldaláról. Szatmári Hírlap 1979. okt. 7. — Balázs László: Kié vagy, idegen föld? Fáklya,
1980. febr. 3. — Lászlóffy Aladár: És így lett a miénk is Ausztrália. Utunk 1980/24.
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ASZT: Salamon Ernő verseiből szaval. LM 1146. — Petőfi a hídon. LM 1160, 1201. — Alkotóműhely. LM
1589.

Bánsági Írás — az RNK Írószövetsége temesvári fiókjának folyóirata. Első száma 1949. aug.
23. tiszteletére jelent meg, egy időben a temesvári román és német írók hasonló kiadványaival
(Scrisul Bănăţean, Banater Schrifttum), Dimény István, Ferencz László és Szász Márton
külön meg nem jelölt, tényleges szerkesztésében. A 2. szám csak 1951 nyarán követte.
Állandó munkatársak: Anavi Ádám, Bálint László (Izsák László), Bodor Klára, Drégely
Ferenc, Endre Károly, Erdélyi Izolda, Gáspár Tibor, Ivándi Ferenc, Kubán Endre, Lajtha
László (Franyó Zoltán), Páll Artúr, Péter László (Ernyes László), Sas Jolán, Szimonisz
Henrik, Szobotka András. A lap rendszeresen közölte helyi és bukaresti román és német írók,
így Ion Bănuţa, Mihail Beniuc, Alexandru Jebeleanu, Eugen Jebeleanu, Virgil Teodorescu,
Petre Vintilă és Franz Liebhard munkáit is. 1952-től rendszeresen negyedévenként jelent meg,
bevonva munkatársai közé nem helyi szerzőket (Balla Károly, Beke György, Fáskerthy
György, Gálfalvi Zsolt, Gréda József, Hornyák József, Horváth Imre, Majtényi Erik, Simon
Magda).
Marosi Péter: Bánsági Írás. Utunk 1949/20. — Bajor Andor: Van-e „sajátos bánsági irodalom”? Irodalmi
Almanach 1952/1–2. — Dimény István: Az elvszerűtlen bírálat ellen. Utunk 1952/16. — Fodor Sándor: Több
szerkesztői segítséget a szerzőknek. Utunk 1952/28.

Bánsági Magyar Közművelődési Egyesület — az irodalom és tudomány népszerűsítésére, a
bánsági műkedvelő mozgalom összefogására és fellendítésére 1926-ban létrehozott
konzervatív irányzatú társadalmi alakulat. A Temesvári Magyar Dalárda alosztályaként
kezdte meg tevékenységét, 1928-ban önálló szervezetté vált. Fiókegyesületei működtek
Nagyszentmiklóson, Perjámoson és Zsombolyán. Számos irodalmi jellegű előadást és estélyt
rendezett. Műkedvelő együttesei színműveket és operetteket mutattak be. Az egyesület
rendezte két helyi szerző, Győri Emil és Kálmán Andor Meghalok utánad c. nagyoperettjének
bemutató előadását. Működésében értékesebbek azok az emlékünnepélyek, amelyek a magyar
irodalomtörténet kimagasló alakjait idézték. Rudas Jenő elnök irányításával rendeztek Petőfi-,
Arany-, Vörösmarty-, Kiss József-, Kisfaludy-, Katona-, Madách- és Szabolcska-
emlékműsort. Irodalmi, esztétikai, tudományos előadások tartásával támogatták az egyesület
tevékenységét Bechnitz Sándor, Hajdu Frigyes, Kalotai Gábor, Páll György, Pogány László,
Puhala Sándor, Szabolcska László írók, Gallas Nándor, Kristóf-Krausz Albert, Litteczky
Endre képzőművészek, Braun Dezső és Pogatschnigg Guido zenészek. Az egyesület 1940-ig
tevékenykedett.

Bánsági Üzenet — az RNK Írószövetsége temesvári fiókjának kiadványa 1957-ben.
Szerkesztőbizottsága: Anavi Adám, Franyó Zoltán, ifj. Kubán Endre, Szász Márton.
Temesvári és aradi tollforgatók kéziratait közölte, köztük Bácski György, Bálint László (Izsák
László), Csermői Pál, Debreczeni István, Drégely Ferenc, Ernyes László, Erdély Izolda,
Farkas Tibor, Hadobás István, Károly Sándor, Serestély Béla, Rózsa Alice verseit,
elbeszéléseit, szatíráit, tanulmányait. Temesvári és aradi szerzők tolmácsolásában több román,
német, szerb és szovjet költőtől is bő válogatást adott.

Bántó István (Hadad, 1929. jan. 8.) — szerkesztő. A Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt.
Középiskolai tanulmányait Zilahon végezte, 1951-ben a Bolyai Tudományegyetemen szerzett
orosz nyelv- és irodalomtanári oklevelet. 1951-től a Külföldi Kultúrkapcsolatok Román
Intézetében Bukarestben teljesített szolgálatot. 1958 óta a Tanügyi Újságot szerkeszti.
Könyvismertetései és oktatáspolitikai cikkei jelennek meg az Igaz Szó, Falvak Dolgozó Népe,
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Új Élet, Munkásélet hasábjain. Kós Károllyal magyarra fordította Szaltikov-Scsedrin meséit
(1954).

Bányai Géza — Berényi Gizella-Erzsébet írói álneve

Bányai Imre — *Gusti magyar kapcsolatai; *Korunk

Bányai János (Kézdivásárhely, 1886. nov. 6. — 1971. máj. 13., Székelyudvarhely) —
geológiai szakíró, szerkesztő. Kezdivásárhelyen, majd Kolozsváron tanult, később a budapesti
tanárképző főiskola hallgatója. Tanulmányait Jénában és Berlinben fejezte be, 1942-ben
Szegeden avatták doktorrá. 1908-tól 1919-ig Abrudbányán, 1921-től 1931-ig
Székelykeresztúron, 1931-től 1945-ig Székelyudvarhelyen tanár. 1931 és 1943 között a
Székelység c. havi folyóirat szerkesztője. Jelzéssel vagy névtelenül mintegy félezer közérdekű
írása jelent meg heti- és napilapokban. Több mint 100 tudományos és ismeretterjesztő
szakdolgozatát a magyarországi Földtani Közlöny, Földtani Értesítő, Földgömb, Hidrológiai
Közlöny, Természettudományi Közlöny, Barlangvilág, Bányászati és Kohászati Lapok s
Romániában az Erdélyi Múzeum, Natura, Revista Muzeelor, valamint A Sepsiszentgyörgyi
Tartományi Múzeum Évkönyve, 1879–1954 közölte. Számos hazai és külföldi kutatóintézet
külső munkatársa.

Írásai Erdély földrajzi viszonyaival, a Székelyföld geológiájával és hasznosítható ásványi
kincseivel foglalkoztak, különösen a barnaszéntelepekkel, földgázzal, aranybányászattal.
1929-ben a Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvében jelenik meg az első ásványvizekkel
foglalkozó közleménye, az Adatok a hargitai ásványvizek geológiájához, ettől kezdve
munkásságának java egyre inkább az ásványvizek kutatásával kapcsolatos. Szaktudományi és
népszerűsítő munkájának elismeréséül 1928-ban elnyerte a budapesti Természettudományi
Társulat Bugát Pál-díját, 1965-ben megkapta ugyanott a Földtani Társulat aranydiplomáját.

Munkái: A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai (Székelyudvarhely 1938); Szent
Anna-tó és környéke (Székelyudvarhely 1940); A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható
ásványi kincsei (1957); Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések
(társszerzőként Szabó Árpáddal, Soós Ilonával, Schwartz Árpáddal és Várhelyi Csabával,
Eugen Pora előszavával, 1957). Szerkesztésében névtelenül Székelyudvarhelyen megjelent
munkák: Ki volt Orbán Balázs? (1929); Székelyföldi útmutató (sorozat 1933–40).

Álneve Siculus, Székely Tivadar.
Kisgyörgy Zoltán: B. J. az erdélyi geológusiskola fáklyavivője. Brassói Lapok 1970. jún. 18. — Mente et malleo.
Ipó László, Kisgyörgy Zoltán, Tulogdi János emlékírásai, Megyei Tükör 1971. jún. 27. — Vofkori László: B. J.
tudományos hagyatéka. Művelődés 1974/4.

Bányai József (Torda, 1928. jan. 11.) — újságíró, szerkesztő. Mint a kolozsvári cipőgyár
ifjúmunkása kapcsolódott be a sajtóéletbe, a sajtóigazgatóságon töltött be tisztségeket, 1976
óta a Munkásélet főszerkesztője. Verseit és publicisztikai írásait az Előre, Művelődés, Brassói
Lapok, Utunk közli. Regénye, a Csillaghegy alatt (1975) gyermeki emlékezés egy erdélyi
magyar család sorsára a II. világháború sodrában.
Szávai Géza: Adósságtörlesztő emlékezés. A Hét 1975/45. — Máthé József: B. J. Csillaghegy alatt. Igaz Szó
1975/12. — Mózes Attila: Járható úton. Utunk 1975/44.

Bányai László, B. Bányai, eredeti családi nevén Baumgarten (Körösbánya, 1907. nov. 17. —
1981. jún. 3., Bukarest) — közíró, történész, docens doktor. Ifj. ~ László apja. Apai ágon
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Hunyad megyei bányász, anyai ágon csíki közszékely család származéka. A gyulafehérvári
Majláth-főgimnázium elvégzése után Budapesten, majd Grenoble-ban és Párizsban folytatta
egyetemi tanulmányait. 1930-tól 33-ig Csíkszeredán középiskolai tanár, 1933 őszén
kommunista tevékenységéért letartóztatták s állását elveszítette; 1934 nyarán házasságot köt
Gerő Margit tanárnővel, aki vele együtt vesz részt az antifasiszta mozgalmakban. 1934-től 40-
ig a MADOSZ központi titkára Kolozsvárt, 1940 és 1942 közt Brassóban, majd 1944-ig
Temesvárt illegális vezető pártaktivista. A felszabadulás után az MNSZ végrehajtó bizottsági
tagja, 1948-tól nemzetgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács tagja (1948–52), miniszteri
tanácsos (1950–52), egyetemi tanár, a Bolyai Tudományegyetem rektora (1952–56),
miniszterhelyettes (1956–58), a bukaresti Történeti Intézet aligazgatója (1959–66), 1970-től a
Társadalom- és Politikai Tudományok Akadémiájának egyik alelnöke, Románia Szocialista
Köztársaság Akadémiájának levelező tagja.

Irodalmi pályaíve saját vallomása szerint „a neokatolicizmus, majd eklekticizmus állomásain
át jut el a marxista szemléletig és harcos antifasizmusig, s a doktriner balosságokat leküzdve a
szocialista humanizmusig”. Először versekkel jelentkezik 1923-ban a Pásztortűzben;
munkatársa a Cimborának, 1925-ben részt vesz a Vasárnapi Újság ifjúsági ankétján. Verseit
közli az Ellenzék irodalmi melléklete. Franciaországból mint egyetemi hallgató irodalmi
leveleket írt a Jóbarát számára (1928–29), az Erdélyi Fiatalok főmunkatársa (1930). Az
erdélyi románok, magyarok, németek sorsközösségéről ír a párizsi Le Monde Nouveau c.
folyóiratban La Transylvanie, Suisse orientale címen (1931). Tanulmányai jelentek meg az
Erdélyi Tudósító és Erdélyi Helikon hasábjain (1931–32), az erdélyi eredetiség és európai
műveltség összhangjáról; versekkel szerepel az Új Arcvonal antológiában (1931), a következő
évben pedig — Dávid István álnéven — a Korunkban marxista módszerrel elemzi a fiatal
erdélyi magyar értelmiség társadalmi és politikai helyzetét.

Ebben az időben válik az RKP irányította Falvak Népe radikális parasztlap munkatársává,
majd 1933 márciusában kilép az Erdélyi Fiatalok főmunkatársai sorából. A Brassói Lapokban
és a Korunkban megjelent irodalmi közleményei, vitaírásai a haladó magyar értelmiség
népszolgálatát, a román demokratikus erőkkel való szövetkezését és nemzetközi horizontját
hirdették; főtitkára volt az 1934-ben megalakult MADOSZ politikai tömegszervezetnek, mely
a demokratikus népi egységért és a nemzetközi jogegyenlőségért harcolva a Petru Groza
vezette Ekésfronttal lépett szövetségre, s az antifasiszta fronton sorakozott fel. Szerkesztette a
MADOSZ hetilapjait (Székelyföldi Néplap, Igazság 1934–35), baloldali havi szemlét indított
Jövő címmel (1935), népfronti alapról bírálta a Vásárhelyi Találkozó balos-szektáns kifo-
gásolóit (1937), s közös küzdelemre szólított fel a fenyegető hitleri imperialista hódítás ellen.
A magyarság a Dunavölgyében c. kötetében ezer év történeti tanulságát idézve szólítja
antifasiszta egységbe a magyar és román népet, majd 1938-tól a betiltott MADOSZ Erdélyi
Magyar Szó c. hetilapját irányítja Kolozsvárt. A bécsi diktátum után a romániai katonai-fa-
siszta diktatúra elleni harcban az RKP bánsági román és magyar nyelvű illegális lapjainak
irányítója.

Új lendületet kap publicisztikája a felszabadulás után. A brassói Népi Egység és a kolozsvári
Világosság hasábjain megjelent vezércikkei (1944–48) irányt szabnak a honi magyarság
önmegfogalmazása számára (A valóságot be kell vallani, A tisztánlátás életkérdés számunkra,
Győzni fogunk a nehézségeken, A nemzeti kérdés — a demokrácia kérdése). Később az Utunk,
Romániai Magyar Szó és Előre hasábjain is új történelemszemléletet hirdet, a honpolgári
tudatot fejleszti, s a nacionalista történelemhamisításokkal szemben közös román és magyar
szabadsághagyományokat értékel. Történelmi szakfolyóiratokban románul és a Korunkban
magyarul megjelent értekezései a sok százados közös hagyományokra, a nemzetiségi közélet
demokratikus alakulására, az osztályharc és ellenállási mozgalom hazai magyar eseményeire,
a közös szocialista haza építésére vetnek világot. Mint koordináló szerkesztő vesz részt A
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magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel (I. 1976), valamint
a Studien zur Geschichte der deutschen Nationalität und ihrer Verbrüderung mit der
rumänischen Nation (I. 1976) c. kötetek összeállításában.

Munkái: A magyarság a Dunavölgyében (Kv. 1938); Harminc év. Jegyzetek a romániai
magyarság útjáról (1949); Együtt élünk, együtt építünk (cikkek, tanulmányok, 1957); Tavaszi
szél (versek, 1958); Hosszú mezsgye (esszék, jegyzetek, 1970; bővített 2. kiadás 1974); Közös
sors — testvéri hagyományok (1973. Románul 1971, franciául 1972); Kitárul a világ
(Önéletrajzi jegyzetek, 1978); Válaszúton (Önéletrajzi jegyzetek, 1980). Műfordítása: André
Gide: A tékozló fiú hazatérése (Erdélyi Helikon, 1931).

(B. E.)
Jancsó Elemér: Vallomások az ügyről. Utunk 1958/11. — Robotos Imre: Együtt élünk, együtt építünk. Korunk
1958/4. — Méliusz József: Tavaszi szél. Jegyzet B. L. verskötetének margójára. Előre 1958. szept. 10. — Balogh
Edgár: B. L. pályaíve. Igaz Szó 1970/5; újraközölve Mesterek és kortársak, 1974. 400–05. — Gáll Ernő: Egy
értelmiségi nemzedék útja. Korunk 1970/6. — Lőrinczi László: Hosszú mezsgye. Előre 1970. jún. 12; uő: B. L. a
gyökerekről. Utunk 1979/7. — Kocziány László: B. L. könyvéről. Igaz Szó 1973/5. — Fodor László: Közös sors,
testvéri hagyományok. Utunk 1974/14. — Jordáky Lajos: Könyv a közös múltról. Korunk 1974/10. — Herédi
Gusztáv: Dokumentum és tanúság. Korunk 1975/1. — Fodor Sándor: Önéletírás — irodalmi esemény. Korunk
1979/4. — Mózes Huba: A történész önéletírása. Utunk 1980/46.

Bányai László, ifj. — *fizikai szakirodalom

Bányász Albert — Minier Albert írói neve

Bányavidéki Fáklya — *Nagybánya magyar irodalmi élete

Barabás Béla (Arad, 1855. dec. 12. — 1934. máj. 28., Arad) — közíró. A kolozsvári
unitárius gimnázium diákja, majd a budapesti egyetemen jogot végez 1879-ben.
Szülővárosában a Függetlenségi és 48-as Párt vezetője, 1892-től huszonhat éven át magyar
országgyűlési képviselő. 1914-ben Károlyi Mihály kísérője amerikai útján. 1917-ben Arad
megye főispánja, 1920-tól az OMP egyik vezetője, 1926-tól a bukaresti parlament szenátora.
Jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki országos és helyi lapokban. Egy ideig
szerkesztője volt az Arad és Vidéke c. politikai napilapnak, főszerkesztője az Aradi Magyar
Újságnak (1926–27). Főbb munkái: Amikor Kossuth Lajost hazahívták (Cegléd 1923);
Emlékirataim (Arad 1929).

Barabás Béla (Gödemesterháza, 1911. okt. 24.) — fizikai és kémiai szakíró. Középiskolát a
marosvásárhelyi ref. kollégiumban végzett, a kolozsvári Ferdinand-egyetemen 1935-ben
fizika–kémia szakból szerzett tanári oklevelet. Előbb Marosvásárhelyen középiskolai tanár,
majd ugyanott 1951-től az OGYI fizika–kémia tanszékén adott elő. 1973-ban nyugalomba
vonult. Részt vett a Pharmacopea Română VIII. kiadásának szerkesztésében. Balogh
Lászlóval közösen írt tanulmányait az Orvosi Szemle 1956/1. (A lecitin spontán oxidációja és
hemolitikus hatása közötti összefüggésről) és a Studii şi Cercetări de Chimie 1957/3. száma
(Aplicarea gazului metan dezoxigenat la determinarea potenţialului de oxireducere a
solulilor de lecitină) közölte, önálló tanulmánya a Gyógyszerészeti Értesítő 1957/3. számában
jelent meg (A redoxpotenciál és az rH jelentősége, különös tekintettel az orvosi és
gyógyszerészeti gyakorlatra). A lipidek fiziko-kémiai tulajdonságait elemezve elsőként
igazolta, hogy azok reverzibilis rendszert alkotnak és jelenlétüknek a sejthártyákban fontos
szerepe van a sejtoxigén felvételében. Tanulmányozta a hazai természetes vizek radioaktív
hatását gyógyászati alkalmazásuk végett.
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Barabás Endre15 (Középajta, 1870) — *Magyar Kisebbség

Barabás Endre (Medgyes, 1940. dec. 28.) — vegyészeti szakíró. Középiskolai tanulmányait
Zilahon kezdte, s a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban fejezte be. A bukaresti műegyetem
ipari kémiai karán szerzett vegyészmérnöki diplomát; előbb a fővárosban (1962–72), jelenleg
a kolozsvári kémiai intézetnél kutatómérnök. Első angol nyelvű szakmunkáját 1962-ben a
londoni Chemistry & Industry c. szakfolyóirat, első magyar nyelvű tanulmányát 1964-ben a
Korunk közölte. Orosz, francia és román nyelvű vegyészeti szakközleményei — különle-
nyomatban is — Bukarestben (1965), Brüsszelben (1966) és Temesvárt (1972) jelentek meg.
1969–70-ben az Ifjúmunkás Tudományos figyelő c. tájékoztató sorozatát vezette. A kémiai kód
(1975) c. munka román eredetijének társszerkesztője, a magyar változat fordítója. Önálló
kötete: A számítógép (1978).

Barabás István — *Előre 9.

Barabás Miklós, árkosi (Verespatak, 1902. márc. 22.) — költő, egyházi író, 1924-ben
Kolozsvárt unitárius lelkészi képesítést nyert. 1970-ig nagyenyedi lelkész; a város társadalmi
életében is vezető szerepet játszott, többek között mint az MNSZ titkára és elnöke.
Munkatársa a 20-as évektől kezdve az Enyedi Újságnak. Verskötete:

Lángok és tüzek (Nagyenyed 1926). Emlékiratának megjelent részlete: A gimnáziumban
kezdődött (Korunk 1977/9).

Barabás Miklós Céh — erdélyi művészek egy csoportjának kezdeményezésére 1929-ben
alakult romániai magyar képzőművészeti egyesülés. Az erdélyi magyar írókat tömörítő
Helikon marosvécsi találkozóján Kós Károly terjesztette elő haladó és magukat modernnek
valló művészek — Szolnay Sándor, Nagy Imre, Gallas Nándor, Mund Hugó és Jándi Dávid
— javaslatát egyesület alakítására, s már 1929-ben határozatot is hoztak „az erdélyi
képzőművészek szabad munkaközössége” támogatására. Az ESZC példája nyilvánvaló, s a
helikoni védnökség is kifejezésre jut abban, hogy Kós Károly a 40-es években hivatalosan
elvállalja az elnöki tisztséget. A ~ céljának a műpártolást vallotta, művészeinek erkölcsi és
anyagi támogatását, rendszeres tárlatok szervezését, szorgalmazta továbbá a román és szász
képzőművészekkel kialakított kapcsolatok ápolását, az „illetékes kritika” biztosítását,
valamint az állandó műcsarnok felépítését Kolozsvárt.

1930. márc. 23-án az első kolozsvári kiállítás megnyitása jelzi az új szervezet tényleges
megalakulását. Kós Károly megnyitóbeszédében az egyesülést „az erdélyi magyar képző-
művészet első tudatos szervezkedési megnyilvánulása”-ként értékeli.16

1937 májusában a ~ tagjai gyűjteményes tárlaton Budapesten mutatkoznak be. A Csekonics-
palotában rendezett kiállításon tizenegy művész (a csatlakozók között van Thorma János, Gy.
Szabó Béla, Bánffy Miklós, Vásárhelyi Z. Emil) 90 festménnyel, 20 grafikával és 30
szoborral szerepel. Kiállításukat Dési Huber István bírálja a Korunkban. 1939-ben a
Bukarestben és Temesvárt akadémiát végzett fiatal művészek nagyobb csoportja élénkíti fel a
~ munkáját. Decemberben nyitják meg tárlatukat a kolozsvári vármegyeház üvegtermében.
Kiállítói között van András László, Andrásy Zoltán, Balázs Péter, Brósz Irma, Ferenczy Júlia,
Incze István, Incze János, Makkai Piroska, Piskolti Gábor, Tollas Júlia, Kós András, Kósa-
Huba Ferenc. 1941-ben saját kezdeményezésére, önállóságát kifejezésre juttatva rendezi meg
a fiatalok második kiállítását. Ugyanez év novemberében megfogalmazzák a ~ alapsza-
bályzatát, és megválasztják első tisztikarát. Elnök Kós Károly, alelnökök: Gy. Szabó Béla,
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Nagy Imre; titkár és műtáros: Szolnay Sándor. A háromtagú bírálóbizottság külső tagjául
Felvinczi Takács Zoltán műtörténészt választják meg.

1943-ban a kolozsvári sétatéri Műcsarnokban tartott BMC-tárlaton László Gyula
kiáltványszerűen hirdette meg a szervezet programját17. A kolozsvári műcsarnokban 1944
augusztusában hét művész (Abodi Nagy Béla, Andrásy Zoltán, Fülöp Antal Andor, Szolnay
Sándor festő, Benczédi Sándor, Szervátiusz Jenő és Vida Géza szobrász) mutatkozik be.18 A ~
tagjai közül számosan képzőművészeti alkotásaik folyóiratokban közölt reprodukcióival,
irodalmi alkotásokat illusztrálva, képzőművészeti tárgyú cikkekkel, tanulmányokkal (egyesek
később visszaemlékezésekkel) szerepet játszottak a romániai magyar irodalmi életben. A ~
1944 őszén szünteti be tevékenységét; egykori tagjai hamarosan bekapcsolódtak az új,
demokratikus állami keretek nyújtotta képzőművészeti szervezetekbe.

(M. J.)
Pogány Marcell: A Helikon is segédkezet nyújt a képzőművészeknek. Brassói Lapok 1929. okt. 21. — Kós
Károly: B. M. C. Erdélyi Helikon 1930/4. — Dési Huber István: Az erdélyi képzőművészek budapesti
kiállításának margójára. Korunk 1937/6. — Kovács Katona Jenő: Erdélyi festők. Korunk 1940/1. — Entz Géza:
A B. M. C. kiállítása Kolozsvárt. Hitel 1943/12. — Murádin Jenő: Szolnay Sándor és Popp Aurel 1936-os
levelezéséből. Utunk 1969/3; uő: A B. M. C. (monográfia. 1979).

Barabás Samu (Papolc, 1855. nov. 14. — 1940. nov. 18., Papolc) — történetíró.
Középiskoláit Székelyudvarhelyen, az egyetemet Budapesten végezte, majd a bécsi Institut
für Geschichtsforschung hallgatójaként a középkori forráskutatás és szövegkritika módszereit
sajátította el.19 Kiadványai úttörőek az erdélyi forrásfeltárás korszerűsítésében. Előszeretettel
foglalkozott a korai középkorral és az erdélyi fejedelemség történetével. Nyugdíjaztatása után
hazajött Romániába, és szülőfalujába vonult vissza; „papolci remeteségé”-ben még egy
negyedszázadot szentelt Erdély s főként a székelység múltjának tanulmányozására.
Bekapcsolódott a Székely Nemzeti Múzeum munkájába, megszerkesztette a Székely
Oklevéltár 1219-től 1776-ig terjedő kötetét (Magyar Történelmi Tár XXVIII. Bp. 1934).
B. S. ünneplése. Erdélyi Múzeum 1935/10–12. — Enciclopedia istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan
Ştefănescu. 1978. 45.

Barabássy Erzsébet (Gyergyószentmiklós, 1914. jún. 20. — 1973. okt. 28., Kolozsvár) —
népművelő, színikritikus. Kéki Béla, majd Fodor Ernő felesége. 1948-tól a kolozsvári Állami
Magyar Színház segédrendezője. 1956-tól színjátszási metodológus a kolozsvári Népi
Alkotások Házánál, 1966-tól színházi dokumentációs könyvtáros. A Művelődés munkatársa,
színikritikáit az Utunk és az Igazság közölte. Szerkesztésében és előszavával jelent meg a Kék
virág c. gyermekszíndarab-gyűjtemény (1961).

Baradlai László (Budapest, 1902 — 1944 őszén, Ebensee, Ausztria) — szerkesztő, író. Előbb
színész és színházi rendező, majd 1926-tól újságíró, a szatmári Szamos, a Brassói Lapok és
Népújság munkatársa. Szerkeszti a Revü c. szatmári hetilapot (1932–33), később ugyanott a
Sajtó főszerkesztője (1937–38). Két realista társadalmi regénye jelent meg: A változott
viszonyok miatt… (Szatmár 1933); Megnyitó előadás (Ajándékregénytár 8. sz. Brassó 1934).
Tanúk vallomása szerint elhurcolása után a fasiszták lágerében is folytatta irodalmi
tevékenységét, kéziratai azonban vele együtt elpusztultak.
Gaál Gábor: „Vidékre és életre ítélt”. Korunk 1934/4; újraközölve Gaál Gábor: Válogatott írások I. 1964. 535–
38.
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Baranyai István (Szépmező, 1899. ápr. 24.) — zenekritikus. Középiskoláit és főiskolai
tanulmányait Nagyváradon végezte. Utoljára Tasnádon volt kat. plébános. Társadalmi írásai
az Őrszem, A Hírnök, Vasárnap c. folyóiratokban s aradi napilapokban jelentek meg. Éveken
át volt az Aradi Közlöny zenekritikusa: krónikáiban, cikkeiben a modern zenei törekvések
mellett foglalt állást. Zeneesztétikai munkája: Zene és morál (Arad 1926).

Bárányi Ferenc (Nagyszentmiklós, 1936. máj. 13.) — orvosi szakíró, novellista. ~né László
Ildikó férje. A marosvásárhelyi OGYI elvégzése után (1959) Suceaván, majd Szokolon, 1965
óta Temesváron szakorvos. Első egészségügyi cikkeit a Szabad Szó közölte 1965-ben, az
Előre munkatársa. Novellákat, karcolatokat, riportokat, szakcikkeket, kritikai jegyzeteket ír,
1966-ban Cupido a sebészeten c. riportjával díjat nyert az Utunk pályázatán. Doktori
disszertációja (Műtét utáni tüdőszövődmények) a Facla Könyvkiadónál, Mindenki háziorvosa
c. tanácsadó könyve az Előre Kiskönyvtárában jelent meg (1974). Feleségével közösen írt
újabb könyve karcolatokat, szatírákat, parabolákat tartalmaz (és akkor eljött Hippokratész…
Tv. 1976).
Gábor Dénes: Ember és egészség kézikönyvei. Előre 1974. júl. 17.

Bárányiné László Ildikó (Csíkcsicsó, 1937. jún. 6.) — orvosi szakíró, publicista. Bárányi
Ferenc felesége. 1960-ban Marosvásárhelyen szerzett orvosi diplomát. Előbb a temesvári
Közegészségügyi Kutatóintézetnél dolgozott, ma ugyanott a Diákkórház orvosa. Első írását
1963-ban az Utunk közölte. Pedagógiai célzatú elbeszélései, humoreszkjei, tájékoztató
szakcikkei jelennek meg a napilapokban. 1967 óta a temesvári Szabad Szó „Az orvos
válaszol” c. heti rovatát szerkeszti. Munkái: Gyakorlati tanácsadó kismamáknak (Tv. 1973);
és akkor eljött Hippokratész… (Férjével közösen, Tv. 1976); Gólyamese felnőtteknek. Tv.
1980.
Veress Judit: A Gólyamese margójára. Igazság 1980. szept. 3.

Barát Jenő (Alsózsuk, 1918. szept. 27.) — agrárstatisztikai szakíró. A csíkszeredai
főgimnáziumot végezte, 1943-ban a kolozsvári egyetem jogi fakultásán az államtudományok
doktorává avatták. Az EMGE statisztikai osztályának volt munkatársa, 1949-től a Bolyai
Tudományegyetem jog- és közgazdaságtudományi karán tanársegéd,. 1952-től a
mezőgazdasági statisztika előadótanára a bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetemen,
egyidejűleg a központi statisztikai hivatalban igazgató, vezérigazgató-helyettes. Vezető
tisztséget tölt be a belkereskedelmi minisztériumban és a felsőoktatásban. A Revista de
Statistică főmunkatársa, részt vesz a Dicţionar Statistic Economic (1962) szerkesztésében, a
Korunk és Előre munkatársa.

Szaktanulmányai főként román nyelven jelennek meg. Az ország gazdasági fejlődését 1948-
tól 1957-ig bemutató összefoglalásban (Dezvoltarea economiei în R. P. R., 1958; orosz
nyelven is) a mezőgazdasági termelésről szóló fejezet szerzője, a Studii şi Cercetări 1964-es
köteteiben a családi háztartás-statisztika két áttekintő fejezetét írja meg (a növénytermesztési
és állattenyésztési statisztika forrásairól), a Tudományos Kiadónál 1961-ben közreadott, a
mezőgazdaság statisztikai-gazdasági analízisét tárgyaló kézikönyv (Analiza statistico-
economică a agriculturii), majd a Pedagógiai Kiadó megbízásából 1968-ban összeállított
mező- és erdőgazdasági statisztika (Statistica agricolă şi silvică) társszerzője. Francia nyelvű
tanulmánya: Problèmes de la mecanisation de l'agriculture (Genève 1963). 1975 óta írói és
publicisztikai működése túlnyomólag didaktikai jellegű: kézikönyvei, tankönyvei,
szakmunkái a belkereskedelem gazdaságtanával, a kereskedelem tervezésével foglalkoznak
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román és részben magyar nyelven; munkáiból többet orosz, német, francia és angol nyelvre is
lefordítottak.

Baráth Béla (Budapest, 1893. nov. 3. — 1977. jún. 16., Kolozsvár) — művelődéstörténész,
bibliográfus. A római Szent Gergely Egyetemen filozófiai, Innsbruckban teológiai doktorátust
szerzett, 1921-től 1940-ig Gyulafehérvárt, 1942-ig Kolozsvárt teológiai tanár. Az Erdélyi
Múzeum munkatársa. Mint a Batthyaneum igazgatója20 (1928–42) az erdélyi intézményi
gyűjteményekben fellelhető ősnyomtatványok kutatásával foglalkozott. Adatai egy részét az
Erdélyi Tudósítóban közölte (1941/1–10, 1942/2), az egész anyagot pedig a berlini
Staatsbibliothek rendelkezésére bocsátotta a nemzetközi Gesamtkatalog der Wiegendrucke c.
lipcsei kiadvány számára. Gyűjtésének szempontjait Erdélyi könyvtáraink ősnyomtatványai c.
füzetében (Kv. 1941) ismerteti. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár összeállításában Catalogul
incunabulelor címen (Kv. 1979) megjelent ősnyomtatványjegyzék hivatkozik adataira.

Barátság — társadalmi, irodalmi és művészeti folyóirat Kolozsvárt. Felelős szerkesztője
Nagy József, szerkesztője Dánér Lajos. Kéthetenként jelent meg 1939. december és 1940.
augusztus 17. között. A szerkesztők céljai közé tartozott a román–magyar kulturális
összefogás előmozdítása. A folyóirat közölte Brassai Viktor, Dánér Lajos, Hobán Jenő, Létay
Lajos, Kibédi Sándor, Nagy József és Walter Gyula verseit és prózai írásait, Bíró Sándor
történettudományi cikkeit; számaiban megjelentek román költők, köztük George Sbârcea
verseinek magyar fordításai.

Bárd Oszkár, családi nevén Wettenstein (Naszód, 1893. máj. 6. — 1942. dec. 19., Dés) —
költő, drámaíró. A középiskolát Désen, az orvosi fakultást 1917-ben Kolozsvárt végezte;
párhuzamosan látogatta a zeneakadémián a hegedű szakot. Mint kész orvos beiratkozott a
bölcsészeti karra, ahol művészettörténetet és régészetet hallgatott. 1911-től a kolozsvári
Haladás c. „társadalmi, tudományos, művészeti és kritikai folyóirat” és a Dés–Kolozsvár–
Marosvásárhely impresszummal 1914-ben kiadott Erdélyi Figyelő szerkesztője. 1922-től a
kolozsvári Napkelet főmunkatársa. Rövid ideig Rettegen, majd évtizedeken át Galgón volt
orvos, onnan küldte írásait a különböző erdélyi irodalmi folyóiratoknak és napilapoknak; a
Zord Idő, Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Független Újság munkatársa. Az Erdélyi Irodalmi
Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja, a marosvécsi Helikon egyik alapítója, majd
az EMÍR munkaközösségéhez csatlakozik. A fasizmus előretörése idején a Korunk
munkatársa.

Első, Bálványok, bilincsek (Békéscsaba 1912) c. verseskötetében mint a nyugatosok követője,
modern lírikusként jelentkezett. Verseinek gyűjteményét maga adta ki Mi lesz velünk? címmel
(Kv. 1924). Borongós hangulatú, a ki nem élhető lehetőségeket, a végzetet, az elérhetetlen
végtelent, a halálfélelem rettegését kifejező sorai egy rendkívül érzékeny férfi lelkivilágába
engednek betekintést. A nemzetiségi elnyomás fokozódása és a zsidótörvények idején jelent
meg Edgár fiának ajánlott verse, a Haza (Korunk 1938/2); jelképes zárósorai: „hazát több
módon lehet elveszíteni, / de ő bennünket el nem veszt soha!”

Halál és még több (1920) c. háromfelvonásos színműve az I. világháború után elsőként színre
került hazai magyar darab Kolozsvárt. Még abban az évben játszották Csoda c. egyfelvonásos
„sorsmisztérium”-át, majd a kötetben is kiadott Sylvio lovag c. háromfelvonásos drámája (Kv.
1921) következett, ez bizonyult a legsikeresebbnek. Erdély valamennyi színpadán játszották.
Sikert ért el Professzor úr, Citera, Liszt első szerelme c. darabjaival is. 1925-ben jelent meg A
taposómalom (Berlin–Kv.) c. „komédia négy képben”, ez és a Liszt-darab a budapesti Új
Színházban is közönség elé került. A 20-as években nagy sikerrel játszott színpadi műveiben
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rutinosan, meglepő színpadismerettel általános társadalmi témákat vetett fel. Magyarra
fordította Lucian Blaga Zamolxe c. misztériumdrámáját, melyet a román előadást megelőzően
először a kolozsvári magyar színház mutatott be 1924-ben. Liszt c. „színpadi regényé”-ben
(Kv. 1932) a nagy zeneművész pályafutásának kietlen magányát, emberi tragikumát dolgozta
fel, Teleki László c. drámájában (Kv. 1936) már a honi sorsproblémákat vállalja: a 48-as
forradalom és a Habsburg-elnyomatás korszaka kiemelkedő közéleti férfiújának életéből az
utolsó fél esztendőt választotta témául, felvillantva a kelet-európai népek testvériségének
szükségét.

A fasiszta veszély növekedésével erősödik baloldali kiállása. Bár akadtak elismerő méltatói,
két utolsó könyvének visszhangtalansága, a Horthy-rendszer hivatalos szerveinek származása
miatti diszkriminációi s végül fiának tragikus halála együttesen járultak hozzá lelki
összeroppanásához. A KZST 1943. jan. 31-i ülésén Sényi László búcsúztatta.

Egy darabjának szövegére operát szerzett Delly-Szabó Géza, 1946-ban Páter gvárdián
címmel mutatták be Kolozsvárt.

(K. Á.)
Dienes László: Mi lesz velünk? B. O. új verskötete. Keleti Újság 1924. dec. 13.; újraközölve „sejtelme egy
földindulásnak” 1976. 182–85. — Borbély István: Új hangok az erdélyi magyar lírában (B. O.). Erdélyi
Irodalmi Szemle 1925/1–2. — Dsida Jenő: Liszt. Erdélyi Helikon 1932/8. — Kemény Gábor: A Teleki-tragédia
margójára. Független Újság 1937/11. — Jancsó Elemér: B. O. kiadatlan levelezéséből. NyIrK 1962/2. — Kötő
József: Drámairodalmi örökségünk. Korunk 1967/11. — Mózes Huba: B. O. és Tompa László a versírás
műhelyproblémáiról. Korunk 1969/1.

Bárd Oszkár Róbert — *Tóth Árpád Irodalmi Kör

Bardócz Árpád (Nagyilonda, 1888. ápr. 23. — 1953. aug. 9., Budapest) — műfordító, költő.
Jogi tanulmányai elvégzése után tisztviselő volt Temesvárt, 1921-ben Magyarországra
költözött s Vácon telepedett le, ott ültette át magyarra Goethe vígjátékait. Az Erdélyi Szemle,
Pásztortűz, Erdélyi Helikon munkatársa. Jelentősebb műfordításkötetei: Thea Sternheim:
Anna (kisregény, társfordító Roland Angerbauer, Tv. 1920); Japán versek (német
közvetítéssel, Tv. 1920); Vasile Alecsandri-fordítások három kötetben: Pasztellek (Kv. 1926);
Emlék (Kv. 1935) és Könnycseppek (La Fontaine Irodalmi Társaság kiadása, Bp. 1938).21

Bardócz Lajos (Szászsebes, 1936. okt. 24.) — képzőművész. A kolozsvári képzőművészeti
középiskola növendéke volt, jelenleg tanára. Főiskolai tanulmányait a bukaresti Nicolae
Grigorescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakján végezte, Kazár László osztályán.
Pályája kezdetén előbb az Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, majd a Roumanie
d'Aujourd'hui c. folyóirat művészeti szerkesztője, innen korai kapcsolata az illusztrációs
műfajjal. Költői és prózai művekhez készített rajzai az Utunk, Korunk, Luceafărul, România
Literară és Tribuna hasábjain jelennek meg. Közel 300 könyvborítót tervezett. Munkái közül
jelentős Sadoveanu Baltagul (1961), Homeros Odysseus (1966) és Vasile Voiculescu Zahei, a
vak (1972) c. műveinek könyvgrafikája. Az Ady-centenárium alkalmából az Utunk első
oldalán közölte Ady Endréről készített metszetének arc-részletét (1977/45), Ady-
illusztrációiból 11 fametszetet mutat be a Könyvtár (1979/4).
Murádin Jenő: Jó grafikát… Igazság 1973. aug. 2. — Mezei József: „Szeretném, ha szeretnének.. .” B. L. Ady-
illusztrációiról. Könyvtár 1979/4.

Bárdos B. Artúr, családi nevén Boros-Bárdos (Kolozsvár, 1923. jan. 3.) — újságíró, költő,
novellista. Középiskolát szülővárosában végzett. Előbb az Egység (1946–48), majd az Utunk
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(1948–58) szerkesztője. 1951-ben az Ötven vers c. antológiában szerepel. 1958 óta Bécsben
él. Önálló kötete: Virrasztó szerelem (versek, 1955).

Bárdos László (Szalárd 1897. máj. 30. — 1960. szept. 21., Budapest) — újságíró, elbeszélő,
dramaturg. Publicisztikai tevékenységét a Pesti Hírlapnál kezdi. 1919-től 1924-ig
Nagyváradon a Szabadság munkatársa, s több rövid életű lap (Társaság és Művészet, A Világ)
szerkesztője, majd ugyanott az Esti Lapnál dolgozik. Részt vett a Sallai Imre és Fürst Sándor
halálos ítélete ellen tiltakozó nagyváradi röpirat szerkesztésében, amiért Horthy
Magyarországából kitiltották. 1932-ben a kommunista irányzatú legális Szabad Szó, 1935-ben
az Egy Hét, 1934-től a Nagyvárad és a Nagyváradi Napló felelős szerkesztője. Versei,
riportjai, elbeszélései különböző lapokban jelentek meg, az Ellenzék és a Brassói Lapok
munkatársa. 1944. márc. 19-én deportálták. Hazatérése után 1949-ig a nagyváradi Új Élet,
majd a Fáklya szerkesztője, 1949-től a nagyváradi Állami Magyar Színház dramaturgja. 1951-
ben Magyarországra távozott, ahol két ifjúsági regénye jelent meg: A dzsidáskapitány (Bp.
1954); Melkun Menyhért utazása (Bp. 1956).
Ştefan Körösi: O revistă orădeană de orientare comunistă „Szabad Szó”. A Centenar Muzeal Orădean c.
kiadványban. Nv. 1972. 397–404.

Bárdos Péter (Magyarfenes, 1864. okt. 8. — 1953. febr. 27., Magyarfenes) — népszínműíró,
publicista. Négy gimnáziumi osztály elvégzése után mesterségre ment, majd falujában
gazdálkodott. Az OMP irányzatával szembeszálló demokratikus csoportosulásokba kapcsoló-
dott be. 1932-ben a Magyar Gazdasági Szövetség különlistáján a bukaresti szenátus tagjává
választották. Politikai cikkei a bukaresti Magyar Kurír és a Gazda Újság hasábjain jelentek
meg. 1932-ben adták elő egy kolozsvári műkedvelő verseny keretében A gyújtogató c.
négyfelvonásos népszínművét, melyet a magyarfenesi műkedvelők egy népi drámacikluson
belül 1936-ban a kolozsvári Magyar Színházban is bemutattak.

Barlabás Piroska, Bitay Károlyné (Nagyenyed, 1898. jan. 13.) — ifjúsági író, tankönyvíró.
Nagyváradon szerzett tanítónői oklevelet. A Szövetkezés c. lap munkatársa, elbeszélései,
meséi itt és a Hangya-naptárakban jelentek meg. Cikkeit, tudósításait közölte a Keleti Újság,
Brassói Lapok, majd a Művelődés, Dolgozó Nő. Munkája: Háztartástan. Vezérkönyv az
elemi iskolai V–VII. o. számára (Bácsy Tiborral, Kv. 1928).

Barna János (Budapest, 1880. nov. 15. — 1934. nov. 14., Budapest) — művelődéstörténész,
műfordító, költő. 1906-tól 1913-ig Szatmáron volt középiskolai tanár, ekkor jelent meg
Francia lírikusok c. fordításgyűjteménye (Szatmár 1912). Az I. világháború Spanyol-
országban érte, hazajövet a franciák internálták, csak 1919-ben szabadul. Szatmáron meg-
jelent művei: Japán antológia (1924); Nyermeghi Barna család története (1925); erotikus
verseit spanyol álnéven adta ki (Versek, írta Juan de Pardo, spanyol eredetiből fordította B. J.,
1925). Tanári pályáját és irodalmi munkásságát Magyarországon folytatta, Makón kiadott
színháztörténeti közleményeiben azonban sok az erdélyi vonatkozás. Forrásértékű Hollósy
Kornélia és a kolozsvári dalszíntársulat bukaresti vendégjátékai (Makó 1932) c. munkája.
Ismeretesek spanyol és kínai fordításai is. Álneve Detre.

Baross Katinka, Justh Jánosné (Budapest, 1897. szept. 30.) — író. Tanulmányait Budapesten,
majd Németországban és Angliában végezte.22 Az aradi Kölcsey Egyesületben számos
előadást tartott, cikkei, tárcái az aradi napilapokban jelentek meg, Háromtól — négyig c.
bohózatát 1923-ban mutatta be az aradi színház. Sajtó alá rendezte Justh Zsigmond azelőtt
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ismeretlen, kétrendbeli naplóját, mely Halász Gábor szerkesztésében és jegyzeteivel 1941-ben
jelent meg Budapesten.23

Baróthy István — *Aranyosvidék

Baróti Judit — *Hét, A; *TETT

Baróti Pál (Budapest, 1930. jún. 1. — 1981. júl. 23., Budapest) — kritikus, szerkesztő.
Bretter György testvére, ~ Judit férje. A Bolyai Tudományegyetemen a magyar szak
elvégzése után szatmári, bukaresti, nagybányai és kolozsvári napilapok szerkesztőségében
dolgozott. 1959-től 1970-ig az Utunk belső munkatársa, azóta A Hét irodalmi szerkesztője. A
jelenkori romániai magyar próza, főleg az ifjúsági irodalom termését követte figyelemmel,
keményen bírálva a művészietlenül didaktikus ifjúsági regényeket. Karácsony Benő műveinek
1968-ban megjelent ötkötetes sorozatához átfogó kísérő tanulmányt írt (közli a Tavaszi
ballada c. kötet) és előszóval látta el Csehi Gyula Felvilágosodástól felvilágosodásig (1972)
c. munkáját.

Írói álneve Persán Béla.

Barta Lajos — *emigráns írók

Barta Sándor (Nagyvárad, 1890. máj. 28. — 1944. aug. 7., Auschwitz) — népművelő.
Kolozsvárt szerzett oklevelével előbb Gelencén, majd Kovásznán volt gyógyszerész.
Műkedvelők színháza c. alatt (Kovászna 1928) kötetben is megjelentek falusi tárgyú jelenetei.
A fasiszta veszedelem ellen írt Új Judea c. utópista regényét (Kv. 1938), melyben egy
ismeretlen földrészen új hazát keres a zsidóságnak, jegyzetei alapján Sztojka László rendezte
sajtó alá.
Köves Miklós (Kahána Mózes): Barta Sándorka és Barta Sándor. Korunk 1939/2.

Bartalis Ágoston (Csíkkarcfalva, 1866. nov. 18. — 1935. jan. 31., Csíktaploca) — közíró,
helytörténész. Jogot végzett Kolozsvárt, majd Csík vármegye szolgálatában közigazgatási
pályára lépett; 1918-ban mint főszolgabíró vonult nyugdíjba, de folytatta közéleti
munkásságát. A Csík megyei Gazdasági Egylet újjászervezője, a szövetkezeti mozgalom
megindítója; a székelyföldi tízesek ismertetésével elnyeri a Milleker Rezső földrajztudós
(Debrecen) alapította pályadíjat. Jelentős szociográfiai munkája a Csíki Lapokban
folytatásosan megjelent Csík-Menaság székelyei c. „emlékirat” (önálló kötetben Segítsünk a
székelyeken. Csík-Menaság székelyei c. alatt jelent meg, Bp. 1901), melyben rámutat az
eladósodás, a kivándorlás kérdéseire, s a bajok orvoslására hosszúlejáratú amortizációs
kölcsönök nyújtását javasolja. Tanulmányát újraközölte Egyed Ákos A megindult falu c.
összeállításában (1970). Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik A csíki székelység alapvető
kérdései — Mit adjon a város a falunak c. munkája (Csíkszereda 1931).

Bartalis János (Apáca, 1893. júl. 29. — 1976. dec. 18., Kolozsvár) — költő. Csere János
falujában született, s mint korán anya nélkül maradt gyermek nehezen emelkedett ki a paraszti
világ kötöttségéből, apja nem akarta városi iskolába engedni. A hosszúfalusi polgári iskola
elvégzése után mégis Kolozsvárra került a tanítóképzőbe, később Budapesten a tanárképzőt is
elvégezte, de nem tanügyi pályára készül; tanítói képesítésével klinikai tisztviselői állást
vállal, hogy Kolozsvárt maradhasson s drámaírói terveit megvalósíthassa.
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Mint ahogy emlékezéseiben többször is megírta, 1913–14 számára a nagy remények és
kétségbeesések kora; Janovics Jenőhöz a Kolozsvári Magyar Színháznak beküldött drámájára
nem kapott ugyan választ, de a várakozás közben született s Kosztolányinak elküldött
versekre postafordultával megérkezik a biztatás. Tényleges költői indulására a kolozsvári
Újságban 1914. jún. 25-én kerül sor, majd Osvát Ernő 1916 novemberében közli néhány
versét a Nyugatban. A hírnévhez az I. világháború borzalmas frontélményei után nyugalmas
békét, természeti idillt hozó falusi éveken át vezetett az út. 1920 és 1933 között a Dés melletti
Alsókosályon, felesége földjén gazdálkodik. Ezalatt, 1925-ben írja hozzá versét Szentimrei
Jenő Jó estét Bartalis! címmel, s jelenik meg első verskötete, a Hajh, rózsafa (1926), az
ESZC kiadásában, s nyomában olyan méltatások sora, mint a Kosztolányié, a Németh
Lászlóé, a Gaál Gáboré. „Bartalis János költő” — jelenti ki Kosztolányi a Nyugatban, és
ítéletét az újszerűen ható természetes egyszerűség dicséretével támasztja alá: „Sehol a
közelmúlt avas formanyelve, a nagyzoló, világmegváltó álromantika, a fontoskodás, a
hetvenkedő, mellét verdeső öntetszelgés.” Ott van a Helikon írói közösség alapítói között.
1929-től a Kemény Zsigmond Társaság tagja. 1933-tól 1941-ig Ráckevén, Pilisvörösváron,
Kiskőrösön tanároskodik, 1941-től 1959-ig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár, ill. a Bolyai
Tudományegyetem könyvtárosa. 1945–54: a teljes költői hallgatás évei, baráti biztatások
azonban ismét versre hangolják, a következő évben pedig kinyomtatják válogatott verseit.
Lírája azóta töretlen volt, szakmai és hivatalos elismerés övezte.

Már első verseiben kész költői fegyverzetében jelentkezik. Jóllehet filológiai elemzéssel
kimutathatók bennük Ady-hatások s az expresszionizmus nyomai is, alapvetően ösztönös
költőnek mutatkozik, s ez az ösztönösség végigkíséri költészetét. Olyan különböző ízlésű és
alkatú irodalmárokat, mint Osvát Ernő, Kassák, Kuncz Aladár vagy Gaál Gábor, nyilván az
ősiségében eredeti lírai hang ragadja meg, a Bartalis-vers nemcsak a magyar népköltészettel
és a klasszikus bukolikákkal mutat rokonságot, hanem a legősibb munkadalokkal is; a különös
hatást az adja, hogy ez az ősprimitívség a modern technikai civilizáció, az emberi kapcsolatok
egyre bonyolultabbá válása korában szólal meg. Amikor mások a líra határait a legelvontabb
filozofikum, a bonyolult gondolati és képi kapcsolások irányában próbálják tágítani, ő a
mezők szépségéről, a favágók, az aratók munkájának nagyszerűségéről dalol megsza-
kítatlanul, olyannyira, hogy az egyes versek legtöbbször nem is különülhetnek el élesen
egymástól. A természet kimeríthetetlen szépségeihez, energiáihoz igazodik a Bartalis-vers
ismétlődéseiben végtelen áhítatában is: „Nincs kezdete az én dalomnak, / és nincs vége se, /
egy darab a világból, / vagy talán maga az egész világ” (Ó, szép tavaszi nap!). Természet-
központúságában egyhúrú ez a líra, mégis gazdagnak mondható, mert világa nem ember
nélküli világ; igaz, a versbe belépő ember ugyancsak a természet része, mint ahogy első s
mindjárt emlékezetes költeményeinek egyike, Az erdőről hazatérő favágók hírül adja: „Az
erdőről hazatérő favágók nagy újságot hirdetnek. / Azt beszélik, hogy tavasz van, / mert
kinyílott a hóvirág.”

A bartalisi bukolikák többsége az ember és a természet idilli viszonyát, a mezei munkának is
inkább szépségét, semmint nehézségét zengi ugyan, mégsem a valóságtól elszakadt, mégis
életszerű költészet ez. A természet a híres kosályi bukolikákban nem díszletként van jelen, a
költő nem mesterségesen hangolja magasra érzelmeit: érezni, hogy maga fogta az ekeszarvát,
s az életforma egyben önkifejezési forma a kosályi költő számára. Művészi eszközeiben is
tárgyszerű ez a líra; viszonylag kevés költői képet használ, köznapi tények, munkafolyamatok
s a táj aprólékos leírásából áll össze a vers. Előfordul, régebbi és újabb leírásaiban egyaránt,
hogy a tárgyszerűség szándékolatlan prózaiságba fordul, a jellegzetes azonban az, hogy a
tárgyias pontosság egyben a lírai hangulat megteremtésének eszköze (De különben csend
van). Ez szintén a költő ösztönösségével, a természetben való feloldódásával, panteisztikus
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szemléletével magyarázható: „Virágba borulva állnak a fáim. / E dús virágok közt / virágba
borulok én is. / Ujjaimból liliomok nőnek” (Ujjaimból liliomok nőnek).

Ez a természet, falusi élet, munka szépségét dicsérő költészet társadalmi funkcióját tekintve
többféle lehetőséget hord magában. A természeti értékekhez való ragaszkodás egyben kiállás
az erkölcsi értékek mellett, a virágok, a csillagok, az egyes ember békéje közösségi gonddá,
közösségi vállalássá minősülhet, mint például a Szőlőőrzésben: „Én vagyok az éjek pásztora /
és az egész világ álmára vigyázok. / Állok a világ felett, / mint egy feltűzött vasvilla / és a
világ borát őrizem.” A Méhek között a „Sötétség nélküli lélekragyogás”, a más embereket le
nem igázó, „könnyes zsarolást”-t nem ismerő munka himnusza. Ezt az idillre hangoltságot, a
mindenen átsegítő általános humánum hitét először az 1915-ös frontélmények törik meg, s a
költő emberszeretetét, féltését konkretizálják, a fenyegetettségben emberségét mélyítik el
(Királyok, Varjak). 1933-ban hangzik fel ismét lírájában a figyelmeztetés az „idilli világ”
mélyén rejlő veszélyekre, és a szerző tudatában a híres kosályi bukolikák „hírhedt”-té válnak
— „mint gyilkos, hegyes puskagolyók, / olyanok a búzaszemek, a drága búzaszemek” (No,
idilli világ). Amikor a „forró puskacső” ismét valósággá lesz, megírja Ima mindenkiért 1940-
ben c. versét (Móricz Zsigmond közli a Kelet Népében).

A II. világháború befejeződése s a rákövetkező kilencévi hallgatás után ~ lírájának humánuma
éppoly áttetsző tisztának bizonyul; az új versek nem mutatnak semmiféle éles cezúrát, noha a
költő 1959-ben jelszószerűen meghirdeti: „Az új embert írd fel, a nagyszerű hőst…” Ennek a
szándéknak a szellemében születnek „És akkor…” kezdetű riportversei a szocialista
mezőgazdaság útjára lépő faluról, az új Kosályról; költői hazatalálását mégsem ezek, hanem a
régi kosályi bukolikákkal összecsengő „földízű-szép köszöntések” jelzik, melyekben a
boldogságot, a szépséget, az „álomnövesztő májusok”-at változatlanul fiatalos lelkesültséggel
vállalja.

Költői nyelvének értékei mellett irodalomtörténeti jelentőségű lírájának formai újítása: a Walt
Whitmannal világirodalmi jelenséggé vált szabad vers egyik legelső magyar művelője, neve a
Füst Miláné és Kassáké mellett említhető. Rímet, „minden előre megszabott formát” nyűgnek
érez; és valóban, a bartalisi szabad vers sem megmerevedett forma — a teljes kötetlenségtől a
szabályos népdalritmusig számos közbeeső fokozatot mutat. Igazán jó szabad versei nem
azok, amelyek parttalanul áradnak, hanem amelyeket az érzelem, a gondolat, olykor a költői
képek fegyelmezettebb rendbe szerveznek (Szőlőőrzés, No, idilli világ, De különben csend
van, Hajnali zene). Példája idősebb és fiatalabb kortársaira (például Méliusz Józsefre, Korvin
Sándorra) egyaránt hatott.

Köszöntő c. versére Terényi Ede komponált kantátát, Ősz, milyen szép vagy és Várlak c.
verseit a magyarországi Halmos László zenésítette meg; maga ~ szövegkönyvet írt Eisikovits
Mihály A kecske meséje c. operájához.

Verseskötetei: Hajh, rózsafa (Kv. 1926); Napmadara (Bp. 1930); Föld a párnám (Kv. 1931);
Világ térein gázolok (Bp. 1937); A mezők áldása (Bp. 1942); Válogatott versek (1955); Pedig
tavasz jő (1957); Új mezők és új dalok felé (1959); Versek. I. (Izsák József bevezetőjével,
1963); Idő, ne fuss (1965); Bartalis János legszebb versei (1966); Versek II. (1968);
Nyugtalanságok (1969); Veresbegymadár (1973). A Tanulók Könyvtárában jelent meg a
Vers, fájó szépség c. válogatás Rácz Győző előszavával (Kv. 1977). Önéletrajzi vissza-
emlékezése: Az, aki én voltam (1972).

Románul: Emil Giurgiuca fordításában Poezii (1968); Gelu Păteanu fordításában Ruga mea
din flori de aur (Méliusz József előszavával, 1974).

(K. L.)
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Kassák Lajos: Három találkozás. Bécsi Magyar Újság 1922. szept. 21. — Gaál Gábor: B. J. Hajh, rózsafa. Keleti
Újság 1926. dec. 5. — Szentimrei Jenő: B., a költő. Korunk 1926/12. — Kosztolányi Dezső: B. J. Nyugat, Bp.
1927/4; újraközölve Írók, festők, tudósok, Bp. 1958. II. 263–68. — Németh László: B. J.: Hajh, rózsafa.
Protestáns Szemle, Bp. 1928/1; újraközölve Két nemzedék. Bp. 1970. 215–17. — Illés Endre: B. J. Nyugat
1930/8. — Weöres Sándor: Világ térein gázolok. Nyugat, Bp. 1939/4. — Méliusz József: Újra virágzó rózsafa.
Igaz Szó 1957/4; újraközölve Kitépett naplólapok, 1961. 357–65. — Láng Gusztáv: B. J. új verseiről. Utunk
1960/10; uő: Kozmosz és bensőség. Egy Bartalis-vers szerkezete. Utunk 1973/30. — Kántor Lajos: Az
egyszerűség vonzása. Igaz Szó 1968/8; újraközölve Alapozás, 1970. 276–86. — Rácz Győző: Anakronizmus,
vagy korszerű költői világkép? Utunk 1968/30; újraközölve Értelem és szépség, 1972, 332–41. — Sőni Pál: Az,
aki én voltam. Utunk 1972/34; uő: Költő — ma is. Utunk 1973/39. — Petre Pascu: Bartalisra emlékezve. Előre
1977. jan. 16. — Kiss Jenő: B. J. csendje; Izsák József: Az életöröm költője volt. Igaz Szó 1977/1.

ASZT: Vallomások, nyilatkozatok, versek. LM 232, 327, 350, 382, 408, 467, 537, 577, 1016. — A 80 éves B. J.
köszöntése. LM 1241. — A régi Kosály. Rácz Győző megemlékezése. LM 1626.

Bartalis Sándor (Magyarhermány, 1884. szept. 30. — 1952. aug. 7., Kolozsvár) — a Vas- és
Fémmunkások Országos Szövetségének főtitkára (1919–40), a romániai SZDP végrehajtó
bizottságának tagja (1926–38), szociáldemokrata országgyűlési képviselő, a Vas- és
Fémmunkás c. szaklap főszerkesztője (1920–44), az Erdélyi Munkásnak, az SZDP
hetilapjának felelős szerkesztője (1929–30). Cikkei a Munkás Újságban (1929–34), az Előre
c. munkáslapban (1934–39) és több munkásnaptárban jelentek meg; szerkesztette és kiadta a
Vas- és Fémmunkások Szövetsége évi jelentéseit.

Bartha Béla — *sportirodalom

Bartha Ignác (Craiova, 1896. jún. 18. — 1970. okt. 12., Kolozsvár) — jogi szakíró.
Tanulmányait Craiován, Kézdivásárhelyen, majd a kolozsvári egyetem jogi karán és a
kereskedelmi akadémián végezte. Az ESZME-egyesület elnöke (1933–38); 1939-ben a
Magyar Népközösség országgyűlési képviselője. Jogi szakcikkeit és törvénymagyarázatait az
Újság, Ellenzék, Keleti Újság, Ardealul Juridic, Magyar Jogi Szemle közölte. Megindítója és
első főszerkesztője a Háztulajdonosok Lapja c. közlönynek (1933). Önálló kiadásban
jelentette meg 1924-től kezdve az összes lakbérleti törvényeket magyar fordításban, az 1881.
évi végrehajtási törvény román fordítását (1926), a mezőgazdasági adósságokról szóló
törvényt (1935), valamennyit magyarázatokkal kísérve. Cikksorozatot írt erkölcsellenes
bűncselekményekről a kolozsvári Ardealul Juridic jogi szaklapba (Infracţiunile contra
bunelor moravuri c. alatt önálló kötete, Kv. 1938).

Bartha István (Marosvécs, 1889. dec. 23. — 1979. jan. 17., Marosvásárhely) — népművelő,
író. Négy polgárit Marosvásárhelyen, tanítóképzőt Nagyenyeden végzett; orosz hadifog-
ságban a Szibériai Újság munkatársa. Hazatérve 1947-ig többnyire falun tanítóskodott.
Diákemlékei, harctéri és fogságbeli élményei, a tanítósors ihlették írásra. A Cimbora mun-
katársa. Holtak néznek (Mv. 1929) c. verskötetében Ady, Gyóni, Bartalis lírája visszhangzik,
az életanyag azonban dokumentumértékű. Ugyanez jellemzi prózai írásainak Felmértem
férfikoromat c. gyűjteményét (Mv. 1934) is. Hadrakeltem Erdélyből c. „háborús nagyregény”-
e, novellái, Dón Están c. verses bohózata, falun bemutatott iskolai színdarabjai, Creangă-
fordításai kéziratban a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban találhatók.
Gaál Gábor: Erdélyi notesz. Korunk 1929/12; újraközölve Válogatott írások I. 331–32. — Szentimrei Jenő:
Taposott fű. Erdélyi Helikon 1930/3.

Bartha János — *nyelvművelés
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Bartha Károly (Brassó, 1878. okt. 31. — 1959. aug. 29., Brassó) — szerkesztő.
Szakszervezeti vezető, 1919-ben a brassói munkástanács elnöke. A brassói Előre c. szocialista
napilap (1920), majd 1922–23-ban a Famunkás c. szakszervezeti közlöny felelős szerkesztője.

Bartha Sándor (Lugos, 1908. aug. 20.) — természettudományi író, népművelő. Középiskolai
tanulmányait Lugoson végezte, az egyetem természettudományi karán Kolozsvárt szerzett
diplomát. Előbb Gyulafehérváron, majd Kolozsvárt tanár, egy ideig geológiai kutatóinté-
zetben dolgozott. Földrajzi, természetrajzi és geológiai tankönyveket fordított románról ma-
gyarra s magyarról románra (magyarországi román iskolák részére). Másfél évtizeden át
vezette a kolozsvári szabadegyetem kétnyelvű cipőgyári fiókját, 1973 óta a szabadegyetem
prorektora és a magyar előadások szervezője. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a
felnőttnevelés és -oktatás tárgyköréből. Apósával, Nyárády Erazmus Gyulával együtt-
működött A Tordahasadék c. monográfia új román nyelvű átdolgozásában (Kv. 1938),
valamint Maxim Pop mellett a túrakalauz új román nyelvű kiadásának előkészítésében (Cheile
Turzii, 1973). Társszerkesztője I. Puia és I. Resmeriţă mellett a Iuliu Prodan-emlékkönyvnek
(Viaţa şi opera botanistului Iuliu Prodan, Kv. 1975).

Bartis Ferenc (Gyergyószárhegy, 1936. júl. 4.) — szerkesztő, író, költő. Középiskolát
Gyergyószentmiklóson és líceumi esti tagozaton Marosvásárhelyen végzett, egyetemi
tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem magyar-történelem szakán kezdte 1956-ban, majd
kényszerű megszakítás után 1968-ban szerzett tanári képesítést a marosvásárhelyi Pedagógiai
Intézetben a magyar–román szakon. Közben fizikai munkásként dolgozott építőtelepeken,
gyárakban és a mezőgazdaságban. Versei, karcolatai, népművelő írásai és fordításai 1953 óta
jelennek meg. Szerkesztői pályáját a Falvak Dolgozó Népénél kezdte, majd a Hargitánál
dolgozott, 1970 óta az Új Élet riportere, a Művelődés munkatársa. Munkái: Konok szeretet
(versek, Katona Szabó István előszavával, Forrás 1972); Felsült próbatevő (színpadi
karikatúra, Mv. 1972); Kegyetlen szépség (versek, Kv. 1975); Ha éjfélkor virrad (színdarab,
1979); Kövek és fűszálak (gyermektörténetek, 1980.) Írói álneve Karda Ferenc.

Mózes Attila: Paradoxonok útvesztőin. Utunk 1976/15.

Bartók Béla Dalosszövetség — *Dalosszövetség

Bartók Béla emlékezete — Bartók Béla életéhez, munkásságához, művészetéhez a romániai
magyar zeneirodalomban is nagyszámú tanulmány, cikk, népszerűsítő írás,
dokumentumkiadvány kapcsolódik; öröksége és emlékének ápolása egész szellemi életünkre
kiterjed. Már a kortársak hamar felfigyeltek a művész életművének jelentőségére, ami
egyfelől a román és erdélyi magyar népdalgyűjtemények anyagának közvetlen kötődéséből
következett, másfelől az új romániai magyar társadalomkutató értelmiség népi érdeklődésével
magyarázható; az Erdélyi Fiatalok tábora erkölcsi kérdésnek tekintette elismerését. Az eredeti
népdal és a modern zene híveinek ugyanakkor Bartókért és Kodályért állandó harcot kellett
vívniuk a konzervatív polgári és kispolgári körökkel, 1933-ig a *Dalosszövetség
vezetőségével is.

Bartók művészetének elfogadtatásában nagy szerepe volt hangversenyeinek és előadásának.
Bartók-zongoraművek első megszólaltatója maga a szerző volt: első szólóhangversenyét
szülővárosában, a bánsági Nagyszentmiklóson tartotta 1903. ápr. 13-án; Erdélyben először
1912. ápr. 20-án Marosvásárhelyen lépett fel; 1919 után romániai hangversenyein majdnem
30 művét adta elő személyesen. Beharangozót, beszámolót, kritikát vagy tanulmányt írt
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fellépéseiről Bródy Miklós, Delly-Szabó Géza, Guttmann Miklós, Horvát Henrik, Járosy
Dezső, Molter Károly, Sárkány Gábor, Seprődi János, Szelle Károly.

Az elsők között játszotta Erdélyben műveit — Bartók személyes szereplésein kívül —
Dohnányi Ernő (1917), B. Zsembery Elvira (1923), George Enescu (1924), Hevesi Piroska
(1924), a Nottara-kvartett (1924), F. Szalay Stefánia (1929). A 30-as évek végén kezdte
Bartók művészetét népszerűsítő karmesteri és előadói tevékenységét Nagy István, és
kamarakórusával az 50-es évek végén fejezte be. Bartók-műveket tűzött műsorára Szabó Géza
is. Kórusciklust szólaltatott meg több alkalommal Guttman Mihály. A fiatalabb nemzedékből
elsősorban Nagy István tanítványai Marosvásárhelyről és Maxim Éva tanítottak be Bartók-
kórusokat iskolai énekkarokkal.

A két világháború között Török Erzsébet, Ferenczy Zsizsi adott elő dalaiból, újabban Albert
Annamária, Lengyel Xénia, Martha Kessler, Tóth Erzsébet. Versenyművei, hegedűre és
zongorára írott művei, kvartettjei, hegedű-zongora szonátái a legkiválóbb román, magyar és
német művészek és együttesek műsorán szerepelnek.

Színpadi műveinek mindenikét bemutatták nálunk. A fából faragott királyfi (1944-ben,
felújítva 1964-ben) s A kékszakállú herceg vára együtt A csodálatos mandarinnal (1965-ben)
Kolozsvárt került színre, utóbbit Bukarestben is bemutatták. Román népi szöveg ihlette
Cantata profana c. műve Bukarestben 1961-ben nyilvános hangversenyen hangzott el.

Szórványosan ugyan, de megjelentek nálunk műveiből kórusok a Művelődési Útmutató
(1948, 1950) és Művelődés (1970) hasábjain; a Napsugár mellékleteiben (1971, 1972), a
Zoltán Aladár szerkesztette Dalgyűjteményben (1958) s a Birtalan József és Szász Károly
összeállította Szállj, szépszavú dal c. kórusgyűjteményben (1972). Önéletrajza (1921, 1970) s
a Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét c. tanulmány kivonatos változata is megjelent
(Művelődés 1970).

Az Electrecord hanglemezgyártó vállalat eddig két Bartók-mű terjesztését vállalta:
Divertimento (a kolozsvári Filharmónia vonószenekara Mircea Cristescu vezényletével); Este
a székelyeknél (Halmos György előadásában).

Gazdag anyagot mutat fel a zeneírás tanulmányok, cikkek, esszék, megemlékezések,
méltatások formájában. Radu Urlăţeanu dolgozatában együtt foglalkozik a két kortárs —
Bartók és Kodály — művészetével (1929). Constantin Brăiloiu a román népzene kutatásával
kapcsolatos Bartók-írásokat fordítja román nyelvre (1934), majd ezekből cikkgyűjteményt
jelentet meg (1937). Helyét jelöli ki az új magyar zenében Lakatos István (1936). Számos
életrajzi mozzanattal, egyes városokhoz kapcsolódó Bartók-emlékekkel gazdagodott a Bartók-
irodalom az évfordulók alkalmával közölt írásokban. Egyesek ismertetik módszerét, magyar
népzenei gyűjtéseinek eredményeit, a székely anyag szerepét gyűjtéseiben, műveiben (Almási
István, Könczei Ádám, Szenik Ilona). Megfogalmazzák a román népzenével kapcsolatos
gyűjtő, rendszerező tevékenységének jelentőségét (Tiberiu Alexandru, Angi István, Sabin V.
Drăgoi, László Ferenc, Sigismund Toduţă, Zeno Vancea). Zeneszerzői tevékenységének
szűkebb vagy szélesebb területét elemezve népszerűsítik munkásságát, eredményeit (Jagamas
János, Szalay Miklós); egyik-másik műfaj térhódítását (Halász Anna, Szinberger Sándor),
László Ferenc pedig Bartókról szóló írásokból szerkesztett kötetet (Bartók-könyv 1970–1971),
majd kiadta hazai és külföldi szerzők 13 tanulmányát Bartók-dolgozatok c. alatt (1974),
önálló kötetet állított össze Béla Bartók şi muzica românească címmel (1976) a zeneszerző
román vonatkozásairól, s új tanulmánykötetet Bartók Béla. Tanulmányok és tanúságok (1980)
címmel.

A Bartókról szóló írások egy további csoportja a művészetéhez vezető utat jelzi (Nagy István,
Zoltán Aladár, Csire József), általánosabb képet rajzol a művészről, tudósról vagy az emberről
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(Boda Oszkár, Bács Lajos). Némelyek riportsorozatban, dokumentumriportban elevenítettek
fel életrajzi vonatkozásokat, személyi kapcsolatokat (Köteles Pál, Cseke Péter, Domokos
Eszter), mások — románok és magyarok — maguk emlékeztek vissza Bartókra (Fischerné
Szalay Stefánia, Molnár Irma, Ion R. Nicola, Harry Brauner, Árvay Árpád, Fogolyán Miklós).
Interjú keretében is felmérték a hazai zeneszerzőkre gyakorolt hatást (Terényi Ede), sőt
szavalóestek, nyilvános stúdióadások kapcsolták össze művészetét írásaiból, leveleiből,
kortársak nyilatkozataiból vett idézetekkel (Banner Zoltán, Buzás Pál).

Hazai vonatkozású leveleiből gyűjtött s közzétett Viorel Cosma (Demény Jánossal), Lakatos
István és George Sbârcea (Bartók leveleinek budapesti III. és IV. köteteiben). Hazai
kiadásban jelent meg László Ferenc 99 Bartók-levél c. válogatása (Téka 1974) és kétkötetes
Bartók-levélgyűjteménye román nyelven (Zeno Vancea bevezetésével, 1976–77).

Életét és munkásságát az elsők között Kiss Béla vázolta önálló füzetben (1946). Szegő Júlia
előbb a népdalkutató Bartók alakját rajzolta meg bőséges és ismeretlen romániai levele-
zésanyag közlésével (1956), majd életrajzát dolgozta fel (1964), ez utóbbit életrajzi regény
formájában is (Embernek maradni, 1965, 4. bővített kiadás 1975, románul 1972). Zeno
Vancea román nyelvre fordította Szabolcsi Bence Bartók-tanulmányát, s kötetet adott ki
románul a zenetudós írásaiból és tanulmányaiból (1956). Eisikovits Miksa egy tanulmányban
Bartók stílusa egyes elemeinek a román népzenével való kapcsolatát mutatta ki (1976).
Zenéjének és egész munkásságának fél évszázados útját Benkő András foglalta össze Bartók
Béla romániai hangversenyei c, teljes irodalmat is közlő könyvében (1970), majd ugyanő
témáját kibővítve Bartók és Románia címen zenetudományi doktori értekezést védett meg a
kolozsvári zeneművészeti főiskolán (1977).

A tisztelet jutott kifejezésre Bartók iránt azokban a zeneművekben, amelyekkel emlékének
adóznak egyes hazai magyar zeneszerzők (Bihari Sándor, Junger Ervin, Oláh Tibor, Terényi
Ede, Vermesy Péter, Zoltán Aladár).

Forrást jelent gazdag munkássága, életének egyik-másik jelentősebb mozzanata költészetünk
számára is. Költeményeket ihlettek amerikai önkéntes száműzetésének esztendei (Márki
Zoltán, Szilágyi Domokos), a Cantata profana, a Concerto (Magyari Lajos, Tóth István), a
Zene (Kányádi Sándor). Versek születtek példamutató művészi egyéniségéről, műveinek
gondolatébresztő, serkentő hatásáról (Páskándi Géza, Hodos László, Szemlér Ferenc, Székely
János, Lászlóffy Aladár, Éltető József), a természettel (Palocsay Zsigmond) vagy a néppel
való kapcsolatáról (Szász János). Írói, költői megnyilatkozások sora vall emberi nagyságáról,
művészi jelentőségéről, példamutató társadalmi állásfoglalásáról vers vagy próza formájában
(Bajor Andor, Deák Tamás, Hajdu Győző, Katona Ádám, Kántor Lajos, Márki Zoltán, Szőcs
István, Szőcs Kálmán), ez a tisztelet vezérli tollát román költőknek, íróknak is (Mihai Beniuc,
Geo Bogza, Nina Cassian, Veronica Porumbacu).

Életéből, művészetéből képzőművészeink is ihletet merítettek. Megörökítették interjú,
hangversenyezés vagy népzenelejegyzés közben (Hosszú Márton, Maczalik Alfréd, Nagy
Albert). Portrét, festményt, rajzot készített róla a későbbi nemzedék több tagja is (Lausch
Gyula, Kristófi János, Márkos András, Porzsolt Borbála). Szobor, dombormű formájában
örökítette meg Balogh Péter, Jecza Péter, Nagy Albert, Szervátiusz Tibor, a román szobrászok
közül Ion Jalea. Mások egy-egy jelentős művéből vagy egész életéből merítettek témát
képhez, szoborhoz, rajzhoz, metszethez, domborműhöz (Ambrus Imre, Árkossy István,
Bardócz Lajos, Cseh Gusztáv, Fux Pál, Imets László, Lechner Júlia, Macskásy József, Makkai
Piroska, Nagy Albert, Páll Lajos, Plugor Sándor, Szervátiusz Jenő) vagy éppen
faliszőnyeghez (Bandi Dezső, Tóth József).

A Romániai Magyar Dalosszövetség 1948. februári átszervezésekor a „Bartók Béla
Dalosszövetség” elnevezést vette fel. Nagyszentmiklóson kétnyelvű emléktáblával jelölték
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meg Bartók szülőházát, és a város múzeumában külön Bartók-szobát létesítettek. Nevét viseli
egy bukaresti zenei klub, egy-egy bukaresti, nagyszentmiklósi és kolozsvári utca, az 1971-ben
alakult temesvári énekkar, a Gyergyóditrói Művelődési Egyesület (1972).

Halálának negyedszázados évfordulója alkalmával ünnepi számmal adózott emlékének az
Igaz Szó, Korunk, Művelődés, Utunk. Megemlékezett az eseményről a legtöbb napilap is,
zenei együttesek, zenei intézmények ez alkalommal Bartók-műveket tűztek műsorukra. A
nagyszentmiklósi múzeum Szőcs Gyula szerkesztésében emlékfüzetet, a nagyváradi
Művelődési Ház a keretében elhangzott előadásokból kis kötetet jelentetett meg. A román
rádióban és televízióban László Ferenc több alkalommal emlékezett meg az évfordulóról.

(B. A.)
Seprődi János: Bartók Béla művészete. Pásztortűz 1924/10; újraközölve s bővítve Seprődi János zenei írásai és
népzenei gyűjtése, 1974. 266–85. — Nagy Géza: Bartók Béla jelentősége. Erdélyi Múzeum 1946. — Székely
János: Ismerkedés Bartók Bélával. Igaz Szó 1960/9; újraközölve Egy rögeszme genezise. 1978. 125–33. —
Lakatos István: Bartók-dokumentumok. Művelődés 1970/9; uő: Romániai Bartók-bemutatók. Utunk 1970/40. —
Angi István: Folyóirataink Bartók-számairól. Utunk 1970/49. — Szekernyés János: Bartók és a Zenei Szemle.
Utunk 1971/16. — Vermesy Péter: Bartók romániai hangversenyei. A Hét 1971/16. — Szilágyi Domokos:
Bartók-könyv. Könyvtári Szemle 1972/2. — Benkő András: Bartók fogadtatása. Korunk Évkönyv 1974. —
Faragó József: Bartók példája az összehasonlító folklórkutatásban. Korunk 1975/8. — László Ferenc: Bartók
Béla tájainkon. Kronológiai táblázat. Művelődés 1975/8; uő: Beu, Bartók és a „népzene a műzenében”. Korunk
1976/5. — Szőcs Gyula: Nagyszentmiklósi adatok a Bartók-kutatáshoz. Művelődés 1975/12. — Orth Mészáros
Enikő: Bartók Béla Zenei Klub. A bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Ház zenei műsorai. Művelődés 1975/11.
— Balázs Edit: Népművészettől — modern művészetig. Brâncuşi és Bartók. Korunk 1976/8. — Max Eisikovits:
Contribuţii la geneza unor elemente de stil în creaţia lui Béla Bartók. Függelék az Întroducere în polifonia
vocală a secolului XX. c. kötetben, 1976. 307–50. — Szekernyés János — Szőcs Gyula: „Nagyszentmiklós —
művész fiának”. Korunk 1979/1–2.

Bartók Gabriella, Váradiné (Torda, 1887. júl. 5. — 1967. jún. 28., Debrecen) — műkedvelő
író. Érzelmes verseit Szívvirágok címen adta ki (Gross Károly címlapjával, Torda 1936).

Bartók György, málnási (Nagyenyed, 1882. aug. 3. — 1970. nov. 26., Budapest) —
filozófus. Középiskoláit Nagyenyeden és Kolozsvárt, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt,
Lipcsében, Heidelbergben és Berlinben végezte. Kolozsvárt Böhm Károly, Heidelbergben az
újkantiánus Wilhelm Windelband és a vallásfilozófus Ernst Troeltsch voltak mesterei. A
kolozsvári egyetemen lett magántanár, majd az I. világháború után az ideiglenes magyar
tanárképző főiskola és a ref. teológia tanára. 1926-tól Szegeden egyetemi tanár, 1940-től
1944-ig ismét a kolozsvári tudományegyetem professzora. Filozófiai álláspontját Böhm
Károly autonomista értéktana hatására alakította ki, de Kant rá lényegesebb befolyással volt,
mint fichteánus mesterére. Elmélyült filozófiatörténeti munkálatok után egyéni antropológiai
felfogást dolgozott ki, amely közel áll Arnold Gehlen embertanához: kísérlet az újkantiánus
alternatívák meghaladására. Szegeden elindított Szellem és Élet c. negyedévi folyóiratát 1941
októberétől Kolozsvárt jelentette meg, itt vette tervbe Erdélyi Féniks c. alatt régi magyar
filozófiai kéziratok kiadását, de csak az I. kötet jelent meg (Sípos Pál: Természet és
szabadság, Kv. 1944). Főbb művei: Kant (Torda 1925); Böhm Károly (Kv. 1928); Kant
etikája és a német idealista erkölcsbölcselet (Bp. 1930); A „szellem” filozófiai vizsgálata (Bp.
1934); Ember és élet (Bp. 1939); Faj, Nép, Nemzet (a fajelmélet bírálata, Kv. 1940).
Gaál Gábor: A görög bölcselet története. Litografált jegyzet. Kv. 1948; újraközölve Válogatott írások III. 1971.
210–11, 355–57, 362. — Tamás Gáspár Miklós: Egy szerény filozófus emlékére. Korunk 1971/5. — Sándor Pál:
A magyar filozófia története. 1900–45. I. Bp. 1973. 489–501.

Bartók Katalin — *biológiai szakirodalom
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Barzilay István — *Déva magyar irodalma; *Új Kelet

Báthori Ferenc (Balkány, 1860. máj. 8. — 1936. júl. 25., Szászrégen) — nyelvtudós, néprajzi
kutató. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben és Kolozsvárt végezte, 1896-tól 1926-ig
a nagyváradi felsőkereskedelmi iskola tanára. Szenvedélyes utazó, bejárta Európát,
Egyiptomot és Palesztinát, élményeiről színes útirajzokban számolt be. Tudományos
szempontból jelentősek lappföldi kutatásai: ötször járt a norvégiai és finnországi lapp
településeken, népmeséket és dalokat vett fonográffal viaszhengerre. Utazásaim a lappok
földjén c. munkája (Nv. 1917) alapján Nicolae Iorga felkérésére 1924-ben előadást tartott a
Vălenii de Munte-i szabadegyetemen. Évtizedeken át jelentős szerepet játszott Nagyvárad
társadalmi és művelődési életében. Gazdag könyvtárát a Szigligeti Társaságnak adományozta.

Báthory Lajos (Máramarossziget, 1942. febr. 16.) — történész. Aradon végzett líceumot, a
Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos diplomát szerzett. 1965 óta a kolozsvári
Történeti és Régészeti Intézet tudományos kutatója. Első írása a Korunkban jelent meg,
történeti évkönyvek és folyóiratok bányatörténeti, munkásmozgalmi és történeti demográfiai
cikkeit közlik román és magyar nyelven. Társszerzője a Bibliografia istorică a României I.
1944–1969 (1970) és IV. 1969–1974. (1975) kötetének.

Bátori R. Ella, Radóné (Berettyóújfalu, 1906. okt. 29.) — író. Középiskolát Nagyváradon
végzett. Szabad versei, prózai írásai hazai lapokban és antológiákban jelentek meg,
verskötete: A Ma asszonya (Nv. 1934).

Batthyaneum — *könyvtárak

Bazsó Zsigmond (Magyarfenes, 1938. szept. 15.) — újságíró, novellista. A Babeş–Bolyai
Egyetem történelem karán szerzett tanári oklevelet. 1963-tól a kolozsvári Igazság belső
munkatársa; társadalmi tárgyú publicisztikai írásaival, szépprózájával és riportjaival más
lapokban is jelentkezik. Első karcolata 1960-ban látott napvilágot az Utunkban. Munkája
Bolond ősz (kisregény, Kv. 1970). Egy erdélyi falu életét festi érzékletesen, részletekig menő
tárgyi ismeret birtokában. Riporttal szerepel a Kötések, sodrásban c. gyűjteményben (1979).

Bechnitz Sándor24 — *Déli Hírlap

Becski Irén (Sárközújlak, 1900. dec. 2.) — költő, lélektani szakíró. ~ Andor húga, Brassai
Viktor felesége. A kolozsvári egyetemen szerzett orvosi diplomát, ugyanitt a gyermek-
ideggyógyászati klinikán lett tanársegéd. Első versei a nagyváradi Tavasz és Magyar Szó
(1919) hasábjain jelentek meg, majd a Keleti Újságban, Napkeletben (1920–22), Vasárnapi
Újságban (1924) és Nyugatban (1928). Lefordította Max Brod Reubeni, a zsidók fejedelme c.
regényét (Új Kelet 1928). Tevékeny szerepe volt férje, Brassai Viktor előadóművész és költő
antifasiszta szavalóestjeinek megszervezésében. Főleg gyermeklélektani szakcikkei
tájékoztató jelleggel napilapokban jelentek meg.

Becsky Andor, családi nevén Becski (Sárközújlak, 1898. febr. 28. — 1978. okt. 31.,
Budapest) — szerkesztő, költő, író. ~ Irén bátyja. 1916-ban Kolozsvárt végezte a
kereskedelmi akadémiát. Mint avantgardista költő a Keleti Újság, Napkelet, Vasárnapi Újság,
Új Genius, Periszkop, A Jövő Társadalma s más haladó lapok munkatársa. Antal Jánossal
együtt kiadott verseit Dienes László vezette be (Verseskönyv, Kv. 1923). Szentimrei Jenővel
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együtt szervezte a *Stúdió kolozsvári munkásszínpadot, itt került előadásra 1930-ban Órák a
halál előtt c. színjátéka, mely látomásszerűen ábrázolja a kapitalista társadalom ellentétes
típusait és elkerülhetetlen válságát. „Deracionált” munkáskórusaival kapcsolatban Gaál Gábor
megjegyzi: „A kitűnő gárda szervezőjének, betanítójának és szövegírójának, Becsky
Andornak nem szabad elfelejtenie, hogy itt azután tényleg csak a mondanivaló, az ideológiai
tudatosítás s a legközvetlenebb és legegyszerűbb forma a fontos…” Az illegális kommunista
mozgalomban vállalt szerepe során el kellett hagynia az országot, s külföldről Babos Antal,
majd Pap Gábor néven lett a Független Újság és a Korunk munkatársa. Bécsi, berlini és
párizsi emigrációs évek után Budapesten telepedett le, s a Korunk budapesti szerkesztője lett.
Útinapló 1933 c. versciklusa már realista; irodalomkritikai írásaiban a népi írók balszárnyát
támogatja antifasiszta szellemben. A II. világháború időszakától hosszú ideig tisztviselő,
1957-től a Színháztudományi Intézet munkatársa. Emlékezéseit Asztalos Istvánról, Antal
Jánosról, Aradi Viktorról, Brassai Viktorról, Dienes Lászlóról, Gaál Gáborról, Józsa Béláról,
József Attiláról, Radnóti Miklósról, Salamon Ernőről Kortársak (Bp. 1974) c. kötete foglalja
össze; a Korunk alapításának körülményeiről való emlékeit az 1976-os Korunk Évkönyv
közli.
Dienes László: Antal János és B. A. verseskönyve. Keleti Újság 1923. ápr. 25.; újraközölve „sejtelme egy
földindulásnak…” 1976. 121–24. — Gaál Gábor: Munkás kamaraszínpad Kolozsvárt. Korunk 1930/3;
újraközölve Válogatott írások I. 348–49. — Méliusz József szerkesztésében: A Korunk költészete. 1976. 74–77.
— Nagy István: Hogyan tovább? 1971. 104–06. — Szilágyi Júlia: Búcsú B. A.-tól. Korunk 1978/11.

Bede Olga (Dicsőszentmárton, 1908. nov. 24.) — ifjúsági író. A középiskolát szülővárosában
végezte 1925-ben, majd Erdély különböző városaiban tisztviselő. Az 50-es évek végén tűnik
fel verseivel, meséivel és színdarabjaival az ifjúsági sajtóban és a rádióban. Munkái: Harkály
doktor (versek, 1957); Az Óperencián innen és túl (mesék, 1957); Aranymadár (mesék, 1958);
Varázstükör (színdarabok, 1958); Két kis csibész kalandjai (verses mese, 1960); Pionírok az
űrhajón (verses mese, 1961); Kék virág (színdarabok, 1961); Mai játék (regény, 1963);
Pionír-köszöntő (színdarabok, 1964); Be szép a nyár (ifjúsági regény, 1968); Bújj, bújj zöld
ág (színdarabok, 1968). A marosvásárhelyi Népi Alkotások Háza még több más
gyermekszíndarabját és bábjátékát kiadta, Mesél az erdő c. bábjátékát 1964 óta játsszák.

Beder Sándor — *naptár

Beder Tibor — *turista irodalom

Bedő Károly (Brassó, 1924. júl. 14.) — orvosi szakíró. A brassói kat. főgimnáziumban
érettségizett (1943), az orvosi szakot Nagyszebenben, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen végezte
(1949). Az orvostudományok doktora (1969). Marosvásárhelyen az OGYI közegészségügyi
tanszékének tanára. Hazai folyóiratokban a néptáplálkozás és népegészségügy kérdéseivel
foglalkozik, a TETT munkatársa. Szakírásait az Orvosi Szemle — Revista Medicală, Igienă,
Medicine et Nutrition, Excerpta Medica s más bel- és külföldi szaklapok közlik. A
borjútymusból kivont frakciók gátló hatását elemző szakdolgozatainak a rákkutatás
szempontjából különleges jelentősége van. Társszerkesztője a Horváth Miklós szerkesztette
kőnyomatos Közegészségtan c. jegyzetnek (Mv. 1957). Több román nyelvű jegyzete mellett
magyar nyelvű kőnyomatos tankönyvei: Élelmiszeregészségtan (Kv. 1959); Az ember
táplálkozása (Mv. 1976); A gyermek- és a serdülőkor egészségtana (Mv. 1977).

Beer Ilona Mária — Fábián Ervinné leánykori és egyik írói neve
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Beier Sándor (Gyergyószentmiklós, 1913. márc. 28.) — eszperantista író. 1943-ban a
kolozsvári egyetemen közgazdasági doktorátust szerzett. Versei, elbeszélései, kritikai cikkei
eszperantó nyelven jelennek meg a világ különböző részein, Svédországtól Japánig s a
Kanári-szigetekig, eszperantóul ismertet romániai magyar kiadványokat. Munkatársa a Paco,
Heroldo de Esperanto és Norda Prismo c. folyóiratoknak. Munkái A Gyergyói medence
gazdasági fejlesztésének kérdései (Kv. 1943); Homo lernu de la akvo (Ember, tanulj a víztől.
Elbeszélés, Gyula 1970).

Írói álnevei: Bérci Darázs, Héthelyi Sándor.

Békás Győző — *jogi szakirodalom

Beke György (Uzon, 1927. aug. 3.) — író, műfordító. ~ Mihály András apja. Középiskoláit a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, a magyar nyelv és irodalom szakot a Bolyai
Tudományegyetemen végezte. 1947-ben a sepsiszentgyörgyi Népi Egység szerkesztőségében
dolgozott, 1948-tól a Romániai Magyar Szó, ill. Előre belső munkatársa. Tagja volt a
Művelődés szerkesztőbizottságának, számos bel- és külföldi folyóirat munkatársa, A Hét
szerkesztője. Első írását az Ifjú Erdély közölte 1943-ban.

Legszorgalmasabb terepjáró írónk, aki a valóság sokoldalú riporteri feltárása mellett
élményanyagának regényes feldolgozására is törekedik. Riporthőseinek belső rajza az évek
során fokozatosan mélyült (Tizenöt esztendő, 1959; Diótörés, 1964; Az utolsó Bethlen, 1968),
a széppróza felé közelítve dokumentáris írásait. Kisregényeiben (Hullámgyűrű, 1965;
Vándorvillám, 1967; 2. javított kiadás 1973), valamint Bűnben társtalanul (1969) c.
regényében visszatérnek a „riportos” élethelyzetek. Sajátos, szépirodalmi rangra emelt
műfajához, az emberi és közösségi sorsproblémákat hordozó szociográfiai riporthoz újra meg
újra visszatér, s közfeladatként jelöli ki a honi elmélyedést (Magunk keresése, 1972). Utat tör
a moldvai csángók újrafelfedezése felé, tájakat emel köztudatba (Feketeügy, 1974), Erdély
mai társadalomrajza kerekedik ki népszerűvé vált és közvéleményt formáló riportkönyveiből,
melyekben egy-egy megyét mutat fel egészében (Szilágysági hepehupa, 1975; Nyomjelző
rokonság, Fehér megyéről, 1978; Búvópatakok, Beszterce-Naszód megyéről, 1980).

Számos recenzióban, interjúban vállalta a román–magyar irodalmi kapcsolatok népsze-
rűsítését. Szerkesztette és új levéltári anyaggal kiegészítve kiadta Koós Ferenc Életem és
emlékeim c. múlt századi naplóját (1971), interjúi 56 íróval a magyar–román kapcsolatokról
könyv alakban is megjelentek (Tolmács nélkül, románul is, 1972). Összeállított és magyarra
fordított egy román aforizmagyűjteményt: „A kő bölcsessége a keménység” (1976, bővítve II.
kiadás Kagylók tengerzúgással c. alatt, 1971). Klasszikus és kortárs román szerzők számos
művét lefordította, így Jean Bart Europolisz c. regényét, mely négy magyar kiadást ért meg
(1962–75), Zaharia Stancu Sirató (1970) és Petre Sălcudeanu Csonkahét (1974) c. regényét,
Emil Gîrleanu novelláit (Az első fájdalom, 1974), Dinicu Golescu 1824–26-os utazásainak
leírását (Téka 1977) s Ion Brad Kapu zárul, kapu tárul c. regényét (1979). Német és román
riporterekkel közösen szerepel a Verheissene Zukunft c. gyűjteményben (1974).

Egyéb munkái: Akasztott ember kötele (elbeszélés, 1949); Gólyaláb (történelmi elbeszélés,
1966); Csángó krónika (a Fodor Sándorral és Mikó Imrével közös Orbán Balázs nyomdokain
c. kötetben, 1969); Szerelemcsütörtök (karcolatok, 1970); Bővizű patakok mentén (Farkas
Árpáddal, Fodor Sándorral, Kovács Györggyel, riportkönyv, 1972); Pál vitéz (Deák
Ferenccel, képregény a törökverő Kinizsiről az ifjúság számára, 1972); Csőposta (riportkönyv
Vajdahunyadról, Kenéz Ferenccel és Marosi Barnával, 1974); Éjszakai biciklisták (regény,
Kv. 1975, rádiójátékra alkalmazta Furkó Zoltán, Bp. 1980); Veress Sándor tolla és körzője
(Benkő Samu előszavával, Testamentum 1976); Emberarcok (riportkönyv, Cseke Péterrel és
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Marosi Barnával, 1976); Istók Péter három napja (regény, 1977); Vizek törvénye (riportok,
Kv. 1977); Vállald önmagad (publicisztika, Balogh Edgár előszavával, 1978); Meghívó nélkül
(Riportkönyv Erdélyből, Bp, 1979); Fölöttük a havasok. Családi krónika (Kv. 1980).

Álnevei: Faragó György, Bárdócz Gergely.

(M. H.)
Veress Dániel: Meggondolkoztató kísérlet. Utunk 1970/31. — Kozma Dezső: Műfajok határán. Korunk 1970/9.
— Szőcs István: Fetisektől legendákig. Utunk 1972/47. — Mikó Imre: Nemzetiségi összhangzattan. Utunk
1973/12. — Bajor Andor: A hűség vallomásai. Utunk 1974/41. — Bata Imre: B. Gy. könyveiről. Kritika. Bp.
1976/1. — Herédi Gusztáv: Az ingázás regénye. Korunk 1976/9. — Pomogáts Béla: A valóság nyomában. B.
Gy. arcképéhez. Forrás. Kecskemét 1977/1. — Ruffy Péter: Egy mai Julianus barát. Magyar Nemzet, Bp. 1977.
aug. 28. — Bernád Ágoston: Három nap egy élet. A Hét 1978/12. — Marosi Péter: Valóságirodalom és
anyagszerűség. Utunk 1978/40; újraközölve Világ végén virradat. 1980. 105–11. — Balogh Edgár: Kalauz és
erkölcsi kódex. A Hét 1979/6. — Vekerdi László: Nyelv és lélek ereje. Jelenkor, Pécs 1979/3. — Kroó András:
Riportkönyv Erdélyből. Népszabadság, Bp. 1979. szept. 12. — Imreh István: Családi krónika és
nemzetiségtörténet. Utunk 1980/12. — Izsák József: Intés az őrzőkhöz. Igaz Szó 1980/12.

ASZT: Vallomás a riportról. LM 977. — Tolmács nélkül c. kötetéről. LM 1172. — Alkotóműhely. LM 2190.

Beke Mihály András25 — *Echinox

békeharc-irodalom — a haladó erők világméretű békemozgalmának visszhangja.

Romániai magyar íróink kezdettől fogva bekapcsolódtak az 1948 augusztusában a lengyel
Wroclawban megrendezett értelmiségi világkongresszus s az itt kezdeményezett Békeharc-
bizottságok munkájába. 1950 márciusában az irodalom társadalmi funkciói közül az
atomfegyverek eltiltását követelő stockholmi felhívás, 1951 februárjában az öt nagyhatalom
békeegyezményének megkötését szorgalmazó berlini felhívás támogatása került előtérbe. Erre
utal az RNK írószövetsége kolozsvári tagozatának kiadásában megjelent Irodalmi Almanach
A béke útja (1950/3), ill. A békeharc útján (1950/4–1951/2) c. állandó rovata, valamint az 50-
es évek elején megjelent gyűjteményes kiadványok sora: a Gaál Gábor Ajánlásával Bárdos B.
Artúr, Hajdu Zoltán, Majtényi Erik, Márki Zoltán és Szász János költeményeiből összeállított
Ötven vers, az Ünnepi Szó — a Szász János szerkesztette szavalókönyv —, a Fogj bátran
tollat, a Román Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulójára Dimény István
gondozásában 44 munkásköltő verséből összeállított antológia, valamint az Ágyúszónál
hangosabban, melyet 12 romániai magyar költő verseiből Bajor Andor rendezett sajtó alá
(1950).

A szocialista hazafiságtól elválaszthatatlan békeharc mindenkori időszerűségét példázza, hogy
az 1959-ben megjelent A szabadság dicsérete c. szavalókönyv is szép számmal közölt
békeverseket. A békemozgalom szolgáltatta indíték fontos mozzanat olyan költők
fejlődésében, mint Horváth Imre (A béke érdekében, A víz a tűznek), Szabédi László
(Vezessen a Párt, Sokan szólunk) vagy Tompa László (Gyűlésben az ifjúsággal).

Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottsága 1950-ben Békeharc-bizottságok Közlönye c. alatt
magyar nyelven is kiadta román nyelven szerkesztett központi folyóiratát. Ez a lap az 1955-ös
évfolyamtól kezdve A Béke Védelmében címet viselte, s 1962/3-as számával az alapul
szolgáló În Apărarea Păcii c. kiadvánnyal együtt megszűnt, miután feladatait a napisajtó
átvette.

Békési Ágnes (Kolozsvár, 1927. okt. 12. — 1970. aug. 5., Bukarest) — műfordító, szerkesztő.
A deportálásból visszatérve a Bolyai Tudományegyetem levelező hallgatójaként magyar
nyelv és irodalom szakból 1954-ben szakképesítést szerzett. 1948 és 1954 között a Politikai
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Könyvkiadó, 1955-től az Irodalmi Könyvkiadó bukaresti szerkesztőségében dolgozott.
Számos cikke jelent meg az Igazság, Előre, Utunk, Ifjúmunkás, Korunk s a budapesti
Nagyvilág hasábjain. Fordításkötetei: Ofelia Manole: Donca Simu (Simó Donka életrajza,
1951); A. G. Vaida: A kis hazafi (1951); Victor Eftimiu: Bölénycsapáson I–VI. (1957); Zalka
Máté, L. Boriszov, Sz. Antonov, A. Beh, L. Szejfullina, M. Velicsko: Elbeszélések Leninről
(Vincze Ferenccel, 1957); Anna Karajev: A fűrésztelep (regény, Adorján Lenkével, 1957);
Vera Inber: Válogatott írások (Büchler Erzsébettel és Kőműves Gézával, 1958); Cezar
Petrescu: Utas és olvasó (1958); Szemjon Rozenfeld: Saljapin (1959); V. Bill-
Belocerkovszkij: Az ultimátum (Büchler Erzsébettel, 1961); Ieronim Şerbu: Kiűzetés a
paradicsomból (1961); Andrei Tudor: George Enescu élete képekben (1962); George Sbârcea
— Ion Hartulari Darclée: Darclée (1962); Fănuş Neagu: Vörös kakas (novellák, 1962); Camil
Petrescu: Prokrusztész-ágy (regény, Bp. 1966); Robert Jungk: Ezer napnál tündöklőbben
(1967); Garabet Ibrăileanu: Adéla (1968); Calistrat Hogaş: Egyedül (1969); Victor Hugo:
Gavroche (1970); Simon Wiesenthal: A gyilkosok közöttünk járnak (1970).
Molnár Tibor: B. Á. emlékére. Utunk 1970/35. — Ervin-Deutsch László: Mozaik. Igaz Szó 1973/3.

Békési Elek — *mezőgazdasági szakirodalom

Béldi Miklós (Dicsőszentmárton, 1925. ápr. 9.) — természettudományi szakíró.
Leszármazottja annak a ~ Ferencnek, akivel Bölöni Farkas Sándor az 1830-as években
Nyugat-Európát és Észak-Amerikát bejárta. Kolozsvárt végezte a középiskolát, a Bolyai
Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. Szucságon tanít, 1969 óta a Román
Ornitológiai Központ munkatársa. Írásaival a természetjárást igyekszik fellendíteni, a
természetismeretet előmozdítani, ember és táj meghitt kapcsolatát elmélyíteni. Munkái:
Ismerjük meg a madarakat (1959, 2. kiadás 1962); Madarász szemmel a Kárpátokban (Kv.
1970), Madárhatározó (Kv. 1980). Munkásságát a lengyel szaksajtó is értékelte.

Beleznay Zoltán — Banner Zoltán művészi álneve

Bélteky László (Székelyhíd, 1909. ápr. 2.) — költő, szerkesztő. Középiskoláit Nagyváradon a
premontrei gimnáziumban végezte. 1929-től 1931-ig a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia
hallgatója. Újságírói pályáját az Ellenzéknél kezdte, 1932-től az Erdélyi Lapok belső
munkatársa, 1934-től az Erdélyi Néplap, 1942-től az Estilap felelős szerkesztője
Nagyváradon, majd 1943-tól a Magyar Nemzet belső munkatársa Budapesten. Első versét az
Erdélyi Helikon közölte, szerepelt az Új Arcvonal (Kv. 1932) s a Tíz tűz (Nv. 1932) c.
antológiákban. 1941-ben a Szigligeti Társaság adta ki Jelszó nélkül c. verskötetét, mely az
ősz, a céltalan érmelléki bolyongások s a növekvő értelemellenesség leverő hangulatából egy
népi-paraszti világ vágyálma felé keres kiutat. Újságírói működését a felszabadulás után is
folytatta Budapesten, a Magyar Rádió 1957–58-ban rádiókomédiáit mutatta be.

Benamy Sándor (Sáp, 1899. máj. 6.) — újságíró, író, műfordító. Nagyváradon és a budapesti
Keleti Akadémián végezte tanulmányait, ahol gazdag nyelvtudásának alapját vetette meg.
Közírói pályafutását a Nagyváradi Naplónál kezdte, majd rövid bukaresti újságíróskodás után
a kolozsvári Új Kelet és a Brassói Lapok munkatársa lett. Részt vett a Temesváron megjelenő
Erdélyi Színházi Élet szerkesztésében (1930).

Bejárta a Közel-Keletet, és élményeit útleírásokban örökítette meg. Az első közülük
Európától Ázsiáig c. alatt (Bécs 1925, 2. kiadás Bp. 1937) Henri Barbusse előszavával jelent
meg. A művészetről vallott nézeteit a Gaál Gáborral kiadott Erről van szó! c. „művészeti és
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emberi figyelmeztető” (Kv. 1927) összegezte. A budapesti Új Színházban, majd Kolozsvárt is
bemutatott Kajüt c. szexuálszociológiai drámája körül 1928-ban irodalmi vita pattant ki. Hat
írótársával: Fekete Tivadarral, Győri Illés Istvánnal, Károly Sándorral, Ligeti Ernővel, Nagy
Karolával és Szántó Györggyel szerzett „kollektív regény”-e, A földalatti hármak, 1933-ban
Tamási Áron előszavával jelent meg, s ugyanebben az évben mutatták be a Kolozsvári
Színpártoló Egyesület drámapályázatán I. díjat nyert Vissza a háborúba? c. színművét. 1934-
ben Magyarországra költözött, ahol útirajzai, regényei, drámái mellett főként műfordításai
tűntek fel. Fordításában jelent meg Solohov Csendes Don c. regénye (1935–36). A
felszabadulást követő hónapokban átmenetileg újra Kolozsvárt telepedett le; itt adta ki R.
Kovnator Lenin anyja c. tanulmányának s Ilja Ehrenburg Párizs bukása c. regényének
fordítását (1945). Budapestre visszaköltözve hosszabb ideig a Magyar Rádió irodalmi
vezetője volt. Romániai működésének emlékeit A XX. században éltem c. önéletrajzában (Bp.
1966) dolgozta fel, amely számos tárgyi tévedése ellenére is tanulságos korrajza a két
világháború közötti romániai magyar szellemi életnek. Újabb munkái: A pakompartos, az
agglegény és a kisfiú (regény, Bp. 1975); Nemi arisztokrata, nemi proletár (kortörténet
drámákban, Bp. 1978). Egyes munkáit Ben Ami névvel jegyzi.
Sz. J. (Szilágyi Júlia): B. S.: A pakompartos, az agglegény és a kisfiú. Korunk 1976/6.

Bencze Miklós — Czinczár Miklós írói álneve

Benczédi Pál (Bencéd, 1883. jan. 2. — 1966. jún. 9., Kolozsvár) — bibliográfus, történész,
műfordító. Tanulmányait Székelykeresztúron és Kolozsvárt folytatta, s a manchesteri
Unitarian College-ben fejezte be. 1934-től középiskolai, 1943-tól teológiai tanár. 1948-tól
1957-ig akadémiai könyvtáros. 1920-ban az Erdélyi Szemle számára lefordította
Rabindranath Thakur (Tagore) Chitre c. drámáját. Kiadta és bevezetéssel ellátta Jánosfalvi
Sándor István Székelyhoni utazás a két Homoród mentén c. munkáját (Erdélyi Ritkaságok 7–
8. Kv. 1941). Ismertette a gondozása alatt álló volt unitárius kollégiumi könyvtár kézirattárát
a *Kelemen Lajos Emlékkönyvben (1957). Kéziratban hagyta hátra Gál Kelemen, Kanyaró
Ferenc, Mikó Lőrinc, Péterfi Dénes életrajzát.

Benczédi Sándor (Tarcsafalva, 1912. szept. 16.) — szobrászművész. A tanítóképzőt 1932-ben
Székelykeresztúron, a képzőművészeti főiskolát 1942-ben Budapesten végezte. Korondon
tanítóskodott, ekkor írta és rajzolta A csillagszemű juhász (Kv. 1946) c. alatt a Móricz
Zsigmond Kollégium kiadásában megjelent három mesejátékát, melytől a bevezetőt író
Faragó József „új magyar játékstílus” kialakítását várta.

Faluról hozza magával szobrászművészetének első kiállítási anyagát, s Kolozsvárt nyitja meg
műtermét. Terrakotta kisszobraiban az irodalmi és plasztikai kifejezés ötvözetével fogalmazza
meg az örök emberi esendőséget; kisplasztikájának Kisszobrok (Mv. 1959) c. alatt megjelent
albumát Márkos András a népi és nevelő jellegre való hivatkozással vezeti be. A 60-as évek
végén az addigi típusszobrok személyiségek kritikai jellemzésévé alakulnak: a művész
megkezdi a romániai magyar értelmiségről, az irodalmi, képzőművészeti, színházi és zenei
élet kiválóságairól készített alakos vagy portrékarikatúráinak sorozatát. 1971-ben saját rovatot
nyit Utunk-széli szobrok címen az Utunk utolsó oldalán, ahol minden héten más és más hazai
író vagy művész fejkarikatúráját közli. E rovat nyomán nevezi magát — a rá jellemző
öniróniával — „utunkszéli szobrász”-nak. Több mint 200 írókról, művészekről készített
karikatúra-szobra a csíkszeredai Mikó-vár múzeumi termében állandó kiállításként szerepel.
Debreczeni László: Új fiatal szobrásztehetség. Erdélyi Fiatalok 1937/2. — Hans Loew: B. S. kisszobrai. Korunk
1959/10. — Földes László: Kin nevet és kit nevettet Benczédi? Utunk 1957/26–27; újraközölve A lehetetlen
ostroma, 1968. 295–304. — Sinkó Zoltán: B. S. 60 éves. Igaz Szó 1972/11.
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Benczel Béla — *Brassói Lapok 1; *Egység

Bene József (Székelydálya, 1903. jún. 24.) — képzőművész. A székelyudvarhelyi ref.
kollégiumban érettségizett, majd a bukaresti Szépművészeti Akadémián Camil Ressu, G. D.
Mirea, Fritz Storck és Costin Petrescu növendékeként festészeti és iparművészeti szakot
végzett. Középiskolás korában a helyi gimnáziumok diáklapjait illusztrálta; a főiskolai évek
alatt a bukaresti lapokba rajzolt, majd Marosvásárhelyen, 1945 után Kolozsvárt kapcsolódott
be a magyar könyvgrafikai tevékenységbe. A KZST tagja volt; a kolozsvári Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskola textil tanszékének vezető tanára (1949–72), közben dékán,
tanulmányi igazgató. Érzékeny, mesélő kedvű részese a romániai magyar ifjúsági és
gyermekirodalom fejlődésének. Plakátjaival és az általa tervezett borítóval indult útjára a
Napsugár, melynek ma is szerkesztőbizottsági tagja. Az Utunk, Korunk, Igaz Szó és szinte
valamennyi romániai magyar napilap közli illusztrációit. Könyvgrafikai munkái közül
kiemelkedik Benedek Elek Mesék és Táltos kecske (magyar, román és német nyelvű kiadás),
Nagy István A mi lányaink, Asztalos István Fiatal szívvel, Székely János Itthon vagyok, Kiss
Jenő Gyermeksíp c. kötetéhez s a Moldvai csángó népdalok és népballadákhoz készített
borítója, kötésterve és illusztrációja; Kacsó Sándor Száműzetéseim c. verskötetében 8
grafikával szerepel.
Hajdu Győző: A művész közérzete. A Hét 1974/35. — Mircea Ţoca: Iosif Bene. Kismonográfia, 1976. —
Jánosházy György: B. J. Kismonográfia, 1979.

Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szept. 30. — 1929. aug. 17., Kisbacon) — publicista,
regényíró, novellista, népmesegyűjtő, a magyar gyermekirodalom úttörő szerzője és
szervezője, szerkesztő. ~ Marcell apja. Földművelő székely katonacsaládból eredt, s egész
életén át megőrizte felelősségét szülőföldje iránt.

1921. augusztus 3-án érkezik haza hosszú távollét után s telepszik meg végleg szülőfalujában.
A romániai magyar irodalom hőskorában egybeköti az írói tevékenységet a népműveléssel.
Gyermeklapja, a Cimbora, a világban való korszerű tájékozódásra, a hagyományok
megbecsülésére, az anyanyelv színvonalas ápolására nevelt, népszerű naptárai irodalmi igényt
ébresztettek, a Kós Károllyal és Szentimrei Jenővel kezdeményezett s főszerkesztőként
nevével jegyzett Vasárnap (folytatása a Vasárnapi Újság) általános ismereteket terjesztett, s a
közügyek megvitatására serkentett. Paál Árpád napilapja, az Újság, melynek munkatársa volt,
független lapként szolgálta a demokratikus haladást. Kiállott Makkai Sándor Ady-könyve
mellett a Brassói Lapok hasábjain, majd önálló röpiratban segítette az Adyra hivatkozó fiatal
nemzedék szellemi erőit a konzervatív irodalmi irányzattal szemben. Személye a *kalákások
mozgalma élén egy radikális székely népi irányzat jelképévé vált. „Fiai”, a köréje gyűlt fiatal
írók — Bartalis János, Jancsó Béla, Kacsó Sándor, Nyírő József, Szentimrei Jenő, Tamási
Áron — társaságában 1927–28-ban bejárta Erdélyt. Velük járta az országot Ferenczy Zsizsi
dalénekes és György Dénes, a versmondó. Irodalmi vezér volt, annak ellenére, hogy a
marosvécsi Helikon csoportosulásán kívül maradt. Fiatal írótársait biztatta ugyan, hogy
programjukkal vegyenek részt az új közösségben, ő azonban a „nyugatos” haladó irányzattal
versengő népi irányzat külön feladatait fogalmazta meg. Életműve iskola a népszolgálatra és a
népi erők felkarolására, a helytállásra vidéken, a székely hagyományok beépítésére a
társadalmi és művelődési haladásba.

Romániai szerepének előjátéka: gazdag irodalmi termése s politikai szembekerülése a dualista
korszak hatalmasságaival. A székelyudvarhelyi ref. kollégium növendéke volt, a budapesti
egyetemen magyar és román nyelv és irodalmi előadásokat hallgatott, majd pályáját
megszakítva újságíró lett. 1887-től a kormányon levő Szabadelvű Párt képviselője a nagyajtai
választókerületben; parlamenti beszédében erkölcsi értékű gyermekirodalmat sürgetett, s
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leleplezte a vidéki iskoláztatás siralmas állapotát. Ellenzéki magatartása miatt kizárták a
kormánypártból, s mint ellenzéki jelöltnek az újraválasztását 1890-ben csendőrterrorral
akadályozták meg az oklándi kerületben. A tanítóság számára „politikai tanügyi lap”ot
indított, írók, kritikusok és irodalomtörténészek élén Magyar Kritika címen haladó fórumot
létesített, napilap szerkesztésébe fogott a nyomorában kivándorlásra kényszerült székelység
védelmére. Radikalizmusa elvezette a szocialistákkal való rokonszenvig, de csak az
értelmiségre támaszkodott, s népbarát mozgalmát fokról fokra leszerelték. Lapjai csődbe
jutottak, a kezdeményezésére 1902-ben Csíktusnádra egybehívott „székely kongresszus”-ra
sem őt, sem a nép küldötteit nem engedték be. „Ez a világ nem az én világom” — e szavakkal
vált meg a közélettől, s irodalmi munkásságát a gyermekeknek és a népnek ajánlotta fel.

Székelyföldi folklórgyűjtését már egyetemi hallgató korában Kriza János, Orbán Balázs és
Sebesi Jób anyagával együtt adta ki a Kisfaludy Társaság a Magyar Népköltési Gyűjtemény
III. köteteként. Jelentős alkotása, az ötkötetes Magyar mese- és mondavilág (Bp. 1894–96) a
maga korában a legnagyobb példányszámot érte el. Meséit mint mesemondó átkölti, hogy
korszerűsítse a néphagyományt s ősi szókinccsel, népi gondolatfűzésekkel, szemléletes és
fordulatos kifejezésmóddal járuljon hozzá az irodalmi nyelv épségben tartásához. Míg a
városiasodó rétegek gyermekeit a népi kultúra értékeivel oltja be, a falusi fiatalok képzeletét
az ezermesterkedés műszaki titkai felé irányítja. Ez a kiegyenlítő szándék hatja át ifjúsági
regényeit és nevelő célzatú egyéb írásait is, melyek közül a Testamentum és a hozzája fűzött
Hat levél (Bp. 1894) emelkedik ki: szembeszáll a törtetéssel és az úrhatnámsággal,
hangsúlyozza a munka — többek közt az elhanyagolt és lenézett ipari pályák — társadalmi
becsét, s a felekezeti és osztálykorlátokon felülemelkedő szerelmet és emberséget hirdeti.
Munkásságára felfigyelve Petelei István a Kemény Zsigmond Társaság újjászervezésekor
1896-ban Jakab Ödönnel és Szabolcska Mihállyal együtt beválasztatja a tagok közé.

Kevéssé értékelt még szépirodalmi tevékenysége, mely — áthatva nosztalgikus vágyódással
egy gyermekkorából ismert patriarkális falusi életforma iránt és telve felháborodással a
kapitalista társadalom szociális és erkölcsi válságával szemben — nemcsak valósághű, hanem
egyben magatartást tanúsító is. Novellái csehovi realizmussal írt „érzékeny történetek”,
melyekben falu és város, nép és értelmiség, szerelem és család, munka és megélhetés, hivatás
és hivatal kerül konfliktusba. Sohasem költ, mindig az életből, saját megfigyeléseiből tükröz,
s szomorú tapasztalatait is többnyire bizakodó hangulatreflexei követik. Kisbacon, az
Erdővidék, Székelyudvarhely, Erdély elevenedik meg a maga változásaival és emberi
sorsaival regényeiben is. A Huszár Anna (Bp. 1895) főhőse, a falusi származású diák, nem
tud választani otthoni jegyese és városi ideálja között, s a magyar úri és paraszti élet
kasztellentéte elől öngyilkosságba menekül; a Katalin (Bp. 1895) öntudatos varrónője a nők
emancipációját igazolva munkájával menti meg leroskadt családját, de szakít vőlegényével,
mert az vonakodik szegény lányt elvenni; a Falusi bohémek (Bp. 1900) fiatal lelkésze
eldáridózza kepéjét, csalással próbál pénzhez jutni és birtokos családba akar benősülni, csak
hogy szabadulhasson cudar eklézsiájától; az Uzoni Margit (Bp. 1901) Reviczkybe szerelmes
leánykája a kolozsvári tanítóképző fojtott levegőjéből az isten háta mögötti erdélyi falu
nyomorába vetődik, hogy álmai rabjaként szenvedjen és mégis boldognak higgye magát. A
meseíró híre eltakarta a regényíróét és novellistáét, holott új népiség úttörőjét tisztelhetjük a
szépíróban, aki erkölcsi realizmusával a XX. század új feladataira készülődött. Nemegyszer
félreismerik és konzervatívnak minősítik, mert szembeszállt a szerelmetlen üzleti házassággal,
a házasságtöréssel és családi háromszöggel, és saját élete példáját mutatva, írásban is a
szerelmi és családi erkölcs tiszta örömét hirdette.

A könyvei jövedelméből épült kisbaconi „Mari”-lak, a saját kezűleg ültetett almáskert és
fölötte a fenyves kulturális zarándokhellyé vált. Amikor százezrek távoztak Erdélyből, az író
ide tért haza, innen kezdeményezett irodalmi és népművelő mozgalmakat, irányította lapjait és
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az egész „irodalmi hőskor” szervezkedését, melynek kátéja lett önéletrajza: az Édes
anyaföldem! (Bp. 1920, utolsó kiadás Bp. 1979). Ide látogatott el újra meg újra írófia, ~
Marcell, itt szerezték első ösztönzéseiket íróunokái, ~ András és ~ István, Lengyel Dénes és
Lengyel Tamás. A gondosan megőrzött könyvtárban függ Szentimrei Jenőnek szánt utolsó
levele, melynek írása közben érte szélütés. Utolsó sorai: „mindegy, akárki csinálja meg, fő,
hogy dolgozzanak…” Felesége, Fischer Mária, önként követte a halálba. A temetésen
mondotta Tamási Áron: „Hős volt, bátor és igaz: ennek a földnek egyetlen szemünk előtti
vértanúja, testvére a régieknek, akiket úgy szeretett: Apáczainak, Mikes Kelemennek, Kőrösi
Csomának, a keveseknek, az örökké élőknek. Istenem, olyan boldog vagyok, hogy ölelhettem
őt: a tiszta Férfiút, az útmutató nagy Fát, az Embert az erdélyi embertelenségben, akinek a
teste Igévé lett az elmúlt éjszaka.”

1969-ben Kovászna megye a kisbaconi lakot Benedek Elek Emlékházzá nyilvánította és
múzeumnak rendezte be. Az avató ünnepség szónoka Balogh Edgár volt, Elek apóhoz fűződő
kapcsolatairól Máthé János magyarhermányi földműves adta elő vallomását. Újabb
ünnepségekre került sor az író születésének 120. és halálának 50. évfordulója alkalmából,
1979 szeptemberében. A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház hosszú idő után újra
bemutatta Benedek Elek Többsincs királyfi c. mesejátékát, s az író születésnapján
Kisbaconban rendezett ünnepségen Románia Szocialista Köztársaság Írószövetsége nevében
Gálfalvi Zsolt és Tiberiu Utan, a Kovászna megyei írók nevében Veress Dániel tartott
beszédet. Megjelent és személyi emlékeit idézte a régi „kalákások” — Benedek Elek turnézó
„fiai” — nevében az öreg György Dénes. A kettős évfordulóról megemlékezett a Korunk
(Hegedűs János tanulmányával), az Igaz Szó (Magyari Lajos versével, Szabó Zsolt
tanulmányával), az Utunk (György Dénes visszaemlékezéseivel), a Művelődés (Balogh Edgár
vitacikkével), és erre az alkalomra ünnepi számot adott ki a Napsugár. A folyóiratok közölték
Vetró András és Petrovics István Benedek-mellszobrának, Gergely István emlékérmének és
az íróról készülő szobrának, Tirnován Vid „fakép”-ének műtermi felvételeit. Az emlékezet
jegyében hozta ki a Kriterion Benedek Elek levelezésének I. kötetét Szabó Zsolt
szerkesztésében, a Creangă Könyvkiadó pedig Deák Ferenc színes illusztrációival egy új
mesegyűjteményt jelentetett meg.

Munkáinak hazai kiadásai: Petőfi (Dicsőszentmárton 1922); Híres erdélyi magyarok. A két
Wesselényi, Kőrösi Csoma Sándor (Szatmár 1922); Magyarok története (A Magyar Nép
Könyvtára 8–9. Kv. 1925); Gyermekszínház (összeállítás ifjúsági írók színdarabjaiból,
Magyar Ifjúság Könyvtára 2–3. Kv. 1926); Erdélyi népmondák (A Magyar Nép Könyvtára 18.
Kv. 1926); Kisbaczoni történetek (Az Én Könyvtáram 1. Nv. 1927); A püspök meg a püspökfi,
avagy A magyar fa sorsa (Brassó 1927); Elek nagyapó képes mesekönyve (B. Loránt Erzsébet
képeivel, Kv. 1937); A vitéz szőcs (székely népmesék, Faragó József bevezetésével, Tanulók
Könyvtára 1955, 1972); Napleánya királykisasszony (1955); A jégpáncélos vitéz (székely
népmondák, illusztrálta Deák Ferenc, 1956); Halljátok, emberek? (politikai írások és irodalmi
bírálatok, Balogh Edgár bevezetőjével. Magyar Klasszikusok 1957); Székely népballadák
(Kincses Könyvtár 1958); A harismadár (novellák, karcolatok, elbeszélések, Balogh Edgár
bevezetőjével, Magyar Klasszikusok 1959); A táltos kecske (mesék, illusztrálta Bene József,
Székely Erzsébet bevezetőjével, 1959, újabb kiadások: 1960, 1971, 1978); Az okos lány
(illusztrálta Deák Ferenc, 1962, újabb kiadás Mesetarisznya címen, 1966); A százesztendős
jövendőmondó (karcolatok, elbeszélések, cikkek, Balogh Edgár bevezetőjével, 1967); A táltos
asszony (népmesék és mondák, Faragó József bevezetőjével, 1967, újabb válogatásban, Feszt
László rajzaival, 1968); Csodalámpa (nemzetközi mesegyűjtemény, Faragó József
bevezetőjével, Cseh Gusztáv rajzaival, 1969); Kék mesekönyv, Piros mesekönyv, Arany
mesekönyv, Ezüst mesekönyv (nemzetközi mesegyűjtemények Deák Ferenc rajzaival, öt kötet,
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1971–75). Leveleit Szabó Zsolt rendezi sajtó alá: a megjelent I. kötet az 1921–25-ös anyagot
tartalmazza (B. E. irodalmi levelezése, 1979).

Románul: Capra năzdrăvană (Nicolae Străvoiu fordításában, Bene József rajzaival,
Biblioteca pentru toţi copii 17. 1971).

(B. E.)
Szentimrei Jenő riportja B. E. temetéséről, Ellenzék 1929. aug. 22; újraközölve B. E. visszavonul c. alatt. Sablon
helyett csillag. 1968. 122–27; uő: Emlékezés B. E.-re. 1934; újraközölve Vallomások. Mv. 1956. 365–75; uő: B.
E. száz éves. Korunk 1959/2. — Vezér Erzsébet: B. E. Monográfia. Bp. 1937. — Benedek Marcell: B. E.
Irodalomtörténeti Közlemények 1955/1. — Lőrinczi László: Elek nagyapó férfiarca. Előre 1957. márc. 3. —
Ficzay Dénes közlése: B. E. levelei az aradi Kölcsey Egyesülethez. Igaz Szó 1957/3; uő: B. E levelei Halmágyi
Samuhoz. Utunk 1973/29. — Balogh Edgár: B. E.-ről sokféleképpen. Korunk 1965/9; uő: B. E. alias Ady Endre.
Igaz Szó 1966/7; mindkettő újraközölve Duna-völgyi párbeszéd. Bp. 1974. 505–08. — Faragó József: B. E.
pályája a kisbaconi népmeséktől a népek mesevilágáig. Igaz Szó 1969/9. — Egyed Ákos: B. E. és a
„székelykérdés”. Korunk 1969/9. — Balogh Dezső közlése: Öt Benedek Elek-levél. NyIrK 1971/2. — Kicsi
Antal közlése: B. E. levelei Tompa Lászlóhoz. Utunk 1971/4. — György Dénes: B. E. „turnéi”. Korunk 1971/5.
— Hegedűs János: B. E. és a nők világa. Dolgozó Nő 1971/10; uő: B. E. naplójából. Dolgozó Nő 1972/5; uő:
Nagyapó, édes nagyapóka. Dolgozó Nő 1973/5; uő: B. E. szép öregsége. Korunk 1979/9. — Tiberiu Utan: Elek
apó — a székely Creangă. A Hét 1974/4. — Lengyel Dénes: B. E. Monográfia, Bp. 1974. — Marton Lili: Elek
apó. Regényes életrajz, Tiberiu Utan előszavával, 1975. — Mózes Huba: Népszolgálat kettős tükörben (Móricz
Zsigmond és B. E. a húszas évekbeli Erdélyben). Korunk 1979/5. — Balogh József: B. E. időszerűsége. Előre
1979. szept. 30. — Ruffy Péter: Gyermekek cimborája. Magyar Nemzet, Bp. 1979. szept. 30. — Szabó Zsolt:
Elek apó és Cimborája. Könyvtár 1979/3; uő: Előszó. B. E. irodalmi levelezése I. 1979. — Szőcs István: B. E.
irodalmi levelezése. Előre 1980. ápr. 9.

Benedek Ferenc (Nagyvárad, 1900. szept. 7. — 1944, Auschwitz) — orvos, író. Cikkei,
versei, novellái a budapesti és nagyváradi lapokban jelentek meg. Verseivel a Petőfi
Társaságban dicséretet, a Szigligeti Társaságban jutalmat nyert. Munkái: Szerenád (versek,
Bp. 1919); Az isteni nász (versek, Nv. 1920); Biblia (zsoltárok, versek, litániák, Nv. 1922);
Wassermann: pozitív (regény, Nv. 1933; új kiadása A rendelő különbejárata címen, Bp.
1941). Regényéből Mendel Viktor Fertő c. háromfelvonásos színjátékot írt egy előjátékkal
(Belényes 1947).

Benedek Géza (Kisbacon, 1916. szept. 13.) — orvosi szakíró. A középiskolát
Sepsiszentgyörgyön végezte, orvostudományi tanulmányait Kolozsvárt, Budapesten és a
németországi Halle an der Saale egyetemén. Előbb külföldön tevékenykedett, majd körorvos
Nagybaconban, Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen, 1952 óta Kovásznán belgyógyász
főorvos, 1961 óta ugyanott szívgyógyász főorvos. Első írása az Ifjú Erdélyben (1938)
Erdővidékről szólt, később orvostudományi szakdolgozatai jelennek meg román, német és
amerikai szakfolyóiratokban. Népszerűsítő cikkeit a TETT és A Hét közli. Tárgyköre a
Székelyföld borvíz- és gázforrásainak gyógyászati jelentősége és hatásmódja, különös
tekintettel a szív és az érrendszer betegségeire. Részt vett Kovászna fejlesztési terveinek
kidolgozásában, 1968-ban Kovásznán és 1979-ben Árkoson országos tudományos értekezletet
szervezett; az elsőnek a tudományos anyaga kötetben is megjelent az ő, Darkó Zsigmond és
Petru Oprea szerkesztésében (Efectele terapeutice ale staţiunilor balneo-climaterice din
judeţul Covasna. Sepsiszentgyörgy 1969).

Benedek István26

Benedek István (Nagyvárad, 1941) — *TETT
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Benedek József — *orvosi szakirodalom

Benedek Marcell (Budapest, 1885. szept. 22. — 1969. máj. 30., Budapest) — író,
irodalomtörténész, műfordító. ~ Elek fia. A budapesti egyetemen szerzett magyar–német
szakos tanári diplomát, a magyar kommün alatt kifejtett tevékenysége miatt megfosztották
középiskolai tanári állásától, s mint kiadói lektor és műfordító tartotta fenn családját. A
gyermekkor kisbaconi emlékein túl irodalmi indulásának sikerei is Erdélyhez, közelebbről
Kolozsvárhoz kapcsolják, ahol a legtöbb példányban kelt el első nyomtatásban megjelent
műve, a Don Juan feltámadása c. verses regénye (1904), és az ő fordításában átütő sikert
aratott Edmond Rostand verses színjátéka (Napkeleti királykisasszony). Ez a viszony még
szorosabbra fűződött a két világháború között, amikor apjának irodalomszervezői
tevékenysége révén alkalma nyílt megismerkedni a fiatal székely írókkal, Kuncz Aladár pedig
a haladó polgári vonal képviselőihez hozta közelebb. Így vált a 20-as években az Ellenzék és
a Cimbora munkatársává, de megjelentek írásai a jelentősebb romániai magyar lapok szinte
mindegyikében. Helyzetismeretének bizonyítéka az 1927-es Irodalmi Lexikon, melynek
előszavát Kisbaconból keltezi, valamint a Literatura c. folyóirat 1930-as almanachjában
közölt megrázó emlékirata édesapja utolsó éveiről: a Magyar író tragédiája 1929-ben. A
Kemény Zsigmond Társaság sokszor szívesen látott vendégelőadója.

Romániai kapcsolatainak tartósságához az is hozzájárult, hogy mint a magyarországi Kiadók
és Könyvkereskedők Egyesületének főtitkára módjában volt elősegíteni a romániai magyar
irodalom terjesztését, ill. egyes írók (köztük Szántó György) műveinek budapesti kiadását. Az
ő kezdeményezésére indítja meg 1939-ben a Singer és Wolfner cég az Erdélyi Írások-
sorozatot, amely a tervek szerint elsősorban történelmi életrajzokat, életrajzi regényeket és
korrajzokat foglalt volna magába. E vállalkozás némi késéssel megjelent sorozatnyitó kötete
Janovics Jenő A Farkas utcai színház c. monográfiája (1941).

Az irodalmi műveltség terjesztésében és a műfordításban európaisága s humánuma
bontakozik ki. Szívesen vezeti be olvasóit a világirodalom, elsősorban a francia nagyok
élményszerű ismeretébe, jeles és maradandó alkotások felől tárja fel az egymást követő
eszmei és stílusirányzatokat.27

A fasiszta terror 1944 tavaszán kisbaconi önkéntes száműzetésbe kényszerítette. A
felszabadulás után, 1945 áprilisában írótársai meghívására Kolozsvárra költözött,
bekapcsolódott az új alapokon szerveződő szellemi életbe, s jelentős szerepet vállalt
irodalmunk közüggyé válásában. Kezdetben a Világosság irodalmi-művészeti rovatának
munkatársa, majd 1946 februárjától mint a szerkesztőbizottság tagja vezeti Balogh Edgárral,
Kacsó Sándorral és Kós Károllyal együtt az MNSZ napilapját. Szentimrei Jenő felkérésére
tanácsosként irányítja a kolozsvári magyar színház művészeti tevékenységét. A közönség
tájékoztatására színvonalas mikroesszéket írt a műsorfüzetekbe, modern felfogású
rendezéseivel pedig hathatósan hozzájárult a színház színvonalának emeléséhez. Az ő
feldolgozásában került színre 1945-ben a Lúdas Matyi, továbbfűzve a Móricz-féle Fazekas-
dramatizálás akkor ismert részletét; a kezdeményezésére alakult kolozsvári kamaraszínházban
mutatták be fordításában oratóriumként Romain Rolland Szerelem és halál játéka és Racine
Bérénice c. darabját. Megindulása időszakában munkatársa volt az Utunknak, hasábjain
jelentős vitát folytatott Gaál Gáborral Arany János Toldijáról.

Sokoldalú működésének eredménye a Bolyai Tudományegyetem irodalomesztétikai
tanszékének professzoraként végzett munkája. Tanítványai között volt Bajor Andor, Deák
Tamás, Földes László, Jánosházy György. Hivatásának alapelve — hogy az irodalom
szeretetének „forróságát másokba is átsugároztassa” — indítja Az irodalmi műveltség könyve
(Kv. 1946) c. kompendium összeállítására, amely a JBA 1946-os könyvnapi kiadványaként
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jelent meg s végleges formát Az olvasás művészete (Bp. 1957) c. kötetben kapott. 1947 őszén
visszaköltözött Budapestre, s az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára nyugalomba
vonulásáig (1962). Romániai kapcsolatai nem szakadtak meg: 1956 nyarán volt hallgatói
kérésére Kolozsvárt előadást tartott az irodalom időszerű kérdéseiről; a háromkötetes Magyar
Irodalmi Lexikon (Bp. 1963–65) főszerkesztője. 1967-ben az Utunk írógárdájával rögtönzött
Kisbaconban kerekasztal-értekezletet a hagyomány és újítás, valamint az írói felelősségtudat
kérdéseiről. Utolsó cikke a kisbaconi Benedek Elek Emlékház felavatása alkalmából jelent
meg az Utunkban (1969/21).

Budapesten megjelent munkái28 közül erdélyi vonatkozásúak: Naplómat olvasom (önéletrajz,
1965); Szépen élni (esztétikai írások, 1968).

(K. K.)
Huszár Sándor: Az író kertjében — B. M.-nél. Utunk 1967/31. — Jancsó Elemér: B. M. életműve. Korunk
1969/12; újraközölve Kortársaim, 1976. 224–28. — Szekér Endre: Szépen élni. Arcképvázlat B. M.-ről. Korunk
1976/79. — Benedek István: B. M. Tények és tanúk. Bp. 1977. — B. M.-hez írt 23 levél. BLev. I. 1979.

Benedek Simon, P. Fidél (Szentlélek, 1907. okt. 3. — 1979. máj. 25., Esztelnek) —
történész. Kolozsvárt 1945-ben történettudományi doktorátust szerzett.29 Munkái: Tatár-
betörés Csíkba 1661-ben (Kv. 1945); A kolozsvári ferences templom (Kv. 1946).

Benedek Zoltán (Barót, 1870) — *egészségügyi irodalom

Benedek Zoltán (Mezőméhes, 1927. szept. 11.) — földrajzi szakíró. Középiskoláit a
kolozsvári ref. kollégiumban, szaktanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte. 1950-
től Nagykárolyban középiskolai tanár. A honismereti és tájkutató nevelés szempontjából is
számottevő népszerűsítő, valamint módszertani és tudományos írásait a Korunk, Tanügyi
Újság, A Hét és napilapjaink közlik, szaktanulmányai romániai és magyarországi tudományos
folyóiratokban jelennek meg. Munkái: A szőke Szamos földjén (Antenna, Kv. 1973); Az
időjárás és előrejelzése (Antenna, Kv. 1977); Vándorló kontinensek, változó tengerek (1977);
A Szilágyságtól Új-Guineáig (Bíró Lajos természettudós életútja, 1979); Az élet fejlődése a
Földön (Antenna, Kv. 1979); A Föld élete (1980).
Dankanits Ádám: Geológiától a néprajzig. A Hét 1973/37. — Xántus János: Vándorló kontinensek. Előre 1978.
jan. 12. — Cseke Péter: B. Z. műhelyében. Falvak Dolgozó Népe 1978. okt. 10. — Krilek Sándor: B. Z.
beteljesült álma. Szatmári Hírlap 1978. jún. 16.

Benedekffi Samu (Nagykede, 1915. okt. 29.) — költő. A székelykeresztúri unitárius
gimnázium s a kolozsvári ref. teológia elvégzése után lelkész volt Lupényban és Petrilla-
Lónyán. Egyházi és világi lapokban cikkezett, mint fiatal költőt a Korunk is bemutatta,
kifogásolva a falusi sorba való visszakívánkozás elégikus szemléletét. A 40-es években
Magyarországra költözött. Verskötete: Hívnak a földek (Kv. 1938).
Kovács Katona Jenő: Verseskönyvek. Korunk 1938/8.

Benke Sándor (Kolozsvár, 1922. máj. 24.) — közgazdász. Középiskolát és egyetemet
szülővárosában végzett, itt szerzett közgazdasági doktorátust (1945). Előbb a mezőgazdasági
főiskola tanára, majd 1975-től a Babeş–Bolyai Egyetem közgazdasági karán tanszékvezető
tanár. Agrárgazdaságtudományi tanulmányait a Probleme de Economie Agrară, a Revista de
Cercetări Economice és a Korunk közli. Több munkaközösségben társszerző, önálló munkái:
A kollektív gazdaságok jövedelme (Opra Pállal, 1956); A börvelyi Előre kollektív gazdaság
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monográfiája (Opra Pállal, 1958); Az oszthatatlan alap a kollektív gazdaságok jólétének
forrása (1960).

Benkő András (Fejérd, 1923. jan. 21.) — zenetörténész. Középiskolai tanulmányait
Nagyenyeden kezdte, 1944-ben Kolozsvárt tanítóképzőt végzett, 1950-ben zenetanári
diplomát szerzett a kolozsvári zeneművészeti főiskolán, majd ugyanitt a zenetörténet
előadótanára. 1977 óta a zenetudomány doktora (disszertációja: Bartók şi România). Diákkora
óta közöl zenepublicisztikát. Hangversenybeszámolói, kritikái, tájékoztató cikkei az Igazság,
Utunk, Művelődés hasábjain jelennek meg, zenetörténeti dolgozatait a Korunk, NyIrK,
Lucrări de Muzicologie, Református Szemle és a budapesti Zenetudományi Tanulmányok
közli. Tudományos munkássága főleg Erdély zenei múltjára összpontosul. Ismeretlen adatokat
tárt fel a XVI. századi Beszterce zenei életéről, kéziratos énekeskönyveket ismertetett (Almási
Sámuel gyűjteménye 1823–71-ből, Csokonai-dalok kolozsvári kéziratos gyűjteményekben,
kéziratos halotti énekeskönyvek), feldolgozta Apáczai Csere János, Bolyai János, Seprődi
János zenetudományi hagyatékát s Bartók Béla leveleit Constantin Brăiloiuhoz; elsőként írt
életrajzi tanulmányt Veress Gáborról, elkészítette Lakatos István zenetörténeti bibliográfiáját.
Bartók Béla romániai hangversenyei (1970) c. könyvében a teljesség igényével méri fel a
zongoraművész Bartók romániai hangversenyeinek sajtóvisszhangját. Az utóbbi években a
zenei nyelv egyes kérdéseit kutatja (B–A–C–H motívum a kortárs zenében, a peon versláb
előfordulása Beethovennél, hangkészlet-problémák). Újabb önálló kötete: A Bolyaiak
zeneelmélete (1975). A Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése (1974) és a
Zenetudományi írások (1977, 1980) c. gyűjtemények szerkesztője.
Rónai István: A zeneelmélet Bolyaija. A Hét 1975/41. — Angi István: A Bolyaiak a zene világában. Utunk
1975/50.

Benkő Anna (Marosvásárhely, 1878. máj. 27. — 1971. okt. 9., Pesterzsébet) — gyermekíró.
A sepsiszentgyörgyi óvónőképzőben szerzett oklevelet, 1924-ig Bethlenben volt óvónő.
Számos, korában népszerű gyermekverse s több pedagógiai cikke jelent meg a napilapokban
és folyóiratokban. Gyermekversek (Kv. 1924) c. kötetéhez Benedek Elek írt előszót.

Benkő József (Temesvár, 1939. szept. 8.) — matematikai szakíró, tankönyvíró. Középiskolai
tanulmányait Budapesten végezte, a Babeş–Bolyai Egyetem matematikai karán szerzett
diplomát. 1964 óta a brassói Politechnikai Intézet matematikai karán egyetemi adjunktus.
Német és angol szakfolyóiratok szerződött külső munkatársa, tanulmányait a Studia, Studii şi
Cercetări Matematice közli. Elméleti értekezéssel szerepel a M. Maliţa szerkesztésében
megjelent Sisteme în ştiinţele naturii (1979) c. kötetben. Több szakmunkáját a brassói
egyetem adta ki, társszerzője több egyetemi kiadványnak. Magyar nyelvű önálló munkája: A
topológia elemei (Kv. 1975).

Benkő Samu (Lőrincfalva, 1928. febr. 25.) — művelődéstörténész. B. Nagy Margit férje.
Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi, majd a kolozsvári ref. kollégiumban végezte. A
Móricz Zsigmond Kollégium tagja. Tanári képesítést a Bolyai Tudományegyetem filozófiai
karán szerzett, ahol Gaál Gábor mellett egyetemi gyakornok, később tanársegéd (1949–52);
közben fél évig általános iskolai tanár Fazekasvarsándon. 1953-tól az Akadémia kolozsvári
Történeti Intézetében kutató, majd főkutató. 1975-től az RSZK Akadémiája kolozsvári
könyvtárának tudományos főkutatója. 1957–58-ban szerkesztő a Korunknál, a Kriterion
Könyvkiadónál megjelenő Téka-sorozat szerkesztőbizottsági tagja. Érdeklődése mindinkább a
hazai művelődéstörténet felé irányul, annak is a XVIII–XIX. századi hagyományait kutatja.
Első cikke a marosvásárhelyi Szabad Szóban jelent meg 1946-ban, azóta valamennyi hazai
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magyar folyóiratban folytat közírói, kritikai és szakírói munkásságot. Úttörő munkát végzett
Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozásában, ilyen irányú kutatásait a szakemberek
(Tóth Imre) és írók (Németh László) egyaránt magasra becsülik. Tanulmánya az első erdélyi
magyar folyóiratról (Korunk 1957/8), Kemény Zsigmond publicisztikájának eszmetör-
ténetéről (Korunk 1964/12 és 1965/1) s Petőfi-elemzése (A história és a vers, Igaz Szó
1969/11) forrásértékű. Közreadta Kemény Zsigmondnak a sepsiszentgyörgyi levéltárból
előkerült naplóját; a bevezető tanulmány itthon s külföldön is nagy visszhangot váltott ki.
Újabb Kemény-tanulmányaiban az író történelmi érdeklődését, a nemzetiségi kérdésről 1860–
61-ben írott cikkeit és műveltségének rétegeit elemzi (Kemény Zsigmond műveltsége, A
regény és a történelem, Korigény és erkölcsi parancs). Mindhárom eredetileg 1975-ös tanul-
mány A helyzettudat változásai c. kötetben.

Munkatársa az Istoria României III. kötetének (1964), egyik fordítója az Erdély története c.
akadémiai munkának (1964) és fordítója Victor Cheresteşiu A balázsfalvi nemzetgyűlés
(1967) c. művének, társszerkesztője a Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania (I. 1977;
II. 1979) c. sorozatnak s a Székely felkelés 1595–1596 c. kötetnek (Demény Lajossal és Vekov
Károllyal, románul 1978, magyarul 1979). Írásait a múlt közelhozása napjainkhoz, a honi
helytállás és európai kitekintés összhangkeresése, a mondandó választékos megfogalmazása
jellemzi. Művelődéstörténeti dolgozataival nemcsak a haladó erdélyi hagyományokat teszi
élővé, hanem új, tudományos megalapozást is ad a korszerű humanista nemzetiségi öntu-
datnak, feloldva „egyetemesség és provincia századok óta hordozott ellentmondását”.
Tudomány- és iskolatörténeti írásaiban a kultúra egyetemes eredményeinek birtokbavételét és
az alkotómunka hazai kibontakozását vizsgálja.

Munkái: Az erdélyi műszaki és gazdasági értelmiség kialakulásának kérdéséről (a Csetri
Elekkel és Imreh Istvánnal közös Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről c.
kötetben, 1956); Bolyai János vallomásai (1968, 2. kiadás 1972, románul 1976); Sorsformáló
értelem (művelődéstörténeti dolgozatok, 1971); Murokország. Művelődéstörténeti barangolás
szülőföldemen (1972); A helyzettudat változásai (művelődéstörténeti dolgozatok, 1977); Apa
és fiú (Bolyai-tanulmányok, Bp. 1978); „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni”
(beszélgetései Kós Károllyal, 1978); Haladás és megmaradás (művelődéstörténeti tanul-
mányok, Bp. 1979).

Szerkesztésében megjelent kiadványok: Minek nevezzelek (száz szerelmes vers magyar
klasszikus költőktől, 1955); Arany János: Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje (utószóval,
1956); Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában (bevezető tanulmánnyal,
jegyzetekkel, 1966); Kemény Zsigmond naplója (1966, 2. kiadás Bp. 1974); Bolyai-levelek
(Téka 1975); II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból (Téka 1976); Ormós Zsigmond:
Szabadelmű levelek vagy demokrát lapdacsok aristocrat görcs ellen (Téka 1976); Erdélyi
Muzéum 1814–1818 (válogatás bevezetővel, Téka 1979).

Írói álnevei: Benkő Mátyás, Dósa Ferenc.
Kozma Dezső: Kemény Zsigmond Erdélyben. Utunk 1966/24. — Rigó László: Kemény Zsigmond naplója.
Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1967/3. — Imreh István: Útleírás, mely utat mutat. Korunk 1967/4. —
Mikó Imre: Bolyai János vallomásai. Igaz Szó 1969/2. — Tóth Imre: A második mérföldkő a Bolyai-kutatásban.
Korunk 1969/3. — Vekerdi László: Bolyai János vallomásai. Valóság, Bp. 1969/4; újraközölve Befejezetlen
jelen, Bp. 1971. 486–90. — Trócsányi Zsolt: Erdélyi arcok — Két tanulmánykötetről. Tiszatáj, Szeged 1969/10.
— Gáll Ernő: Értelmiségünk múltjának kutatója. A Hét 1971/49. — Szilágyi Domokos: Sorsformáló értelem.
Könyvtári Szemle 1972/1. — Balogh Edgár: Serkentő párhuzamok; Bajor Andor: Megmentett múlt. Igaz Szó
1972/3. — Marosi Péter: Murokországi kóstoló. Utunk 1972/47. — Beke György: „Írásaimmal hatni akarok”.
Beszélgetés B. S.val. A Hét 1975/27. — Imreh István: A változásformáló értelem. Utunk 1978/8. — Balogh
Edgár: A helyzettudat változásai. Igaz Szó 1978/3. — Egyed Ákos: Művelődéstörténetünk útjai. Korunk 1978/3.
— Czine Mihály: „A legszebb élet”… B. S. beszélgetései Kós Károllyal. Forrás, Kecskemét 1979/6. — Marosi
Péter: Vallani és vállalni. Utunk 1979/33. — Fábián Ernő: Anyanyelv és műveltség. Utunk 1979/36. — Ratzky
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Rita: B. S.: Haladás és megmaradás. Valóság, Bp. 1979/12. — Németh László: A két Bolyai marosvásárhelyi
bemutatójára. Az Utolsó széttekintés c. kötetben. Bp. 1980. 729–30. — Kiss András: Haladás és megmaradás.
Utunk 1980/34.

Bércy György — *almanach

Bérczy Lajos (Arad, 1874. szept. 11. — 1947. márc. 23., Arad) — publicista, író.
Újszentannán, Kevevárán, majd Aradon volt polgári iskolai, végül gimnáziumi tanár. 1922-től
1928-ig a Kölcsey Egyesület főtitkára, részt vett az OMP helyi közművelődési mozgalmaiban.
Cikkeit, tárcáit, verseit, novelláit főleg a helyi lapok közölték. Ibolyka c. érzelgős kisregénye
az Erdélyi Könyvtár 7. köteteként 1922-ben jelent meg Aradon.

Berde Amál, Dóczyné (Kackó, 1886. dec. 15. — 1976. dec. 12., Kolozsvár) — festőművész,
művészeti és néprajzi író, ~ Mária testvérnénje. Tanulmányait Nagyenyeden kezdte, a
tanítóképzőt 1906-ban Kolozsvárt végezte. 1910-ben Dóczy Ferenc fizikatanárral lépett
házasságra. Művészeti tanulmányokat folytatott Münchenben, Nagybányán, ahol Thorma
János, Réti István tanítványa, majd Kolozsvárt (1913–18); közben rajztanár. Több nyugat-
európai utazás után 1930-ban Kolozsvárt telepedett le. A két világháború közt a maros-
vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság és a bukaresti Szépművészeti Társaság tagja.
Torockó, a Kalotaszeg és a Székelyföld népművészetének egyik legjobb ismerője, e vidékek
néprajzát számos kiállításon szereplő figurális és tájfestményeiben, szakszerű írásaiban és
népszerűsítő előadásaiban örökítette meg; népművészeti tárgyú írásait, rajzait a Zord Idő,
Ellenzék, Keleti Újság közölte, utóbbi napilapnak 1938-tól 1940-ig belső munkatársa.
Történelmi színjátéka, a Bujdosó királyasszony Szapolyai János özvegyéről, Izabelláról szól, s
a KZST félszázados ünnepére készült (1929). Asszonyfarsang c. vígjátéka (1941) kalotaszegi
folklóranyagot dolgoz fel.

Berde Mária (Kackó, 1889. febr. 5. — 1949. febr. 20., Kolozsvár) — író, publicista,
műfordító. Régi erdélyi értelmiségi család sarja, ~ Amál testvére; édesapjuk ref. lelkész, majd
a nagyenyedi teológia tanára. Nagyenyeden végezte a középiskolát, első verse diákkorában,
1906-ban jelent meg a Pesti Naplóban. A kolozsvári egyetem bölcsészkarán magyar–német
nyelv- és irodalomból doktorált; a költő Baumberg Gabrielláról, Batsányi János feleségéről írt
disszertációjának anyagát Bécsben gyűjtötte. 1912-ben jelent meg első verskötete a Modern
Könyvtár sorozatban. Az angol és német nyelv tanulása végett Münchenbe utazott,
tanulmányútja idején — amelynek Az örök film c. modern formaeszközökkel megírt
diákregényében állít emléket — súlyos tüdőbajt szerzett. Betegségét, mely kihat egész életére,
egy svájci szanatóriumban gyógyíttatja. Itt szerzett élményeit később, első érett regényében, a
Thomas Mann hasonló tárgyú és problematikájú Varázshegyével egy időben megjelent
Haláltáncban dolgozta fel. 1917-től 1920-ig a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanára.

Pályájának új szakasza a forradalmak után kezdődött, a továbbiakban munkájának dandárja a
próza. Kezdettől bekapcsolódott a kibontakozó irodalmi életbe, az Erdélyi Irodalmi Társaság
(1919) és a Kemény Zsigmond Társaság tagjául (1920), majd alelnökéül választja. Maros-
vásárhelyi tanársága idején az Erdélyi Szemle, majd a Zord Idők szerkesztője (1920–21), a
Napkelet munkatársa. Szépirodalmi alkotásai és cikkei a legtekintélyesebb erdélyi, budapesti
és szlovenszkói magyar lapokban jelentek meg. Sokat tett az együttélés érdekében, előa-
dássorozatokban népszerűsítette a román irodalom jeleseit. Már 1923-ban cikket ír egy erdélyi
szabad írói munkaközösség szükségességéről, később az Erdélyi Helikonba Kuncz Aladár
felkérésére írt Vallani és vállalni c. nagy hatású cikkével (Erdélyi Helikon 1929/8) az
időszerű társadalmi témák mellett állt ki a múltba menekülő történelmi regények akkori
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divatjával szemben, s írót és kiadót egyaránt serkentve kiváltotta az erdélyi magyar írók népi
és korelkötelezettségének éles vitáját. Kuncz Aladár halála után elhidegül az Erdélyi
Helikontól, többek között az alakulóban levő romániai magyar irodalomról, főképp a
marosvásárhelyi szervezkedésekről szóló regénye, a Szentségvivők kiadásának elutasítása
miatt. 1931 őszén került Nagyváradra mint a kereskedelmi leányiskola német–magyar szakos
tanára, ahol főmunkatársa lett Az Írás c. rövid életű irodalmi, művészeti és zenei hetilapnak;
regényét Marokszedők c. alatt 1932-ben a Nagyvárad közli folytatásosan. Olosz Lajos,
Szombati-Szabó István és Tabéry Géza társaságában 1933-ban létrehozta az EMÍR (*Erdélyi
Magyar Írói Rend) csoportosulását és könyvkiadó vállalatát, amelyben 1937-ig tevé-
kenykedett.

Írói pályája utolsó szakaszának kezdetén, 1934-ben szakít végleg az Erdélyi Helikonnal.
Legérettebb regényeit azután írja. Emberi és írói magatartásával a felszabadulás után is a
haladás szolgálatában áll, állandóan betegeskedve is szerepet vállal az újjászerveződő
irodalmi életben. A Világosság, Szabad Szó, Népakarat és Utunk közli verseit, széles tema-
tikát felölelő novelláit, tanulmányait és cikkeit. Egyik alapítója és haláláig főszerkesztője a
Dolgozó Nőnek.

Halk szavú, az epikum felé hajló, szimbolista stíluseszközöket kedvelő, a természet minden
rezdülésére érzékeny lírikusként indult. Legjobb verseit Seherezádé himnusza c. kötetében
publikálta. Látásmódja, tiszta hangú, finom zeneisége, érzelmes lírája, valamint az emberi
viszonyok sajátos, etikai megközelítése, nőies érzékenységre valló, néhol impresszionista
hatást mutató prózájának stílusa miatt a szó igazi értelmében asszonyírónak nevezhető. Egyik-
másik prózai írását predesztinációt valló erős kálvinizmus jellemzi. Egykori bírálói szóvá
tették „levendulás feminizmus”-át. Sokirányú tevékenységéből novella- és regényírói mun-
kássága a legmaradandóbb. Néhány elbeszélése (Szegény kicsi Jula, Rina kincse, Télutó,
Vargabetű) hangjának eredetisége, nyelvének költői szépsége miatt sorolható a legjobb
kortárs magyar novellák közé. Vissza-visszatérő témája a magát felszabadító vagy
felszabadítani akaró asszonyember sorsa, társadalmi és erkölcsi helyzete, a párválasztás és a
nők érzelmi világa, lelki életük szabadsága a férfival való kapcsolatukban. Egy leányanyáról
írott regényében, A szent szégyenben a társadalmi előítéletekkel szembeszállva azt bizonyítja,
hogy a nők csak a termelőmunkában való részvételükkel, anyagi függetlenségük megterem-
tésével érhetik el szabadságukat. Az álerkölcsökkel, képmutatással leszámolni akaró írói
szándék ebben a regényében a főhős lelki fejlődésének sokszínű költői rajzával párosul.

A 20-as évek végén fordulat áll be érdeklődésében. A romantikus feminizmus helyett egyre
inkább korának társadalmi kérdései kezdik foglalkoztatni, jószándékú polgári álláspontról
vállalta a közéleti harcot. Higgadt és kulturált stílusú, tudatos felépítésű társadalmi regé-
nyében, a Földindulásban az erdélyi dzsentri háború utáni pusztulását, végső züllését festi. A
néphez való közeledést, valamint a román polgársággal és értelmiséggel való egyezkedést
javallja a lecsúszás orvoslására. Főhőseinek tökéletes lélektani hűségű ábrázolásával emel-
kedik ki életművéből a háborúellenes hangokat is megütő Tüzes kemence, melyben régi
témáját, a nő–férfi kapcsolat erkölcsi vetületét dolgozza fel a korábbinál nagyobb igénnyel.
„Mondatai úgy csengenek, mint az ötvös kalapácsa az ellenálló fémen. A platina ke-
ménységével csillognak. Ez a keménység van a történet vonalvezetésében is. Szoros
fegyelmet tart mondanivalójával szemben, pontosan azon az alaprajzon épít, amelyet mint jó
építész előre kitervelt” — írja róla Schöpflin Aladár 1936-ban.

Életműve koronájának szánta és „a lelkiismeret ébrentartása igényével” írta az erdélyi
reformmozgalom hősei, id. Szász Károly, ifj. Wesselényi Miklós és társaik emlékének
szentelt történeti regényét, A hajnal embereit. „Azt az erdélyi értelmiségi réteget képviselte,
mely nem állt ugyan a munkásmozgalom oldalára, de sem a fasizmus előretörése, sem a
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szovjetellenes háború idején nem hódolt be a fasizmus ideológiájának. És a maga eszközeivel
állást is foglalt, amikor 1942-ben megjelent regényében a fasizmussal szemben az
önkényuralom, a faji és vallási előítéletek ellen, a szabadságeszmékért harcoló reformkor
nagy alakjait, a hajnal embereit állította kortársai elé” — vallja Katona Szabó István 1957-
ben. Használta a Berde Mária Julianna, Laborfalvi Berde Mária, 1924-től pedig az R. Berde
Mária nevet is (férje, Róth Jenő német irodalomszakos tanár után).

Két versét (Balga hegedűn, És jönnek órák…) Trózner József zenésítette meg.

Művei: Batsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete (doktori értekezés, Kv. 1912);
Versek (Bp. 1912); Az örök film (regény, Bp. 1917); A tükör — Szegény kicsi Jula —
Borzhistória (Mv. 1920); Rina kincse (novellák, történetek, Tv. 1923); Vízen hold
(elbeszélések, Kv. 1924); Haláltánc (regény, Bp. 1924); A szent szégyen (regény, Mv. 1925);
Enyedi történetek (elbeszélések, Nv. 1926); Romuald és Andriána (az MTA Ormódy Amália-
díjával kitüntetett „széphistória”, Pozsony 1925, Berlin 1927; később Keresztjáró szerelem
címmel, Bp. 1941; új kiadás RMI-sorozatban, 1968); Seherezádé himnusza (versek, Kv. 1928
és Bp. 1929); Télutó (elbeszélések, Kv. 1928); Végre egy férfi! (három egyfelvonásos
vígjáték, Kabdebó Ernával Mv. 1928); Földindulás I–II. (regény, Kv. 1930 és Bp. 1931);
Pillangó Rebeka története (elbeszélés, Nv. 1933); Szentségvivők (regény, Nv. 1935); Egy kicsi
szolgáló (novellák, Nv. 1936); Tüzes kemence (regény, Bp. 1936, románul 1973); Az élő
Kölcsey (Olosz Lajos, Szentimrei Jenő és Tabéry Géza tanulmányaival, Nv. 1939); Istenes
énekek (Orth Győzővel és Róth Jenővel szerkesztett versgyűjtemény, Nv. 1939); Misszióban
(egy szórványmisszió története, Nv. 1940); A hajnal emberei I–II. (történelmi regény,
Baumgarten-díjjal jutalmazva, Bp. 1942); Tüzes kemence — A szent szégyen (új kiadás Jancsó
Elemér bevezetőjével, 1967).

Több antológia közölte írásait. Szerkesztésében megjelent mesegyűjtemények: Fótonfót király
(erdélyi székely népmesék, Brassó 1937); A gyémánt emberke (székely népmesék, Nv. 1938);
Az árva királyfi (eredeti székely népmesék, Bp. é.n.). Fordításkötetei: Ion Creangă:
Gyermekkorom emlékei (Kiss Jenővel, 1950); Ion Creangă: Ionica gyermekkora (Bp. 1950).
Gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban több vers- és prózafordítása jelent meg az angol,
német és román irodalomból, különösen sok Eminescu-verset tolmácsolt. Verseinek,
elbeszéléseinek egy részét román, francia és német nyelven is kiadták. Irodalmi levelezéséből
A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája (1973), a Ritoók János-féle
Kettős tükör (1979), valamint A Helikon és az ESZC levelesládája (1979) c. kötetekben
jelentek meg életművének értékelése szempontjából fontos darabok.

Kiadatlan művei: A hajnal emberei c. regény III. kötete; Tisztítótűz (dráma, Szentimrei Jenő
hagyatékában, előadta a Szegedi Színház 1944 februárjában); Versei (két kötetben); Amikor
én kislány voltam (tíz elbeszélés); műfordításai német, angol, román költőktől.

(K. Á.)
Reményik Sándor: B. M. Pásztortűz 1923. I. 140–42. — Szentimrei Jenő: Erdély tízéves magyar irodalma.
Nyugat 1930. I. 537–44; uő: Meghalt B. M. Világosság 1949. febr. 23. — Tabéry Géza: Emlékkönyv. Kv. 1930.
— Benedek Marcell: Földindulás. Nyugat 1931. I. 411–13.; uő: Szentségvivők. Nyugat 1935. I. 245–46. —
Schöpflin Aladár: Tüzes kemence. Nyugat 1936. II. 382–83. — Németh László: B. M. a Készülődés c. kötetben,
I. Bp. 1941. 105–08. — Kardos László: Keresztjáró szerelem. Nyugat 1941. 566–67. — Nagy István: Mit „vall”
és mit „vállal” B. M.? Utunk 1957/19. — Katona Szabó István: Jegyzetek B. M. műveiről. Utunk 1957/30–31.
— Molnár Szabolcs: Két asszonyi regény. Korunk 1967/7. uő: Levelek B. M.-hoz. A Hét 1978/29. — Tóth
Sándor: „Vallani és vállalni”, avagy az írók gyávaságáról. Korunk 1971/12. — Veronica Porumbacu: Néhány
szó B. M.-ról. Steaua 1973/17, magyarul A Hét 1973/38. — Nagy Géza: Az erdélyi Seherezáde. Utunk 1974/15.

ASZT: B. M. ismeretlen levele Bitay Árpádhoz. LM 1322. — Köszöntő. Beszél Berde Amál és Jancsó Elemér.
LM 2334.
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Berde Zoltán (Fotos, 1930. febr. 9.) — kritikus, irodalomtörténész. Középiskolai
tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, egyetemi tanulmányait a
Bolyai Tudományegyetem filológiai karán végezte. 1953 óta a sepsiszentgyörgyi 1. sz.
középiskola tanára. Recenziói, műkritikái, színibírálatai, irodalomtörténeti karcolatai
napilapjainkban és folyóiratainkban jelennek meg. Az Aluta munkatársa. Mikszáth Kálmán
Háromszéken c. irodalmi-helytörténeti tanulmányát iskolájának folyóirata, a Gyökerek 1970-
es évkönyvében közölte, a diáklapban és a Zenetudományi írások (1980) c. kötetben jelentek
meg tanulmányai a sepsiszentgyörgyi sport kezdeteiről s a város zenei életéről a XIX–XX.
században.

Bereczki Károly (Szováta, 1948. ápr. 4.) — újságíró. A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnázium végzettje, a Babeş–Bolyai Egyetem történelem–filozófia karán szerzett diplomát.
Pályáját az aradi Vörös Lobogónál kezdte, 1971 óta a Hargita szerkesztőségében dolgozik.
Szatíráival és humoreszkjeivel tűnt fel, honismereti riportjaiban a helytörténeti
hagyományokat szívesen kapcsolja a mai emberek problémáihoz. A Művelődésnek és Új
Életnek is munkatársa.

Bereczky András — *közgazdasági szakirodalom

Bereczky József — *naptár

Bereczky Sándor — *daloskönyv

Berekméri Sándor — *mesemondók

Berényi Ádám (Szilágysomlyó, 1922. jan. 6.) — közgazdasági szakíró. Középiskolai
tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban, felsőbb tanulmányait 1945-ben a kolozsvári
egyetem közgazdasági karán végezte, ahol előadótanár lett. Több önálló jegyzetet adott ki és ő
írta a Curs de economie politică (1970) c. egységes tankönyv I. kötetének a tőkés világpiacra
és a tőkés országok valutáris kapcsolataira vonatkozó fejezeteit. Tanulmányai a Probleme
Economice, Korunk és Studia Universitatis Babeş–Bolyai hasábjain jelennek meg, vagy az
akadémia kolozsvári fiókjának tudományos ülésszakain hangzanak el; többször szerepelt mint
társszerző Kohn Hillel, Molnár Miklós, Kecskés József, Fekete Andor mellett.

Világgazdasági kérdéseken kívül Kolozsvár (1948) és Csík megye (1949) gazdasági
problémáival s közgazdasági haladó hagyományainkkal foglalkozott, így Gheorghe Bariţiu
(1957), Brassai Sámuel (1958) és Ion Ionescu de la Brad (1968) személyiségével. Gazdasági
elméletek címmel egyetemi jegyzete jelent meg (1979).

Berényi Gizella-Erzsébet (Nagybánya, 1899. aug. 31. — 1968. máj. 23., Nagybánya) —
tanulmányíró. Középiskoláit szülővárosában végezte, hitoktatói kiképzés után kat.
egyházközösségi nővér Temes megyében (1938–55). A lugosi Magyar Kisebbség számára
elkészítette Bányai Géza álnéven Medves és Janova monográfiáját. A két falutanulmány a
Dél-erdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek 4. és 10. számaként önállóan is megjelent.

Berényi Lajos — *Szelektor

Béres József — *biológiai szakirodalom
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Béres Katalin — *Művelődés

Berey Géza (Szatmár, 1908. jan. 17.) — hírlapíró. Csányi Piroska férje. A szatmári Szamos,
majd Szatmári Újság, Aradi Közlöny, Brassói Lapok, Független Újság munkatársa,
szerkesztője a Nagykároly és Vidéke (1930–31), Szamos (1931), Mai Nap (1932) c. lapoknak.
1933-ban riportregényt írt (Amerika, Mohy Sándor címlapjával), 1934-ben Szatmáron Várady
Aladárral szerkesztette az *Erdélyi monográfia c. lexikont, majd 1936-ban tanulmányt adott
ki Néhány szó az újságírásról címmel. 1938-ban Magyarországra költözött, s a
Délmagyarország munkatársa lett. Fordításában mutatta be a szatmári színház Gheorghe
Ciprianu Ember meg a gebéje c. avantgardista színművét (1939). Sajtótörténeti munkája: A
magyar újságírás Erdélyben 1919–1939 (Szeged 1940). Az 1944-es német megszállás után a
dachaui koncentrációs táborba hurcolták. Lágerélményeit Hitler-Allee (Bp. 1979) c.
emlékiratában közli.
E. Fehér Pál: Még egy emlékirat. Kulturális jegyzetek. Népszabadság, Bp. 1979. szept. 5.

Berger Marcell — *Szatmár magyar irodalmi élete

Berkovics Simon (Zsadány, 1895. dec. 5. — 1963. ápr., Máramarossziget) — publicista, író.
Fiatalon részt vett a magyar kommün harcaiban, mint emigráns telepedett le Romániában.
Munkásmozgalmi tevékenységéért, főleg politikai sztrájkok szervezéséért 1920-ban a
szatmári haditörvényszék halálra ítélte. Kegyelemben részesült, s a két világháború között
előbb a szociáldemokrata, majd a kommunista mozgalomban vett részt. Elméletileg az
ausztromarxizmushoz állt közel, a 6 Órai Újság hasábjain erről az alapról bírálta a
munkásmozgalom jobboldali elhajlásait. Írásait többnyire Zsadányi Simon néven jegyezte,
ezen a néven A Másik Út c. lap temesvári szerkesztője (1931–32). Kiadta a Romániai
Független Szocialista Párt A proletár c. választási röpiratát (1932). Regénye, A névtelen
forradalmár (Tv. 1932) egy zsidó kispolgári környezetből elindult falusi fiatalember
küzdelmes útját mutatja be, ahogyan az kapcsolatba kerül az agrárszocializmussal, Buda-
pesten részt vesz a választójogi küzdelemben, s a forradalomban meggyőződéses szocialistává
válik.

Bernád Ágoston (Kolozsvár, 1929. nov. 29.) — irodalomtörténész, szerkesztő. Tanulmányait
szülővárosában végezte, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv- és
irodalomtanári diplomát. 1952-től Erdőfülén, Kidén, Magyarlapádon és Vajdakamaráson
tanított, közben a Tankönyvkiadó kötelékében két magyar olvasókönyvet, irodalmi szöveg-
gyűjteményt szerkesztett. A Hét kolozsvári szerkesztője. Bevezető tanulmányokat írt Bethlen
Miklós önéletírásához (Téka 1971); Jósika (1965), Balzac (1967), Kaffka Margit (1969),
Gozsdu Elek (1975), Heltai Gáspár (1979) köteteihez a Tanulók Könyvtára sorozat számára;
ugyanezen sorozatban Ember és polgár leszek c. alatt (Kv. 1974) a felvilágosodás kori magyar
irodalom kis antológiáját szerkesztette. A Hét 1978-as évkönyve számára összeállította a
Romániai Magyar Írók Repertóriumát.

Bernády György (Bethlen, 1864. ápr. 10. — 1938. okt. 22., Marosvásárhely) — közíró.
Gyógyszerészeti, majd jogi tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte. 1896-ban
szabadelvű programmal országgyűlési képviselővé választották Marosvásárhelyen, ugyanott
1900-tól 1912-ig polgármester, majd öt éven át Maros-Torda megye főispánja. A KZST tagja.
1912-től székelyföldi iparfejlesztési miniszteri biztos. Nagy érdemeket szerzett a vezetésére
bízott város modern képének kialakításában (nevéhez fűződik többek közt a Kultúrpalota
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építése), 1922 márciusától képviselő volt a román parlamentben. Előbb a Nemzeti Párttal,
majd a Liberális Párttal keresett kapcsolatokat. 1922 decemberében részt vett az OMP
megalakításában, 1926-tól 1929-ig újra polgármester, közben kivált az OMP kötelékéből, és
Magyar Polgári Demokrata Blokk néven helyi jellegű politikai csoportot alakított, de 1933-
ban újra visszatért az OMP kötelékébe. Élénk publicisztikai tevékenység egészítette ki
közéleti szereplését. Munkái: Az erdélyrészi földgázkérdésről (Nyílt levél, Mv. 1920);
Reflexiók (válasz Gyárfás Elemér szenátornak, Mv. 1937).
Marosi Barna: „Épült dr. Bernády György polgármestersége idejében.” A Megbolygatott világ c. kötetben,
1974. 5–48.

Bernáth Ernő — *lapterjesztés; *Tamási Áron

Berthe Nándor — *Kölcsey Egyesület

Betegh Miklós (Nagybánya, 1868. jan. 10. — 1945. ápr. 19., Nagyvárad) — emlékíró.
Kolozsvárt és Budapesten végzett jogi és politikai tanulmányokat. 1910-ben Torda-Aranyos
vármegye főispánja. 1914-től kezdve — mint Tisza István bizalmasa — Erdélynek, majd a
Bánságnak is kormánybiztosa. 1918 után az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség elnöke.
Erdély a háborúban c. emlékirata (Dicsőszentmárton 1924) főként a közigazgatási és katonai
szervek bírálata szempontjából érdekes.

Bethlen Gábor emlékezete — 1. A nagy erdélyi fejedelem (1580–1629) egyéniségét,
politikáját és országa művelődési életét felvirágoztató cselekedeteit már uralkodása idején
(1613–1629) magyar és latin nyelvű irodalmi és tudományos művek sokasága örökítette meg;
ezek válogatott gyűjteménye a Cs. Szabó László és Makkai László szerkesztette Erdély
öröksége IV. kötetében (A fejedelem 1613–1629) jelent meg 1941-ben. A romániai magyar
irodalom hasznosította mindazt az információs anyagot, amit a barokk, a klasszicizmus, a
romantika és a pozitivizmus korának művészete és tudománya a fejedelemről és
cselekedeteiről feljegyzett. A két világháború közötti években Móricz Zsigmond Erdély-
trilógiájával (1922–1935) és Szekfű Gyula Bethlen Gábor c. monográfiájával (1929) egy
időben Makkai Sándor Egyedül c. nagyszabású tanulmányában (1929) kereste és lelte meg az
eszmei eligazítást a fejedelem egyéniségének megragadásához. A nagyenyedi Bethlen
Kollégium fennállásának 300., illetőleg Bethlen halála 300. évfordulója alkalmával Áprily
Lajos (A fejedelemhez), Dánér Lajos (Keserű szavak Bethlen Gáborhoz), Gergely Ferenc
(Bethlen Gáborhoz), Kádár Géza (Bethlen Gábor), Maksay Albert (Bethlen Gábor),
Reményik Sándor (Az álorcás magyar) verssel, Makkai Sándor regénnyel és elbeszéléssel
(Ördögszekér, A fejedelem rózsái), Bánffy Miklós (Ellenségek), Gulácsy Irén (Bethlen Gábor,
az ember), Gyallay Domokos (Kölönte sípja) elbeszéléssel, ill. adomák füzérbe szedésével
idézte emlékét. Bíró Vencel Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus c. tanulmányában a
fejedelem egyház- és valláspolitikáját ismertette. Kristóf György két tanulmányban (Bethlen
Gábor és a magyar irodalom, Bethlen Gábor alakja az egykorú német népköltészetben) a
fejedelem személyiségét rajzoló szépirodalmi műveket vette számba annak uralkodásától
egészen az évfordulóig. Bitay Árpád a fejedelem gyermekkorára vonatkozó szegényes
ismereteinket gyarapította (Egy adat a hároméves Bethlen Gáborról), Szabó T. Attila pedig a
gyulafehérvári Batthyaneum tulajdonában levő Batthyány-kódex elemzése alapján írt a
fejedelem ismeretlen kéziratos énekeskönyvéről (Bethlen Gábor elveszett kéziratos
graduálja).
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A fejedelem átgondolt, nagyvonalú művelődéspolitikáját illetően erdélyi levéltárak mélyéről
roppant gazdag anyagot hozott felszínre Herepei János (Bethlen művelődéspolitikája és az új
értelmiség kiképzése. Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. Bp.–
Szeged 1965). Bethlen Gábornak a székelységgel kapcsolatos politikáját az 1614-es katonai
összeírás adatai feldolgozásával Imreh István és Pataki József ismerteti a Székely felkelés
1595–1596 (1979) c. gyűjteményes kötetben (A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete
a XVI. század végén és a XVII. század elején).

~ különösen elevenen él az 1622-ben alapított Bethlen Kollégiumban; az 1658-ig
Gyulafehérvárott működő, majd 1662-ben Nagyenyeden újjászülető kollégium tanárai és
tanítványai minden időben megkülönböztetett tisztelettel ápolták az alapító emlékét. Apáczai
Csere János, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Szász Károly, P. Szathmáry Károly, Váró Ferenc
nyomába szegődve, a kollégiumalapításnak egész Erdélyre kisugárzó művelődéstörténeti
szerepét, századokon keresztül megőrzött és korszerűen továbbfejlesztett jellemformáló erejét
Sütő András rajzolta meg Nagyenyedi fügevirág c. vallomásos esszéjében. Jakó Zsigmond és
Juhász István Nagyenyedi diákok 1662–1848 c. könyve a fejedelem halálának 350.
évfordulója alkalmából a kollégiumi diákélet történeti alakulásának bemutatásával és az 1662
és 1848 között Nagyenyeden tanult diákok névsorának közzétételével arról tesz
tudományosan megalapozott bizonyságot, hogy Bethlen iskolapolitikája Erdély általános
pallérozódását, Európával való lépéstartását és a világi tanult réteg számának szüntelen
gyarapodását eredményezte.

A Bethlen Gábort idéző munkák sorában tekintélyes helyet foglalnak el a könyvtárával és
könyvgyűjtésével foglalkozó írások. A Szenczi Molnár Alberttől, Kemény János fejedelemtől
reánk maradt tudósításokat egészítették ki és helyezték új megvilágításba a legújabb
kutatások. Vita Zsigmond tanulmányai a Tudománnyal és cselekedettel (1968) c. kötetben és
az Utunk 1979/50-es számában (Bethlen Gábor szellemi arcképéhez, Bethlen Gábor
könyvtára) és Jakó Zsigmondnak új, termékeny szempontokat érvényesítő dolgozatai az Írás,
könyv, értelmiség (1976) c. kötetében (A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának
kezdetei és első korszaka 1622–1658, A nagyenyedi Bethlen Kollégium régi könyvtárának
kéziratos ritkaságairól) a fejedelem könyvszeretetét, a fejedelmi könyvtár létrehozását és az
ebből kifejlődő kollégiumi könyvtár történelmileg bejárt útját és a tudományos életben
betöltött szerepét ismertetik.

 ~t ápolták a fejedelem nevét felvett művelődési szervezetek és intézmények is (Bethlen
Kollégium, Bethlen Könyvtár, Bethlen-nyomda).

(B. S.)

2. Bethlen Gábor halálának 350. évfordulója (1979) új alkalmat adott az emlékezés
felújítására; nagyobb hangsúlyt kap ez a fejedelem születésének 400. évfordulójára (1980). A
megemlékezések új sorozatát 1980. ápr. 15-én Benkő Samu Bethlen Gábor egyénisége c.
előadása nyitotta meg a Bánffy-palotában rendezett Kolozsvári Esték keretében.30 A
sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház Móricz Erdély-trilógiájának dramatizálásával
elevenítette meg a fejedelem alakját. Önálló Bethlen-műsorával járta be az országot a
marosvásárhelyi Állami Színház művésznője, Ádám Erzsébet.

Balogh Péter, Szakáts Béla és Tőrös Gábor az évfordulók alkalmából Bethlen-plaketteket
készített.

A Korunk 1980/4. számában a nagy örökséggel foglalkoznak Fábián Ernő Bethlen Gábor
politikájának realizmusa, Papp József András Az erdélyi kezdeti merkantilizmus (Bethlen
Gábor gazdaságpolitikája) és Kántor Lajos Régi lapok — új lapok (Bethlen Gábor öröksége)
c. írásai. A fejedelem levelei a Kriterion Téka-sorozatában Sebestyén Mihály összeállításában
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jelentek meg (1980). Az évfordulóra írt dráma egy felvonását Csép Sándor tollából a Korunk
1980/10. száma „Mi, Bethlen Gábor…” címmel közölte.

Az Utunk, A Hét, a Művelődés külön oldalakat áldozott ~nek, míg az Igaz Szó, borítóján
Hunyadi László Bethlen-plakettjével, különszámot adott ki (1980/9) Hajdu Győző, Bajor
Andor, Szabó Gyula, Panek Zoltán, Szász János, Szőcs István írásaival, versekkel, román és
magyar történészek tanulmányaival.

Bethlen Könyvtár — *könyvtárak

Bethlenné Jósika Paula — *Pázmány Péter Társaság

Bethlen-nyomda — *nyomdatörténet

betlehemes játék — *népi játékok31

Beyer Fülöp — *helytörténet

B. Gergely Piroska, Benedekné (Kolozsvár, 1932. nov. 6.) — nyelvész. Középiskolát
Kolozsvárt végzett, egy évig orvostanhallgató Marosvásárhelyen, diplomát a Bolyai
Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakból szerzett; ösztöndíjasként 1969–70-
ben egy évet töltött Finnországban. 1956 óta egyetemi lektor a Babeş–Bolyai Egyetem
magyar nyelv és irodalom tanszékén. Szakirodalmi munkásságát 1957-ben a NyIrK-ben
kezdte, tudományos közleményei itt s a Studia Universitatis Babeş–Bolyai, a debreceni
Magyar Nyelvjárások és a finn Virittaja hasábjain jelennek meg. Névtani kutatásokat folytat,
az Anyanyelvünk művelése (1975) és a Nyelvészeti tanulmányok (1980) c. kötetek munkatársa.
Önálló munkája: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (1977).
J. Kovács Magda: Első személynévmonográfiánk. Korunk 1978/10.

Biás István (Nagyszeben, 1877. dec. 10. — 1950. okt. 10., Marosvásárhely) — levéltáros,
hely- és családtörténész. 1897-től Marosvásárhelyen postatisztviselő, 1907-től 1916-ig a
Teleki család főlevéltárosa. A KZST tagja. A két háború közt családtörténeti kutatásokat
végzett, számos lap és folyóirat munkatársa. 1940-től 1945-ig Maros-Torda megye levél-
tárosa. Kiadta Apafi Mihály naplóját (Mv. 1900), Teleki Sámuel útinaplóját (Mv. 1908),
önálló munkáiban a Teleki-téka alapításával, Marosvásárhely és a Székelyföld történetének
egyes mozzanataival, unitárius egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozott. 1919 után megjelent
munkái: Köteles Szőcs Dániel 1651. évi sírköve (Mv. 1929); A marosvásárhelyi Kaszinó száz
éve (Mv. 1932); Székely nemes családok (Bp. 1941).

bibliofil kiadvány — nyomdatechnikai műgonddal, művészi kivitellel, különleges papíron,
kevés, többnyire számozott példányban megjelenő könyv. Kós Károly saját kézinyomdájában
hozta ki nálunk az első ilyen kiadványt még az I. világháború előtt (Atila királról ének. Sztána
1908). Emlékezetesek Gy. Szabó Béla Liber miserorum (Kv. 1935) és Liber vagabundi —
Barangolókönyv (Kv. 1939) c. kötetei. Ide sorolható az ESZC amatőr sorozata, amely Bánffy
Miklós és Kós Károly irányításával művészi kivitelben készült, számozva, kéziszedéssel, a
megrendelő nevére szóló ex librisszel. Deák Ferenc grafikusművész és Bálint Lajos műszaki
szerkesztő gondozásában a Kriterion Könyvkiadónál már kifejezetten bibliofil kiadások is
készültek: a pártévfordulóra megjelent 1921–1971 c. hatnyelvű mappa Salamon Ernő
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Végrendeletének egy részletével, 500 számozott példányban (1971), Richard de Bury
Philobiblon c. művének bőrkötéses kiadása 100 számozott példányban (1972) s a Székely
balladák, Kós Károly saját kezű írásának és rajzainak fakszimile kiadása 300 számozott
példányban (1973). A csíkszeredai nyomda fennállásának 300. évfordulójára kétnyelvű
miniatűr ~ nyal tisztelgett, 300 számozott példányban (300 de ani de activitate tipografică în
oraşul Miercurea-Ciuc — 300 éves a csíkszeredai nyomdaipar, 1976).
Dánielisz Endre: A könyv adott fényt… Könyvtár 1976/1. — Vértesy Miklós: Bibliofilek és bibliománok.
Művelődés 1978/9.

bibliográfia — könyvészet. Eredeti görög jelentése a könyv tényleges írása, leírása,
másolása. Mai jelentése: 1. az írásművekről (kéziratról, könyvről, folyóiratról vagy más
nyomtatványról) készült nyilvántartó és rendszerező jegyzék; 2. tudományág, amelynek
tárgya az írásművek jegyzékének összeállítása, válogatása, értékelése és terjesztése. A
könyvészeti munka általános és tudományos megszervezésével a Brüsszelben 1895-ben
megalakult Institut International de Bibliographie foglalkozik, mely nevét 1938-ban FID-re
(Fédération International de Documentation) változtatta.

1. Az országos ~ egy állam nyomtatott kiadványait gyűjti össze, s ezáltal képet ad a
műveltség szintjéről és minőségéről, bemutatja a tudomány és az irodalom fejlődését. Lehet
összefoglaló, mint Szabó Károly Régi magyar könyvtár (Bp. 1879–98) c. háromkötetes
munkája, vagy kurrens, azaz évenként folyamatosan megjelenő.

Utóbbihoz tartozik a Bibliografia Republicii Socialiste România (Románia Szocialista
Köztársaság Könyvészete) két sorozata: Cărţi, albume, hărţi (Könyvek, albumok, térképek)
és Articole din publicaţii periodice şi seriale (Időszaki és sorozatos kiadványok
repertóriuma), amely 1952-től (a könyveké), ill. 1953-tól (a folyóiratoké) kéthetenkénti
füzetekben tájékoztat a decimális rendszerű szakcsoportosításban a friss könyvtermésről,
valamint a legfontosabb időszaki kiadványok cikkeiről. Mint országos bibliográfia
természetesen tartalmazza a hazánkban megjelenő magyar anyagot is. Indulásakor mindkét
sorozat főcíme Buletinul bibliografic al Camerei Cărţii din Republica Populară Româna volt,
és csak 1957-től jelenik meg a mostani címen, amióta szerkesztését és kiadását a Központi
Állami Könyvtár (Biblioteca Centrală de Stat) vette át.

A két világháború közötti időszak romániai magyar irodalmának feldolgozását György Lajos
kezdte el Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája, 1919–1924 (Kv. 1925) c. munkájával,
majd az 1925. évi anyaggal (ETF. 7.). 1926 és 1933 között Ferenczi Miklós adta ki évente Az
erdélyi magyar irodalom bibliográfiáját (ETF 14, 18, 21, 31, 38, 52, 64, 70.). A munkát
1934–39-ig Valentiny Antal folytatta (ETF 79, 89, 95, 102, 112, 122.). Ezek anyagát — a
maga gyűjtésével jelentősen kibővítve — Monoki István készítette sajtó alá, a budapesti
Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében fennmaradt, közel ezeroldalas, részben
kéziratos, részben már korrektúralevonatot tartalmazó munkájában (A magyar könyvtermelés
Romániában az 1919–1940. években. I. Könyvek és nyomtatványok). 1941 és 1944 között az
Észak-Erdélyben megjelent önálló művek — a megjelenés helyének feltüntetésével — a
Magyar Nemzeti Bibliográfia köteteiben találhatók meg, a Dél-Erdélyben megjelent magyar
kiadványok könyvészetét pedig Vita Zsigmond Románia magyar irodalmának bibliográfiája
1940-ben és 1941-ben, illetve… 1942-ben c. alatt állította össze (ETF 154, 178.). Az 1944 és
1952 között megjelent művek felgyűjtéséhez Tóth Kálmán bibliográfus végzett jelentős
munkát, hagyatékát tetemesen kibővítette és feldolgozta Gábor Dénes (kéziratban). Az RNK
Központi Könyvtára kiadásában 1960–61-ben jelent meg a Bibliografia periodicelor din
Republica Populară Română c. cikk- és recenziógyűjtemény Publicaţii în limba maghiară —
Magyar nyelvű sajtótermékek c. változata. Az 1944–1970-es időszak irodalmi kiadványainak
válogatott bibliográfiáját (belefoglalva az idegen nyelvű fordításokat is) Réthy Andor állította
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össze a Kántor–Láng: Romániai magyar irodalom c. könyv (1971, ill. 1973) számára. Ez a
közel 250 oldalas könyvészeti adalék az egyes írókra és az 1944 és 1970 közötti időszak
romániai magyar irodalmára vonatkozó tanulmányok, cikkek gazdag ~ját tartalmazza. Kisebb
szakaszt ölel fel Bretter Emánuel Könyvészeti tájékoztatója (1967-től) a Művelődés 1968–
1972-es évfolyamaiban, valamint ugyancsak a Művelődés Könyvtár c. mellékletében A
romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája (Balogh József, Béres Katalin, Pezderka Sándor
összeállításában), 1973-tól folyamatosan. 1977 óta A Hét Könyvbarát c. melléklete Baróti Pál
szerkesztésében havonta (máskor évszakonként) közölte a könyvpiac újdonságait. A
folyóiratokra vonatkozóan Kristóf György Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a
közhatalom változásáig (Bp. 1938) c. munkáját György Lajos A romániai magyar időszaki
sajtó öt esztendeje, 1919–1923 (Kv. 1924), valamint Monoki István Romániában az 1935.
évben megjelent román–magyar és magyar időszaki sajtótermékek címjegyzéke (ETF 90.)
folytatja. Az egész két világháború közti szakaszt fogja át Monoki István A magyar időszaki
sajtó a román uralom alatt 1919–1940 (Bp. 1941) c. könyve, amely tulajdonképpen a
kéziratban maradt Monoki-bibliográfia II. kötete. A romániai magyar sajtótörténet részleges
könyvészeti áttekintését adja a Korunk Évkönyv 1974 (Kv. 1973) tanulmányaiban megemlített
fontosabb sajtótermékek ~ja Váczy Leona összeállításában.

2. A cikk-~ (repertórium) az egyes időszaki vagy sorozati munkák anyagát rendszerezi,
sokszor előre meghatározott szempontok szerint. Valentiny Antal és Entz Géza
összeállításában jelent meg Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója 1878–1917, 1930–1937;
a tovább megjelent kilenc évfolyamról (1938–47) Váczy Leona állított össze bibliográfiát
(Kv. 1959, kéziratban). Az olvasók tájékoztatására az Igaz Szó munkatársi gárdájának
bibliográfiai adatait gyűjtötte össze Nagy Pál Munkatársak 1953–1963 (Igaz Szó 1963/5) c.
alatt; Bonyháti Jolánnak A Korunk költészeti anyagának repertóriuma 1932–1940 c.
összeállítása rejtett bibliográfiaként szerepel a Méliusz József szerkesztésében megjelent A
Korunk irodalma c. munkában. Cikk-~ Valentiny Antaltól Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kiadványainak könyvészeti leírása 1859–1934 (Kv. 1937) és György Lajostól Az Erdélyi
Múzeum háromnegyed százados tudományos működése. 1859–1934 (Kv. 1937). Az Erdélyi
Helikon költészeti anyagának repertóriumát Kelemen Ilona, Réthy Andor és Váczy Leona
állította össze (Az Erdélyi Helikon költői, 1973. 727–88.). Gazdag cikk-~ rejtőzik a kolozsvári
egyetem nyelv- és irodalomtudományi tanszékének irányításával készült
államvizsgadolgozatok köteteiben, egyes folyóiratok (pl. Erdélyi Helikon, Pásztortűz) teljes
anyagának, más lapok (Brassói Lapok, Ellenzék, Keleti Újság, Nagyvárad, Nagyváradi Friss
Újság, Népakarat, Székelyföldi Néplap stb.) irodalmi anyagának feldolgozásával.

3. A helyismereti ~ egy meghatározott földrajzi egységre (vidék, város) vonatkozó irodalmat
tár fel. Ilyen Kertész János tollából a Kolozsvár thj. sz. kir. város irodalma (Kolozsvári
Szemle 1942–43), melyet kiegészít a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található, Kolozsvárra
és a tartományra, illetve Kolozs megyére vonatkozó terjedelmes cédulakatalógus. A
Székelyföldre és a székely népre vonatkozólag Csutak Vilmos kezdeményezésére különböző
munkaterületek szakemberei állítottak össze könyvészetet az egyes tudományágak szerint
(Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára, Sepsiszentgyörgy 1929). Váczy
Leonától megjelent Kalotaszeg helyismereti könyvészete (Korunk 1973/11), Seres András és
Zágoni Jenő az 1968-tól 1978-ig megjelent Kovászna megyei kiadványok ~ját készítette el
(Művelődés 1977/3).

4. A szak~ feladata a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek tájékoztatása. Anyagát
témakörök szerint gyűjti össze. Szépirodalmi problémákat tartalmaznak Jancsó Elemér
Magyarországi kritikák erdélyi magyar íróktól 1921–1922-ben (Erdélyi Irodalmi Szemle
1924/7), Kozocsa Sándor A magyar irodalomtörténetírás legújabb eredményei (Erdélyi
Múzeum 1939/2), Szabó T. Attila Az Erdélyi Múzeum-Egyesület XVI–XIX. századi kéziratos
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énekeskönyvei (Kv. 1929), Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX.
században (Zilah 1934) s Újabb adatok és pótlások kéziratos énekeskönyveink és verses
kézirataink könyvészetéhez (ETF 123. Kv. 1941) c. munkái. Nyelvészeti tárgyú Nagy Jenő
összeállításában A romániai finnugor vonatkozású közlemények könyvészete 1919–1969
(NyIrK 1971/1); színházi vonatkozású Jancsó Elemér Az erdélyi magyar színészet
bibliográfiája 1792–1924 (Kv. 1924) c. műve; a különböző erdélyi könyvtárakban szétszórt
ősnyomtatványok lelőhelyéről ad tájékoztatást Baráth Béla munkája, az Ősnyomtatványok
Erdélyben (Erdélyi Tudósító 1941–42/1–6, különböző részcímek alatt); szaktudományi
jellegű Károlyi Jolán összeállítása: Agrártörténeti bibliográfia 1945–1972 (Művelődés
1972/8).

Jellegzetes téma-~ a könyvtárkatalógus. Ilyen Fikk László és Balázs Lajos román nyelvű
katalógusa a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár ősnyomtatványairól (Mv. 1971). A
hazánkban megvédett vagy külföldön, de hazai szerző által készített doktori disszertációk ~ja:
Teze de doctorat româneşti 1948–1970 (1973) és folytatása:… 1971–1973 (1975)
hiánytalanul tartalmazza a vonatkozó időszakban romániai magyar szerzők által készített
doktori értekezéseket is.

A romániai magyar könyvkiadás kibontakozását tükrözi a Művelődés évfolyamaiban (később
a folyóirat Könyvtár c. mellékletében) a „Legszebb versek”, a romániai magyar regény és a
Téka-sorozat ~ja (1975, ez utóbbi a Téka-sorozat Erdélyi Múzeum c. 100. kötetének
mellékleteként is megjelent), majd a Horizont-sorozaté (1976) és a Forrás-sorozaté 1961-től
1970-ig (1978). A Romániai Magyar Írók sorozat ~ja Tamási Áron A bölcső és környéke c.
kötete (1976) függelékeként jelent meg.

A tudományos kutatómunkában nagy segítséget nyújtanak a szakfolyóiratok ~i. Míg
Valentiny Antal Catalogul revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj. Alcătuit sub direcţia lui
E. G. Racoviţă c. alatt külföldi folyóiratokat gyűjtött össze, György Lajos A magyar hírlapok
és folyóiratok szakok szerint csoportosítva (Erdélyi Irodalmi Szemle 1924) c. alatt csak
magyar anyagot dolgozott fel. Ilyen Jordáky Lajosnak a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban
található munkája is, a Bibliografia presei socialiste din Transilvania 1887–1944 (Kv. 1962).
1966 óta a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban rendszeresen feldolgozzák és sokszorosítva
kiadják a Romániában megjelenő román, magyar és német folyóiratok válogatott anyagát
(Referinţe critice, két folyamban: szépírókra vonatkozó kritikák és esztétikai-irodalomelméleti
cikkek szerint).

A néprajztudomány egy-egy összefoglalója Bretter Emánuel részleges ~ja a barcasági
csángók néprajzáról, népművészetéről és népköltészetéről (Művelődés 1977/6) s Szabó Ilona
A Korunk népismereti könyvészete c. munkája a Korunk 1979-es évkönyvében, valamint A
szatmári tájak néprajzi bibliográfiája (Bura László–Fejér Kálmán–Petkes József: Szatmár-
vidéki néphagyományok. Szatmár 1979).

5. A személyi ~k nagy írók, tudósok munkáit sorolják fel. A romániai magyar szerzők közül
elkészült s részint kéziratban a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, részint az illető szerzők
műveinek függelékében vagy a Könyvtári Szemle, Művelődés (később annak Könyvtár-
melléklete) évfolyamaiban található Áprily Lajos, Asztalos István, Balogh Edgár, Bitay
Árpád, Borbély István, Brassai Viktor, Csehi Gyula, Dsida Jenő, Gaál Gábor, Gyalui Farkas,
Jancsó Elemér, Kelemen Lajos, Kemény János, Kovács György, Kristóf György, Lakatos
István, Makkai Sándor, Merza Gyula, Molter Károly, Rajka László, Salamon Ernő, Szemlér
Ferenc, Tulogdi János személyi ~ja. A magyar írók románra fordított műveivel kapcsolatban
Ady Endréről Veégh Sándor (Igaz Szó 1954/1) és Réthy Andor (NyIrK 1968/1); Jókai Mórról
(NyIrK 1971/1), Mikszáth Kálmánról (NyIrK 1972/1) és József Attiláról (a József Attila és a
román költészet c. kisantológia függelékében, 1972) Réthy Andor, Petőfi Sándorról Veégh
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Sándor (Petőfi a románoknál. Függelék. Csíkszereda 1934), Dorothea Sasu-Zimmermann:
Petőfi în literatura română 1849–1973 (1980) és Mészáros József (Kozma Dezső Petőfi
öröksége c. könyvében, 1976), Móricz Zsigmondról Váczy Leona (Igaz Szó 1979/6) adott
személyi ~t. Lakatos István zenei ~ját (1911–1969) Benkő András állította össze Lakatos
Zenetörténeti írások (1971) c. kötete függelékében. Az Ady-kutatásokhoz nyújt kritikai alapot
Bustya Endre Az Ady-bibliográfia kérdésköre c. tanulmánya (NyIrK 1974/1) s Bölöni Mária
Ady-könyvészet c. munkája (Művelődés 1977/11); míg a Móricz Zsigmond közöttünk c.
centenáriumi kötet (1979) Gábor Dénes ~i adalékát közli Móricz Zsigmond a romániai
magyar irodalomban (1945–1979) címen, Tamási Ágota Tamási Áron összes novelláinak ~ját
az író Zeng a magosság (1980) c. kötetében.

A következő román írók magyarra fordított műveiről Réthy Andor közölt ~kat: Vasile
Alecsandri (Utunk 1964/37; Könyvtárosok Tájékoztatója 1965/3); Tudor Arghezi (Igaz Szó
1965/5; Könyvtári Szemle 1966/2); Mihai Eminescu (Irodalmi Évkönyv 1957; Igaz Szó
1964/5; Eminescu költeményei 1966); Octavian Goga (NyIrK 1967/1); Nicolae Labiş
(Könyvtári Szemle 1966/1); Liviu Rebreanu (Könyvtári Szemle 1966/3); Mihail Sadoveanu
(Utunk 1960/43 és Válogatott művek, III. 1966); Ion Slavici (Könyvtári Szemle 1967/1).

A Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár állományának Orbán Balázs-irodalmát közli
Molnárné Hubbes Éva (Gondolatok a könyvtárban Orbán Balázsról, Könyvtár 1979/2).

6. A kollektív ~ban bizonyos egységes szempontok szerint összegyűjtött művek szerepelnek,
melyeket összekapcsol pl. egy foglalkozás. Ilyen György Lajos két munkája a kolozsvári
egyetemi tanszemélyzet tudományos munkásságáról, majd 1974-ben hasonló felfogású, de a
teljes tudományos anyagot felölelő válogatott kollektív ~t adott ki a kolozsvári Babeş–Bolyai
Egyetemi Könyvtár (Activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj-Napoca. 1919–1973.
Folytatása ugyanezen cím alatt:…1974–1978. Kv. 1979). Kollektív ~ az egy bizonyos
nyelven megjelent művek könyvészete is; ezek közül Veress Endre Bibliografia română–
ungară I–II. (1931–33) c. munkája felsorolja a román vonatkozású magyar, valamint a
magyar vonatkozású román könyveket; Domokos Sámuel munkája, A román irodalom
magyar bibliográfiája (I. 1831–1960, II. 1961–1970) a román irodalom magyar
visszhangjának, Réthy Andor sajtó alatt levő könyve (Adalékok a magyar irodalom román
bibliográfiájához. Sajtó alá rendezte Váczy Leona, bevezeti Engel Károly) a magyar irodalom
román fogadtatásának kutatásához nyújt alapot.

7. Az ajánló ~k gyakorlati célt szolgálnak s mellőzik az elavult, használhatatlan anyagot.
Legtöbbször értékelő könyvészet formájában jelennek meg. Ilyen Fülöp Mária Éljent kiáltunk
a Respublicára! 1947–1972 c. összeállítása (Könyvtári Szemle 1972/3).

8. A ~k ~ja másodfokú összeállítás a ma már óriási mennyiségben megjelent könyvészeti
anyagokról. 1969-ben látott napvilágot (belső használatra) Váczy Leona összeállításában a
kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található személyi ~k ~ja a mind gyakrabban mutatkozó
igények kielégítésére. Magyar könyvészeti vonatkozású is Váczy Leona és Marcel Ştirban
munkája: Bibliografia bibliografiilor istorice aflate la B. C. U. Cluj (Kv. 1976). Magyar
folyóiratok repertóriumát is tartalmazza az Indici de reviste — lucrări de diplomă.
Bibliografie (Kv. 1976) c. kiadvány.

A ~i érdeklődés növekedését jelzi, hogy a Könyvtári Szemle, majd megszűnte után ennek
jogutóda, a Művelődés Könyvtár c. melléklete számos szak- és személyi ~t közöl.
Hasonlóképpen tervszerű a Romániai Magyar Írók sorozat (RMI) kiadványainak könyvészeti
függeléke.

(V. Z.)
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Szó 1972/1. — Kovács Nemere: Hiányzik a bibliográfia. Utunk 1977/32. — Sebestyén Mihály: Megint csak —
bibliográfiákról. Utunk 1977/41.

bibliográfus — ókori értelemben könyvíró, könyvmásoló, régi könyveket olvasni tudó. Ma a
~ a könyvtártudományban jártas, könyvismerő, a könyvek pontos leírója, könyvészetek
összeállítója. Legjelentősebb ~aink György Lajos kivételével a két világháború között a
kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgálatában álltak: Ferenczi Miklós, Valentiny Antal,
Monoki István, Gyalui Farkas; 1945 után ezt a munkát szervezett kereteken kívül Réthy
Andor, Tóth Kálmán, Váczy Leona, Gábor Dénes végzi.

Biblioteca Kriterion — *Kriterion Könyvkiadó; *műfordítás

Bicsérdy Béla (Budapest, 1872. márc. 20. — 1951. dec. 7., Billings, Montana, USA) — a róla
elnevezett természetes gyógymód felfedezője és népszerűsítője. Fogarason, ahol apja rajztanár
volt, kereskedelmi érettségit tett, s előbb Berettyóújfaluban, majd 1916-ig Fogarason adótiszt.
A 20-as évek elején országszerte hirdetni kezdte sajátos étkezési és növényi táplálkozási
rendszerét. Tízezres példányban magyarul és románul megjelent könyvei, melyek több soros
címeikkel propagandahatást igyekeztek kifejteni, az emberi élet meghosszabbítását ígérték.
Ilyenek (rövidített címekkel): Az Életművészet könyve és Makrobiotika… (Kézdivásárhely
1923; Fogaras 1924); A Halál legyőzése. Az életnek évszázadokig terjedhető meg-
hosszabbítása… (Fogaras 1924, bővített kiadásai ugyanott; 4. kiadás Bp. 1936); Az Ember
hivatása vagy a boldogság és siker biztos forrása… (Fogaras 1924; román fordításban
Nagyszeben 1925); A reform életmód prospektusa és Nyilvános előadásaim… (I–II. Arad
1928). Hívei Petrozsényban lapot is próbáltak alapítani Az Emberiség érdekében!
Bicsérdizmus (1925), majd Bicsérdyzmus c. alatt (1925–26), mindkettőt Evien E. Eugen
szerkesztésében, amikor azonban néhány, a koplalástól legyöngült híve meghalt, Károly
Sándor író Bicsérdy, a gyilkos!… kezdetű, szintén oldalas címmel ellátott röpiratot adott ki „a
legújabb tömegőrületről” (Arad 1925). Ezzel szemben Soós Gábor Nagyváradon 1926-ban
méltató munkát írt „a természetes gyógymód feltalálójá”-ról. Bicsérdyék Szakácskönyve
címmel unokahúga, ~ Hédi tollából (~ Tibor útmutatása alapján) helyjelölés nélkül
(Budapesten) még 1942-ben is jelent meg tanát népszerűsítő munka. 1951-ben az Egyesült
Államokba költözött, ahol egyházat alapított és saját templomában egyik híve agyonlőtte.

Bihari Napló — *Fáklya 3

Bihari Sándor (Nagyvárad, 1900. szept. 20.) — zeneszerző. Szülővárosában végezte 1920-
ban a tanítóképzőt, 1950-től hegedűtanár a nagyváradi tanítóképzőben. Megzenésítette Petőfi,
Arany, Juhász Gyula, Horváth Imre több versét, operát szerzett Arany, Vörösmarty szövegére.
Egy operája, a Földi Janka szövegére írt Kádár Kata (1956) nyomtatásban jelent meg.
Thurzó Sándor: B. S. Művelődés 1970/9. — Simon Dezső: Párbeszéd az alkotóval. Utunk 1973/47.

Bihari Vörös Újság — politikai hetilap. 1919. jún. 5. és 26. között jelent meg „A Bihari
Vörös Ezred lapja” alcímmel. Cikkei a proletárdiktatúra szellemében mozgósították a
tömegeket. A példányok fotókópiáját Kolozsvárt a Párttörténeti Intézet fiókja őrzi.
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Bikfalvy Ferenc (Szatmár, 1901. máj. 26.) — agrármérnök. 1936-tól az EGE kirendeltség
vezetője, majd központi felügyelője, az Erdélyi Gazda főmunkatársa, 1938-tól a lap
megszűntéig a Kedves gazdatestvéreim c. havi jegyzet szerzője. 1948-tól egy éven át előadó-
tanár a kolozsvári mezőgazdasági főiskolán, majd nyugdíjazásáig tisztviselő. Szakcikkeit az
Erdélyi Gazda, a szatmári Szamos, a budapesti Mezőgazdasági Szemle s a Falvak Dolgozó
Népe közölte. Önálló kötete: Termesszünk lucernát (1949).

Bilinszky Lajos (Kolozsvár, 1868. jan. 2. — 1940. dec. 7., Kolozsvár) — tankönyvíró.
Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Gyulafehérvárt végezte, Kolozsvárt doktorált. 1893-
tól a nagyszebeni kat. leánynevelő intézet igazgatója. Az I. világháború előtt írt tan-
könyveinek átdolgozott, újabb kiadásait éveken át használták a romániai magyar tannyelvű
középiskolákban: Világtörténet (I. Ókor; II. Középkor; III. Újkor, Kv. 1921); Magyar
olvasókönyv (I–II. Kv. 1923); Stilisztika olvasókönyvvel (Nagyszeben 1924. 6. kiadás);
Poétika… (Nagyszeben 1924. 5. kiadás); Román nyelvkönyv (I–IV. Porsche Rezsővel és
Todorán Jenővel, Nagyszeben 1922–23).

Binder Pál (Botfalu, 1935. márc. 15.) — történész. A gimnáziumot Brassóban végezte 1952-
ben, a Bolyai Tudományegyetem földrajz–földtan karán nyert tanári képesítést 1956-ban.
Brassó város történelmi földrajzáról írt disszertációjával Iaşi-ban szerzett doktori diplomát
1971-ben. Előbb tanár Zsombolyán, 1959-től Brassóban könyvtáros, 1968-tól újra tanár.
Irodalmi tevékenységét 1961-ben a Korunkban kezdte, itt közölt írásai közt szerepel ~ Ferenc
afrikai utazóról írt tanulmánya (1962/7–8). Számos tudományos tájékoztató cikket, meg-
emlékezést, könyvismertetést és tanulmányt publikált három nyelven a magyar, román és
német szakfolyóiratokban, heti- és napilapok hasábjain a legváltozatosabb tárgykörből
(történet, irodalomtörténet, földrajz, helynévtörténet, történeti földrajz, gazdaságtörténet,
muzeológia, bibliológia); központi témáját, a román–magyar–szász együttélést, konkrét
helytörténeti keretekben műveli. Cikksorozata jelent meg Brassó ipartörténetéről (Új Idő, ill.
Brassói Lapok 1969) és a székelyek középkori múltjáról. (Megyei Tükör 1972–73). Az
Apáczai-emlékév alkalmából feldolgozta Apáca község egykorú társadalmi és művelődési
képét (Vogel Sándorral, Korunk 1975/5), sajtó alá rendezte az Utazások a régi Európában c.
Téka-kötetet (1976); Összefonódó szálak c. sorozata (Művelődés 1978/2–10) az erdélyi
román–magyar–szász együttélés művelődéstörténetét világítja meg. A reformátor halálának
400. évfordulója alkalmából Dávid Ferenc családja: a kolozsvári Hertel nemzetség c. alatt
(Keresztény Magvető 1979/2–3) kiegészítette a Dávid Ferenc-kutatást.
Krajnik-Nagy Károly: Három nyelven a Cenk alatt. Dr. B. P. Brassói Lapok 1978/26. — Kovács István:
Utazások a régi Európában. Keresztény Magvető 1978/3–4.

biológiai szakirodalom — az élővilággal foglalkozik, embertani, állattani, növénytani és
mikrobiológiai, továbbá alaktani, élettani, örökléstani, ökológiai és általános biológiai
szakirodalomra oszlik. Alkalmazott és határterületi eredményeit az orvosi-gyógyszerészeti, a
mezőgazdasági, valamint a fizikai, kémiai, matematikai szakirodalom is számon tartja.

Ami a szakirodalmi munka intézményes kereteit illeti, a két világháború között hivatásos
biológusok csak az egyetemeken dolgozhattak, de itt csak olyan jelentős biológus-
egyéniségek kaptak munkalehetőséget, mint Péterfi Márton és István, Nyárády E. Gyula.
Egyes nemzetiségi szakemberek (Gelei József, Husz Ödön) számára megélhetési lehetőséget a
felekezeti iskolák, nyilvánosságot az EME szakosztályai és kiadványai biztosítottak. A II.
világháború alatt a kolozsvári egyetem matematikai és természettudományi karán jelentős
biológiai szakirodalmi munkásságot fejtett ki Győrffy István, a növénytan, Gelei József, az
állattan és biológia, Hankó Béla, az állatrendszertan, Soó Rezső, a növényrendszertan,
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Jendrassik Loránd, az élettan, Csík Lajos, az örökléstan, Malán Mihály, az embertan tanára. A
felszabadulás után nemzetiségi szakemberképzés az újonnan létesített Bolyai
Tudományegyetemen indult meg, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen új keretek között
folytatódott. A végzett biológusok megfelelő szakirodalmi lehetőségekhez jutottak a múze-
umok természetrajzi részlegein, valamint esetenként a mezőgazdasági, ipari és egészségügyi
hálózatban is; utóbbiak a szakirodalom művelőinek számban jelentős, de az adatgyűjtés
számára nehezen hozzáférhető seregét alkotják.

Erdély növénytakarójának a kutatását az európai élvonallal egy szinten kezdte az I.
világháború alatt az udvarhelyi Soó Rezső, aki szinte valamennyi erdélyi botanikus mun-
kásságára nagy hatással volt. Életművében számos maradandó értékű monografikus
feldolgozás jelzi eredményeit, közülük a Székelyföld növénytársulásaira, az Erdélyi Mezőség
flórájára és vegetációjára s a Radnai-havasok növényzetére vonatkozó munkáira emlé-
keztetünk. Gazdag és a romániai botanika számára korszakos jelentőségű Nyárády E. Gyula
szakirodalmi munkássága: 1922-ben a romániai magyar tannyelvű középfokú iskolák számára
írt mintaszerű tankönyvével kezdődően (Növénytan biológiai alapon) a szakirodalmi mun-
kába kapcsolódott be, román nyelven közzétett tanulmányainak döntő szerepe volt a
tizenhárom kötetes Flora R. S. România megjelenésében: a mű szerkesztési munkálatainak
oroszlánrészét egy általa vezetett kolozsvári munkaközösség végezte. Munkatársai között volt
fia, Nyárády Antal, a Dr. P. Groza Mezőgazdasági Intézet tanszékvezető professzora, az
intézet agrobotanikus kertjének és tudományos herbáriumának újjászervezője, Váczy Kálmán,
a növények nevezéktanának és a szakterminológiának nemzetközileg elismert kutatója,
Csűrös István, a Babeş–Bolyai Egyetem botanikai tanszékének vezetője, a romániai
növénytársulások leírásának és ökológiai vizsgálatának egyik jelentős egyénisége, Gergely
János, az egyetemi botanikus kert és a Contribuţii Botanice c. folyóirat főmunkatársa, aki
Csűrös magyar nyelvű növényrendszertani előadásait vette át a kolozsvári egyetemen,
valamint Rácz Gábor tanszékvezető professzor, aki Kopp Elemér közvetítésével Páter Béla
gyógynövénykutató munkáját folytatta Marosvásárhelyt és tanítványaiból, munkatársaiból
(Csedő Károly, Fűzi József, Gáspár Mária, Kisgyörgy Zoltán, Márton Aranka, Péter Mária,
Rácz-Kotilla Erzsébet) szervezett ismert tudományos iskolát.

Csűrös Istvánnak és feleségének, Cs. Káptalan Margitnak a tanítványai közül részben
botanikai szakirodalmi munkásságot is végző muzeológusként dolgozik Karácsonyi Károly
(Nagykároly), Kovács Sándor (Sepsiszentgyörgy), Marossy Anna (Nagyvárad), Miklóssy V.
Vilmos (Csíkszereda).

A romániai biológiai irodalom és ezen belül is különösen az alacsonyabb rendű növényeknek,
a moszatoknak és a moháknak a kutatása — az algológia és a bryológia — jóformán
elválaszthatatlan a hazai biológiatörténet egyik legjelentősebb tudós nemzedéksorának, a
Péterfi családnak az eredményeitől. A családot a szakmai sikerek útján Péterfi Márton
indította el, fiai közül ketten is Erdély élővilágának kutatását választották élethivatásul:
Péterfi István algológussá és növényélettani szaktekintéllyé képezte magát, Péterfi Ferenc a
gerinctelen állattan kutatója lett. Unokája, Péterfi L. István románul és jelentősebb
világnyelveken gazdag és értékes szakirodalmi munkát végez.

Péterfi István akadémikus körül jelentős növényélettani és algológiai iskola alakult ki annak
az irányzatnak a folytatásaként, melyet még I. Grinţescu román professzor kezdeményezett.
Ebben a munkacsoportban dolgozott Brugovitzky Edit, Kiss István, Lőrinczi Ferenc, Nagy
Ferenc, Nagy-Tóth Ferenc, Osváth Tibor, Róbert Endre. Ugyancsak Péterfi István körül
szerveződött az az akadémiai munkacsoport, amely a hazai agrobotanikai monográfiák —
elsősorban a Pomologia R. P. România — keretében az erdélyi gyümölcsök tájfajtáit dolgozta
fel: ebben a munkaközösségben magyar munkatársakként Botár Andor, Brugovitzky Edit,
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Dankanitsné Csekme Erzsébet, Keszy-Harmath Erzsébet, Palocsay Rudolf, Veress István és
Wagner István vettek részt. A növényélettan és a talajkémia határterületén, a humusz
kelátjainak a növények ásványi táplálkozásában játszott szerepét kutatta Bartókné Váczy
Katalin, aki jelenleg a kolozsvári Biológiai Kutatóintézet munkatársaként a lichenológia
(zuzmókutatás) területén dolgozik.

Péterfi István és Nyárády Antal munkatársai voltak Alexandru Borza professzor etnobotanikai
szótárának is, mely mindeddig a legbővebb magyar növénynévanyagot tartalmazó szakszótár.

A mikrobiológiai szakirodalomban elsősorban Kiss Istvánnak, a kolozsvári természet-
tudományi kar dékánjának a munkássága érdemel említést, aki kutatásait románul s a
nemzetközi szakirodalomban szokásos nyelveken tette közzé; magyar nyelvű egyetemi
jegyzete és Lőrinczi Ferenccel, a talajban lakó mikrogombák avatott kutatójával együtt
készülő kötete kéziratban van. A nagygombákkal kapcsolatos erdélyi kutatások eredményéből
László Kálmán közölt gyakran magyar nyelven is; munkatársaival, elsősorban Pázmány
Dénessel nagyobb gombaismereti összefoglalás előmunkálatain dolgozik.

Az állattani szakirodalom Apáthy Istvánnak a kolozsvári Mikó-kertben 1909-ben szervezett
Állattani Intézetében indult virágzásnak, Brassai Sámuelnek és Herman Ottónak az EME
keretében elkezdett munkássága nyomában. Az Apáthy-féle intézet a maga korában a
legmodernebbek közé tartozott Európában és az akkor megteremtett keretek új tartalommal
telítve ma is jó munkalehetőségeket biztosítanak az ott dolgozóknak. Innen indult útjára a
hidrobiológus Daday Jenő, a véglénykutató Entz Géza és Hankó Béla. A II. világháború után
dolgozó nemzedékből kiemelkedik Kolozsvárott Péterfi Ferenc, Kiss Béla, valamint a
mezőgazdász Mózes Pál rovartani munkássága, Diószeghy László terepkutatása; Temesvárt
König Frigyes, Sepsiszentgyörgyön Puskás Attila és Kovács Sándor, Marosvásárhelyen
Kelemen László, Szatmáron Vári Judit végez értékes munkát; magyarul is sokat közöl az
általános biológiai érdeklődésű Nagy G. Károly.

A gerinces állatok rendszertanára és ökológiájára vonatkoznak Gyurkó Istvánnak és
tanítványainak szakcikkei; ő és Nagy Zoltán, Kászoni Zoltán elsősorban a halbiológia
területén, Korodi Gál János, a Duna-deltában (Tulcea) dolgozó Kiss J. Botond és társaik pedig
ornitológusként értékes madártani munkákkal gazdagították a román és magyar nyelvű
szakirodalmat. Jól szervezett madártani megfigyelő és természetvédelmi szakirodalmi munkát
végez Maros megyében Kalaber László, Kelemen Attila, Kohl István, Sárkány Endre,
Szombath Zoltán mint a megyei múzeum belső és külső munkatársa; hozzájuk hasonló
Máramarosban Béres József, a Bánátban Kiss András és Libucz András, Kolozs megyében
Béldi Miklós szakirodalmi munkássága.

A hazai kisemlőskutatásban szerzett szakirodalmi rangot a tanárnemzedékek hosszú sorát
útjára indító és a hazai biológiai tankönyvek magyar változatait fordító-gondozó Szabó
József. Ezt a szakterületet Hamar Márton gazdag és soknyelvű szakirodalmi munkássága
emelte nemzetközi rangra.

Az állatélettani kutatások vezetője kezdetben Schwartz Árpád volt; tanítványai és munkatársai
később E. Pora kolozsvári állatélettani iskolája köré csoportosultak. Madar József a
neuroendokrin rendszer élettani vizsgálatával, Kis Zoltán anyagcserevizsgálatokkal és
általános állatélettani kérdésekkel, Gábos Márta az endokrinológia és hidrobiológia
határterületeivel kapcsolatos szakcikkeket közölt. Határterületi jellegű Ábrahám Sándor
biokémiai, Imreh I. István humángenetikai és sugárgenetikai, Uray Zoltán radiobiológiai,
Veress Éva ultrahang- és kriobiológiai, Vincze János biofizikai munkássága. Az élet
keletkezésének hidegplazma-elméletével kapcsolatos elméleti és kísérleti munkássága révén
nemzetközi élvonalba tartozik Dénes Ferenc, a iaşi-i Petre Poni Makromolekuláris Kémiai
Kutatóintézet munkatársa. A gerinces állattan, a sejttan-szövettan, endokrinológia és evolú-
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ciókutatás határterületén mozognak Szabó Zsigmond és Molnár Béla szaktanulmányai az
édesvízi halak neuroendokrin rendszerének fejlődési-működési sajátosságairól.

Az örökléstani szakirodalom a sejttani vizsgálatok kapcsán ugyancsak az Apáthy-intézetből
indult. A citogenetikai kutatást Gelei József juttatta rövid időre egy szintre az európai
élvonallal. Később Csík Lajos munkássága volt kiemelkedő; tanítványa volt a hazai genetika
nagy hatású professzora, Lazányi Endre is, aki a termesztett növények genetikája és
nemesítése, az általános és a sugárgenetika terén publikált maradandó műveket; ő vezette be
az örökléstani kutatómunkába Imreh I. Istvánt, Márki Alpárt és Sebők Klárát. A növényi
citogenetika, mikroevolúció (génökológia, populációgenetika) és a géntartalékok kérdésére
vonatkozó összefoglaló és részlettanulmányokat közölt Kovács Attila és Szabó Attila.

Orvosbiológiai szakmunkát a II. világháború alatt Kolozsvárt Ludány György egyetemi tanár
végzett. A felszabadulás után orvosbiológiai szakirodalmi munka Marosvásárhelyt a Székely
Károly vezette tanszéken folyt, a temesvári orvosi kart Sándor István munkái révén tartja
számon a hazai magyar nyelvű szakirodalom. Nagy számban dolgoznak orvosbiológiai
laboratóriumban olyan szakemberek, akik többé-kevésbé rendszeresen jelentkeznek szakmai
ismeretterjesztő munkákkal is. (Bedő Sándor, Módy Jenő Marosvásárhelyről, Csűrös László
Kolozsvárról).

Jóformán teljességgel hiányzik a hazai szakirodalomból az embertani vonulat (Ponori
Thewrewk Aurél múlt századi kolozsvári munkásságának mai folytatása).

A középiskolai tanárok kezdetben egyetemi tanulmányaik folytatásaként, később tanári
tapasztalataikat értékesítendő elsősorban ismeretterjesztő és módszertani jellegű szakirodalmi
munkásságot végeztek; többnyire kéziratban maradt szakdolgozataik mennyiségileg és
minőségileg is nagy szellemi teljesítményt jelentenek, melynek kritikai feldolgozása még
várat magára. Az irodalmi munkásságuk révén kiemelkedő tanárok sorából módszertani
cikksorozataik, ismeretterjesztő szakkönyveik, szaktanulmányaik révén idézhető Kiss-Bitay
Éva (Kolozsvár), Bakó Botond és B. Molnár Irén (Nagyenyed), Kabán Ferenc (Kolozsvár),
Macalik Ernő (Csíkdánfalva), Németh János (Medgyes), Pálfalvi Pál (Csíkszentdomokos),
Raab János (Gyergyószentmiklós), Szász Fejér János és Székely Ferenc (Sepsiszentgyörgy),
Székely József (Szatmár), Vasas Samu (Bánffyhunyad), Xántus János (Kolozsvár).

(Sz. A.)
Emil Negruţiu–Ioan Puia: Bibliografie selectivă a lucrărilor publicate de către cadrele didactice şi colaboratorii
ştiinţifici ai Institutului Agronomic „Dr. Petru Groza” din Cluj între anii 1919–1969. Kv. 1969. — Activitatea
ştiinţifică a Universităţii din Cluj-Napoca. 1919–1973. (Kv. 1976); 1974–1978. (Kv. 1979).

Birek László (Belényes, 1918. febr. 25.) — orvosi szakíró, zenekritikus. A marosvásárhelyi
OGYI balneológiai tanszékének vezetője, egyetemi előadótanár, az orvostudományok doktora
(1966). Szakírásai, főleg az Orvosi Szemlében, a fizioterápia kérdéseivel foglalkoznak. A
négy kiadást (1951–59) megért, Dóczy Pál szerkesztette kőnyomatos Belgyógyászati jegyzet
társszerzője. Zenepublicisztikai írásait a TETT, Új Élet, Utunk, Vörös Zászló közli. Munkája:
Sovata (I. Deleanuval, 1972).

Bíró András — *műszaki szakirodalom; *szótár

Bíró Béla (Nagyvárad, 1893. jún. 29. — 1975. márc. 18., Temesvár) — szerkesztő, újságíró.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd magánúton közgazdasági tanul-
mányokat folytatott. 1921-ben szerkesztette és kiadta a Nagyváradon rövid ideig megjelenő
Művészvilág c. folyóiratot. 1923-ban a Máramaros c. hetilapot szerkeszti Máramarosszigeten,
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1924–25-ben ugyanott a Máramarosi Újságot. 1926-tól a kolozsvári Újság és a Consum c.
közgazdasági lap munkatársa, 1927–28-ban az ugyancsak kolozsvári Commerz temesvári
szerkesztője, 1929-től 1940-ig Temesváron szerkesztett gazdasági lapokat. 1945 után a
románul és magyarul megjelenő Consum gazdasági hetilap szerkesztője, 1948-tól az Agerpres
temesvári tudósítója. 1949-től 1962-ig a temesvári Szabad Szó belső munkatársa.

Bíró Béla (Makó, 1899. dec. 11.) — művészettörténész. Szülővárosában érettségizett, a
budapesti Képzőművészeti Főiskolán rajzszakos tanári diplomát (1924), a Pázmány Péter
Tudományegyetemen művészettörténeti doktorátust (1930) szerzett. Római ösztöndíjas
(1930–31). A kolozsvári Állami Tanítóképző Intézet tanára (1941–42), majd magántanár a
kolozsvári egyetem művészettörténeti tanszékén (1943–44).

Erdélyben 1941-ben jelennek meg első művészettörténeti írásai és kritikái. 1942-től az
Erdélyi Helikon műkritikusa. Cikkei — még a kortárs művészekről is — történeti-
művészettörténelmi beállításúak. Régi erdélyi művészek c. cikksorozatában 1944-ig, a
folyóirat megszűntéig portrévázlatokat közölt Sikó Miklósról, Kis-Solymosi Simó Ferencről,
Bikfalvi Koréh Zsigmondról, Bergman Ferenc Antalról, Szathmáry Pap Károlyról, Nagy
Sámuelről. A biedermeier kor erdélyi művészetét és alkotóinak életpályáját kutatta, e témáról
írt tanulmánya (Erdélyi biedermeier művészet, Erdélyi Helikon 1944/8) jelentős. Ugyancsak
az Erdélyi Helikonban megjelent tanulmányai közül említjük meg A kolozsvári Normál
Rajzoda és A bonchidai kastély képei c. munkáit, továbbá a Barabás Miklós Céh és a
kolozsvári Műcsarnok kiállításairól írt elemző kritikáit. Előszavával jelent meg: Barabás
Miklós önéletrajza (Kv. 1944). A szerkesztésében kiadott A magyar művészettörténeti
irodalom bibliográfiája (Bp. 1955) nélkülözhetetlen könyvészeti kézikönyv. Bécsben él.

Bíró György (Tiszaföldvár, 1902. júl. 26. — 1944, deportálásban) — hírlapíró, költő.
Középiskoláit Szegeden és Nagyváradon végezte. 1920-tól a nagyváradi Szabadság, majd a
Nagyvárad munkatársa. 1922-ben a kolozsvári Előre főmunkatársa, 1929-ben a Romániai

Rádió Szaklap szerkesztője. Versei, riportjai az erdélyi és budapesti színházi, irodalmi
folyóiratokban, valamint a bécsi Tűzben jelentek meg. Őszutó (Nv. 1920) c. verskötettel is
jelentkezett, szerkesztette az Auto-Almanach 1929 c. román és magyar nyelvű kötetet (Nv.
1929), s Tíz év a nagyváradi magyar színjátszás történetéből c. esszéjét közölte a 60. évét
ünneplő Nagyvárad c. lap jubileumi albuma (Nv. 1930).

Bíró János, hegyaljai (Gyergyószentmiklós, 1905. nov. 24. — 1972. máj. 28., Nyíregyháza)
— történész, író. Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon végezte.
Löwenben a jezsuitáknál két évig filozófiát hallgatott, majd Gyergyószentmiklóson a
Kereskedői Kör titkára lett. Később a kolozsvári egyetem jogi fakultásán folytatta tanul-
mányait, s Debrecenben doktorátust szerzett. Ősmagyarok műveltségéhez adatok (Gyergyó-
szentmiklós 1934) c. tanulmányában a német és francia Ázsia-kutatóknak a 30-as években e
téren közzétett eredményeit összegezi. Kötetét az akkori csíkszeredai ügyészség elkobozta.
Tűzjel Hegyalján (Csíkszereda 1938) c. kötete négy népi tárgyú elbeszélést tartalmaz. 1945-
től Magyarországon élt.

Bíró János (Kide, 1913. jan. 21. — 1948. ápr. 4., Kolozsvár) — újságíró, novellaíró. A
kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizett, első írása a Pásztortűzben jelent meg 1935-
ben. A Keleti Újság belső munkatársa és rovatvezetője (1933–44), budapesti lapok színházi
tudósítója. Szépirodalmi írásait az Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Erdélyi Szemle közölte,
Szakadék c. regényének részletei a Keleti Újságban jelentek meg (1940). „A legkomolyabb
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írók számítanak rád” — üzente neki a Kelet Népében Móricz Zsigmond (1941), eredeti népi
irányától azonban a II. világháború konjunktúrájában jobbra tolódott és az irodalom számára
elkallódott.

Bíró József (Nagyvárad, 1907. júl. 8. — 1945. jan. 7., Budapest) — művészettörténész. Apja,
~ Márk szervezte meg a nagyváradi zsidó líceumot, ahol a fia is folytatta a premontrei
gimnázium megszüntetése miatt félbeszakadt tanulmányait. Előbb festőművészi pályára
készült s a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti István növendéke volt, majd az egyetem
bölcsészeti karán 1932-ben művészettörténetből doktorált. Életét az erdélyi műemlékek
kutatásának szentelte. Kiváló szakmai felkészültsége nagyszerű esztétikai érzékkel és
ügyszeretettel párosult. Kelemen Lajos segítségével témái megírásához levéltári kutatásokat
és helyszíni tanulmányokat végzett. Filológiai pontossággal megírt munkáit tárgyába való
beleélés és ízes, színes stílus jellemzi. Munkatársa volt az Erdélyi Múzeumnak. 1945 elején a
nyilasterror áldozata lett. Fő művei: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti emlékei
(doktori értekezés, Bp. 1932); A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann
Eberhard Blaumann (ETF 63. Kv. 1933); A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk emlékei
(Kv. 1934); A bonczhidai Bánffy-kastély (ETF 75. Kv. 1935); Magyar művészet és erdélyi
művészet (ETF 80. Kv. 1935); A gernyeszegi Teleki-kastély (Bp. 1938); Kolozsvári
képeskönyv (Bp. 1940); Erdély művészete (Bp. 1941); Európa festészete (Bp. 1941);
Kolozsvár in Bildern (Bp. 1941); Erdélyi kastélyok (Bp. 1943). Tanulmányai sorából
kiemelkedik: Két kolozsvári főúri barokk palota (Archeológiai Értesítő, Bp. 1934); A zsibói
kastély (A Gerevich-emlékkönyvben, Bp. 1942).

Bíró Lajos — *jogtudományi irodalom

Bíró László — *Délkelet

Bíró László (Budapest, 1899) — szerkesztő, író. 1919-ben Fehér Dezső mutatta be a
Nagyváradi Napló hasábjain mint Budapestről érkezett fiatal írót. Előbb a Nagyváradi Napló
szerkesztőségében dolgozott, majd a Magyar Szó felelős szerkesztője. 1920 őszén Zsolt
Bélával s Nadányi Zoltánnal a Tavasz élére került mint helyettes főszerkesztő. E lapok kezde-
ményező erejű fiatalja; Tabéry Gézával folytat sajtóvitát. Ő állítja össze Ady-cikkek
montázsából a Magyar Szó 1920. jan. 25-i Ady-emlékszámát. 1921-ben visszatér Ma-
gyarországra. Nálunk megjelent kötetei: Mária (kisregények, novellák, Nv. 1920); Börtön
(regény, Nv. 1921).

Bíróné Váró Éva (Székelyudvarhely, 1915. febr. 6. — 1949. szept. 5., Turnu Severin) —
költő. ~ Sándor történész felesége. Tanulmányait a székelyudvarhelyi tanítónőképzőben
végezte 1932-ben. Első verseit az Ifjú Erdély és a Pásztortűz közölte. Tompa László
előszavával megjelent Tavaszból nyárba (Kv. 1939) c. kötete húsz-húsz leány- és asszonykori
verset tartalmaz a családi élet és a hazai tájak témaköréből, Reményik Sándor modorában,
akinek a „Hallgatás országáról” írt versét ajánlja (Az én birodalmam). Akarsz-e hősnő lenni?
c. füzetében (Kv. 1939) a leányokhoz szól. 1944 után élete holtvágányra fut, elhagyja
családját, majd öngyilkos lesz.

Bíró Sándor (Alsósófalva, 1907. ápr. 12. — 1975. júl. 5., Antibes, Franciaország) —
történetíró. ~né Váró Éva férje. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, az egyetemet
és a ref. teológiát Kolozsvárt és Párizsban végezte. Az Erdélyi Fiatalok egyik alapítója s
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főmunkatársa. 1932-től a kolozsvári ref. kollégium tanára, 1937-ben teológiai magántanári
képesítést szerez. Több cikke és tanulmánya jelent meg az Ifjú Erdély, Ellenzék, Kiáltó Szó,
Keleti Újság és Magyar Nép hasábjain. Történeti kutatásainak előterében az erdélyi
történelem áll. 1944 előtt megjelent főbb munkái: A bujdosó fejedelem (Hasznos Könyvtár 9.
Brassó 1936); Az ókor története (Kv. 1937); Mátyás király (A Magyar Nép könyvtára 63. Kv.
1940); A Tribuna és a magyarországi román közvélemény (ETF 128. Kv. 1941). Sajtó alá
rendezte Oroszhegyi Józsa Román élet c. munkáját (Erdélyi Ritkaságok 5. Kv. 1942). A II.
világháború után a Magyar Népköztársaságban fejtett ki történetírói munkásságot. Bălcescu
Miklós a magyar és román nép összefogásáért c. tanulmánya (Bp. 1954) a román–magyar
kapcsolatok kiemelkedő személyiségének örökségével foglalkozik.

Bíró Vencel (Vértessomló, 1885. aug. 9.–1962. dec. 2., Kolozsvár) — történetíró, író.
Középiskoláit Tatán kezdte és Vácott folytatta, ahol 1900-ban belépett a piarista rendbe.
Egyetemi és teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte (1904–08), majd ott a kat. Főgim-
názium tanára, később igazgatója. 1928-tól a Báthori–Apor Szeminárium igazgatója. 1934-től
az önállósult erdélyi piarista rendtartomány főnöke. Tagja volt az Erdélyi Múzeum-
Egyesületnek, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak s az Erdélyi Katolikus Akadémiának; az
Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Tudósító, Pásztortűz, A Hírnök, Jóbarát állandó
munkatársa. 1940-ben a kolozsvári egyetem Erdély és Kelet-Európa története tanszékének ny.
r. tanárává nevezték ki. 1941-ben az MTA levelező tagjává választja, 1945 és 1948 között
tanári működése mellett a Bolyai Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karának prodékánja; ebből az állásból vonul nyugdíjba 1948-ban.

Történelmi érzékének fejlődésére nagy hatással volt Kolozsvár a maga történelmi emlékeivel,
régi épületeivel, régiség- és levéltárával. Erdély történelmének szentelte egész életét, és ennek
művelése révén vált a század első felében az erdélyi pozitivista történésznemzedék jelentős
képviselőjévé. Legtöbbet az önálló erdélyi fejedelemség korával foglalkozott. A politika- és
egyháztörténet mellett szívesen merítette nagyobb összefoglaló művei, monográfiái,
tanulmányai, történeti rajzai, cikkei tárgyát a művelődéstörténet, művészettörténet,
gazdaságtörténet tárgyköréből. Első munkái után (Forgách Ferencz mint történetíró, Kv.
1908; Erdély külügyi fejlődése a fejedelemség megalakulása korában, 1541–1571, Kv. 1911;
Az erdélyi fejedelem jogköre, 1571–1690, Kv. 1912) az MTA 2000 koronás pályázatát nyeri
meg Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1542–1690 c. művével (Kv. 1917). Az I.
világháború után számos kisebb-nagyobb műve jelent meg, köztük: Erdély követei a portán
(Kv. 1921); A kolozsvári róm. kat. főgimnázium története (Kv. 1926); Báthori István
fejedelem (Kv. 1935); Altorjai gróf Apor István és kora (Kv. 1935); Képek Erdély múltjából
(Kv. 1937); Történeti rajzok (Kv. 1940); Gr. Batthyány Ignác (ETF. 127. Kv. 1941); Erdély
története (Kv. 1944); Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében
(Kv. 1945); A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században (Kv.
1945); Veress Mátyás (Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1960).

Kéziratban maradt munkái: Márki Sándor életrajza; Balanyi György és Kolozsvár.

Szépirodalmi munkái közül említést érdemel Keserű serbet c. történeti regénye (Kv. 1930);
Nagyságos fejedelmek idejében (tíz történelmi elbeszélés, Kv. 1937), valamint Az első diákév
c. elbeszéléssorozat (Kv. 1940). Történelmi tárgyú munkáiban Jósika Miklósra és Jókai Mórra
emlékeztető romantikus erdélyi történeteket ír meg.

(Cs. E.)
Balanyi György: B. V. Vigília, Bp. 1963/2. — Enciclopedia istoriografiei româneşti. Szerk. Ştefan Ştefănescu,
1978. 60.
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Birtalan József (Szilágybagos, 1927. nov. 10.) — zeneszerző. Kolozsvárt végezte a
zeneművészeti főiskolát (1954), az Állami Magyar Opera (1954–56), a kolozsvári
Filharmónia (1956–57) tagja, majd a marosvásárhelyi Állami Népi Együttes karmestere
(1957–62), 1962-től 1979-ig a marosvásárhelyi pedagógiai főiskola előadótanára, ma a Maros
Művészegyüttes karmestere. Népdalfeldolgozásait a Művelődés, Jóbarát közli, számos népi
ihletettségű szvitjét, tömegdalát a marosvásárhelyi Népi Alkotások Háza, gyermekkari
feldolgozásait a bukaresti Zeneműkiadó jelentette meg. „Énekeljünk, énekeljünk” c. alatt
vegyeskarra alkalmazott három csángó népdala Csíkszeredán (1972), „Szállj, szép szavú dal”
c. alatt Szász Károllyal szerkesztett iskolai kórusgyűjteménye Bukarestben (1972), A karve-
zetés elmélete c. pedagógiai munkája a Szász Károllyal közös Karvezetők könyve c. kiad-
ványban (Sepsiszentgyörgy 1975), majd folytatásokban a Művelődés 1976-os és 1977-es
évfolyamában jelent meg. Bartis Ferenc, Bodor Pál, Horváth Imre, Kányádi Sándor, Kicsi
Antal, Majtényi Erik, Mészáros József, Tamás Mária és Veress Zoltán hazafias verseire
kórusműveket, indulókat, Ének a hazáról címmel Magyari Lajos versére kantátát (1977)
szerzett.
Simon Dezső: Párbeszéd az alkotóval. Utunk 1973/18. — Bartis Ferenc: Fellendülő kórusmozgalmunk.
Beszélgetés B. J.-fel. Új Élet 1977/1.

Bitay Árpád (Budapest, 1896. júl. 20. — 1937. nov. 30., Gyulafehérvár) —
irodalomtörténész. ~ Ilona apja. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári, brassói és
gyulafehérvári főgimnáziumban végezte (1907–15), majd az olasz harctérre került és
hadnagyként szerelt le. Kolozsváron és Debrecenben folytatott jogi tanulmányokat, 1923-ban
pedig a kolozsvári egyetemen végzett történelem és román szakot. Közben Gyulafehérváron
és Kolozsvárott középiskolai, ill. tanárképzői tanárként történelmet, román nyelvet és
irodalmat adott elő. 1925-től 1927-ig az Erdélyi Róm. Kat. Státus tanügyi referense igazgatói
minőségben. 1927-től másfél évig a berlini és lipcsei egyetemen hallgat romanisztikát. 1929
elejétől a gyulafehérvári róm. kat. teológián a román nyelv és irodalom, ill. latin és német
nyelv tanára haláláig. 1931-től a Iorga-kormány alatt a kisebbségi minisztérium magyar
osztályának tanácsosa, a gyulafehérvári egyházmegyei tanács tagja, 1933-tól a Fehér megyei
tanács tagja, Gyulafehérvár alpolgármestere, az Országos Tanügyi Főtanács magyar tagja.
Értékes közéleti munkát végzett az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi
Szakosztályának választmányában, tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a Kemény
Zsigmond Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Intézetnek, az Erdélyi Katolikus
Akadémiának. Számos tudományos igényű tanulmányt és tájékoztató cikket írt, s jóformán
minden erdélyi városban tartott előadást különböző egyesületek hallgatósága előtt. Az
Ellenzék, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Múzeum, Magyar Kisebbség, Pásztortűz állandó
munkatársa.

Páratlan emlékezőtehetsége volt; nemcsak mérhetetlen mennyiségű adatot tartott észben,
hanem 16 élő és holt nyelven értett és beszélt. Szerteágazó munkássága kiterjed az
irodalomtörténet, történettudomány és filológia számos területére, jelentős fordítói
tevékenysége is. Magyarul népszerűsítette a román irodalom klasszikusait, így Alecsandri,
Caragiale, Creangă, Delavrancea, Emil Isac műveit, ugyanakkor a magyar kultúra nagyjait a
román közvélemény előtt, köztük Széchenyit, Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Madáchot, Orbán
Balázst, Liszt Ferencet. Úttörő munkát végzett a román–magyar szellemi érintkezések
kutatójaként. Szerkesztette a Műfordítások román költőkből c. antológiát (Kv. 1928). Több
művet fordított magyarból románra, köztük Szigligeti, Gárdonyi, Jókai, Mikszáth írásait.
Magyar nyelvre ültette át Vasile Alecsandri egy monológját, Nicolae Iorga két drámáját; a
román történettudós Vălenii de Muntében szervezett nyári szabadegyetemének állandó
előadója volt.
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Fő művei: A román irodalomtörténet összefoglaló áttekintése (Gyulafehérvár 1922); Rövid
román nyelvtan (Kv. 1923); Istoria literaturii române (Kv. 1924); Az erdélyi románok a
protestáns fejedelmek alatt (Dicsőszentmárton 1925); Gyulafehérvár Erdély művelődés-
történetében (ETF 3. Kv. 1926); A moldvai magyarság (ETF 4. Kv. 1926); Az erdélyi róm.
kat. státus gyulafehérvári „Majláth” főgimnáziumának megalakulása (Arad 1930); Az Alba-
Iulia-i róm. kat. székesegyház és környéke (Gyulafehérvár 1936). Írásaiból és leveleiből egy
válogatás Kovács Ferenc előszavával és gondozásában „…hogy románok és magyarok jobban
megismerjék egymást…” címmel jelent meg (Testamentum 1977).

(Cs. E.)
Bolyai Zoltán (Gaál Gábor); B. Á. Korunk 1938/1; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 637–38. — György
Lajos: Dr. B. Á. életrajzi adatai és tudományos munkássága. ETF 100. Kv. 1938. — Dávid Gyula: Egy hídverő.
Utunk 1967/48; újraközölve Találkozások. 1976. 168–72. — Engel Károly: Hídverők. Korunk 1968/4. — Nagy
András: Feljegyzések B. Á.-ról. Korunk 1968/8. — Réthy Andor: B. Á. Könyvtári Szemle 1971/4. — Kovács
Ferenc: B. Á. előadásai Nicolae Iorga szabadegyetemén. Korunk 1975/9. — Gaal György: B. Á. levelei Kristóf
Györgyhöz. Korunk 197676; uő: B. Á. testamentuma. A Hét 1977/21. — Bányai László: B. Á.-ra emlékezve.
Könyvtár 1977/3. — Octavian Şireagu: B. Á.-ra emlékezem… Utunk 1978/3.

ASZT: Bitay–Iorga levelezés. LM 1272. — Kovács Ferenc műsora B. Á. Vălenii de Munte-i előadásairól. LM
1286.

Bitay Éva — *Kiss Bitay Éva

Bitay Ilona (Kolozsvár, 1928. nov. 24.) ~ Árpád leánya. Középiskolát Kolozsvárt végzett, a
Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem fő- és latin mellékszakban diplomát. Előbb
középiskolai tanár Kolozsvárt, majd 1955-től egyetemi pályára lépett, 1970-től a Babeş–
Bolyai Egyetem lektora. A Studia Universitatis Babeş–Bolyai Series Historica, Acta Musei
Napocensis, Korunk munkatársa. A Művelődéstörténeti tanulmányok c. gyűjteményes kötet
(1979) közli Christian Schesaeus irodalmi munkásságának magyar vonatkozásai c.
tanulmányát.

Bitay László — *matematikai szakirodalom

Bitay Ödön (Nagyenyed, 1932. máj. 15.) — szerkesztő, műfordító, közíró. Középiskoláit a
kolozsvári ref. kollégiumban és kereskedelmi középiskolában végezte, a Bolyai
Tudományegyetem közgazdasági karán szerzett diplomát (1955). Előbb az Előre és az Új
Sport, 1958-tól a Politikai Könyvkiadó szerkesztője Bukarestben. Könyvismertetőit,
történelmi, külpolitikai beszámolóit A Hét, Könyvtári Szemle, ill. Könyvtár, Munkásélet,
Tanügyi Újság, Előre közli. Rádiójegyzetei a nemzetiségi élet hétköznapjairól tájékoztatnak.
A szerkesztésében (névvel vagy név nélkül) megjelenő politikai kiadványok közt
*Testamentum címmel hagyományőrző sorozatot kezdeményezett Bitay Árpád, Vasile Goldiş,
Józsa Béla, Kovács Katona Jenő, Márki Sándor, Mocsáry Lajos, Szabó Árpád, Veress Sándor
irodalmi örökségének népszerűsítésére. Válogatta és szerkesztette Fuchs Simon
Munkásmozgalom a Maros völgyében c. posztumusz tanulmánygyűjteményét (1975).
Fordításában megjelent munkák: I. Gheorghiu–C. Nuţu: A gyulafehérvári nemzeti gyűlés —
1918. december 1. (1968); George Bianu: Nagy politikai perek irataiból (1973); Gh. I. Ioniţă:
Az RKP és a néptömegek (1974); Vasile Gheţău: A világ népessége (Veith Júliával, Az Előre
Kiskönyvtára 1975); Al. Savu: Románia (rövid földrajzi ismertetés, Veith Júliával, 1976).
Bardócz Gergely: Társadalmi-politikai irodalom magasabb szinten. A Hét 1978/17. — Beke György:
Társadalmi-politikai irodalom anyanyelven. Beszélgetés B. Ö.-nel, a Politikai Könyvkiadó nemzetiségi
szerkesztőségének felelősével. A Hét 1980/25.
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Bitay Pál, Bitai B. Pál — *Erdélyi Gazda; *Hitel

Bizony Ferenc (Törökbecse, 1901. máj. 7. — 1943. febr. 1., Kolozsvár) — publicista.
Középiskolai tanulmányait Temesváron végezte. Kereskedelmi pályára ment, majd
házasságközvetítő irodát tartott fenn s itt szerzett tapasztalatait dolgozta fel Az érvényesülés
lélektana,

A férjhezmenés művészete, A hála, A párválasztás és a házasságközvetítő c. egyetlen
munkájában (Tv. 1939). Szociográfiai korkép ez a II. világháború küszöbén; a szerző a fajok
megbékélése mellett emel szót, s az antiszemitizmus ellen tiltakozik.

Blazsek Vladimir Sándor (Kolozsvár, 1929. máj. 1.) — biokémiai szakíró. 1953-ban nyert
tanári oklevelet a Bolyai Tudományegyetem kémiai karán. A marosvásárhelyi OGYI
víruskutató laboratóriumában tudományos főkutató. Az European Cell Biology Organisation
tagja. Számos szakközleménye jelent meg román, magyar, német és amerikai
szakfolyóiratokban (Revue Roumaine de Biochimie, Farmacie, Studii şi Cercetări de
Inframicrobiologie, Die Naturwissenschaften, Medicina Experimentalis, Acta Biochimica et
Biologica, Experimental Cell Research, Analytical Biochemistry, Orvosi Szemle). Jelentős
munkái a fertőző ribonukleinsavak tulajdonságaival és a hisztonok (kromoszómák bázikus
fehérjéi) génregulációs és strukturális szerepével kapcsolatosak. Elsőként mutatta ki a cisztein
jelenlétét egy hisztonfrakcióban.

Blédy Géza (Gyula, 1908. máj. 25. — 1962. jan. 13., Kolozsvár) — nyelvész, lexikográfus.
Középiskolát Aradon végzett, a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán 1930-ban szerzett tanári
oklevelet, majd három éven át Párizsban romanisztikai tanulmányokat folytatott. Kezdetben
középiskolai tanár Aradon, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem román nyelvtudományi
tanszékére kerül lektornak, közben szervező és irányító munkát végez a kolozsvári
tanfelügyelőségen. 1955-től haláláig a romanisztika tanszékvezető tanára.

A román–magyar nyelvi kölcsönhatással és a román filológia történetével foglalkozott. A
Román Nyelvatlasz és magyar vonatkozásai c. cikkével (Kristóf-emlékkönyv, Kv. 1939)
elsőnek hívta fel a magyar nyelvészek figyelmét a romániai nyelvatlaszra mint a román–
magyar nyelvi kapcsolatok kutatásának gazdag forrására. A magyar nyelv szókincsét ért
román hatásról írt doktori értekezése önálló kötetben jelent meg Influenţa limbii române
asupra limbii maghiare c. alatt Nagyszebenben (1942). Szerkesztésében jelentek meg 1943–
44-ben a Kölcsey Egyesület kiadásában Aradon a *fecskés könyvek. Mint lexikográfus 1954-
ben litografálva adott ki, feleségével, a fizikus Vitályos Erzsébettel közösen, egy román–
magyar fizikai szójegyzéket (Dicţionar român–maghiar de fizică). Feltárta Cipariu kutatásait
a marosvásárhelyi Teleki-tékában (Iordan-emlékkönyv 1958), s a román nyelvészeti
folyóiratokban számos magyar vonatkozásra mutatott rá. A magyar tannyelvű iskolák számára
román tankönyveket szerkesztett.
Kelemen Béla: B. G. NyIrK 1962/2.

Blénesi Ernő (Gyergyószentmiklós, 1928. jan. 2.) — közíró, szerkesztő. Szülővárosában
érettségizett, felsőbb tanulmányait a bukaresti Ştefan Gheorghiu Pártfőiskolán s a
Közgazdaságtudományi Akadémián végezte. Politikai pályáját az MNSZ aktivistájaként
kezdte, az Ifjúmunkás főszerkesztőhelyettese, majd a Falvak Dolgozó Népe szerkesztőségi
főtitkára, 1965-ig az Előre rovatvezetője, azóta állami tisztviselő, ma minisztériumi
főtisztviselő. Társadalmi kérdésekkel foglalkozó, főleg falusi témájú riportjai, művelődési
jegyzetei különböző lapokban jelennek meg, közgazdasági írásait A Hét közölte. Önálló
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füzete: Fény a földeken (novella, 1950). Ateista brosúrája (Vallásos ünnepek, szokások,
szertartások, Vécsey Károllyal, 1959) népszerűsítő jellegű.

Írói álnevei: Bakó Ervin, Gyergyói Albert.

Blénessy Károly — *Hasznos Könyvtár; *mezőgazdasági szakirodalom

Bleyer György (Temesvár, 1907. jan. 21. — 1970. aug. 18., Düsseldorf) —
építészettörténész. Középiskolát szülővárosában végzett, műépítészeti tanulmányait
Stuttgartban és Zürichben folytatta, ahol mint diák a német kommunista mozgalomban vett
részt, s Gaál Gábor révén kapcsolatba került Moholy Nagy Lászlóval. Előbb Temesvárt
nyitott magán tervezőirodát, majd 1950-től bukaresti tervezőintézeteknél dolgozott.
Városrendészeti és művészettörténeti cikkeivel a Korunkban már a 30-as években
jelentkezett, gyakorlati munkapályáján felgyűlt tapasztalatait azonban csak a 60-as években
kezdte szaktanulmányokba foglalni. Temesvárról írt urbanisztikai monográfiája kéziratban
maradt, Gyulafehérvárról készített építészettörténeti jegyzeteiből egy részlet jelent meg
(Korunk 1968/11), kéziratban maradt Ada-Kaleh monográfiája is. A brassói várrendszer
kialakulásáról és fejlődéséről szóló tanulmányát hat folytatásban közölte az Új Idő (1969). Az
ötvenéves Bauhaus c. tanulmánya (Korunk 1969/5) történeti visszapillantásában kitért a
Korunk és a Bauhaus-mozgalom közvetlen kapcsolatára. Munkái: Locuinţele oamenilor
muncii de-alungul timpurilor (1957); Az építészeti tér lényegéről (Bp. 1969).

Blomberg Carla, írói nevén Czegei (Gardánfalva, 1907. ápr. 19.) — író. A két világháború
között a Pásztortűz, Ellenzék, Keleti Újság közölte verseit és prózai írásait. A KZST tagja.
Bözsi c. ifjúsági regényét (egy őz története) Vásárhelyi Z. Emil rajzaival az ESZC adta ki (Kv.
1939). Szamosújvárt él.

B. Nagy Margit, Benkőné (Gyoma, 1928. máj. 4.) — művészettörténész. Benkő Samu
felesége. Középiskolát Kecskeméten és Marosvásárhelyt végzett, a Bolyai Tudományegyetem
bölcsészhallgatója (1946–50), majd tanársegédje (1950–52), akadémiai kutató 1953-tól, ma
főkutató.

Első cikkét Vajdahunyad váráról az Utunk (1956/33) közölte, a Kelemen-emlékkönyvben
(1957) a bethlenszentmiklósi kastély építéstörténetéről írt tanulmányával szerepelt. Mű-
történeti elemzéseiben a levéltári források feldolgozását köti össze helyszíni tanulmá-
nyozással. Így eleveníti fel a kolozsvári Bánffy-palota és a hadadi Wesselényi-kastély barokk
építkezéseit (Studii şi Cercetări de Istoria Artei 1966/1 és 1967/2), mutatja be Kolozsvár XIX.
század eleji városrendezését (Korunk 1967/1), ismerteti a klasszicizmus és a romantika
kolozsvári építészmestereit (Korunk Évkönyv 1973). A székelykapu eredetéről és múltjáról írt
összefoglaló tanulmányt (Hargita Kalendárium 1972). Részt vesz Erdély műemlék-
topográfiájának elkészítésében. Célratörő rendszerességét méltatva, Jakó Zsigmond így
jellemzi művészettörténeti munkásságának jelentőségét: „…új témákat szólaltatott meg
kutatásunkban. A műalkotások és mestereik történetének hagyományosan művelt témái
mellett nála jelentkezik először szakirodalmunkban kutatási tárgyként, egyebektől eltekintve,
a munkaszervezet, a művészet és az alkotó ember kapcsolata a társadalommal, a megrendelő,
a tervező és a kivitelező bonyolult viszonya, a városrendezés vagy a helyi művészeti
központok kérdéscsoportja.”

Művei: Reneszánsz és barokk Erdélyben (Művészettörténeti tanulmányok, 1970); Várak,
kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták (XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és
leltárak, 1973); Stílusok, művek, mesterek (1977); sajtó alá rendezi Kelemen Lajos
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tudományos hagyatékát (I. kötete: Művészettörténeti tanulmányok. Szabó T. Attila bevezető
tanulmányával, 1978).
Szőcs István: Pallérozódás és pallériasság Erdélyben. Igaz Szó 1970/10. — Debreczeni László: Reneszánsz és
barokk Erdélyben. Utunk 1970/43; uő: Régi erdélyi épületekről — egykori leltárírók szemével. Utunk 1974/3. —
Entz Géza: B. N. M.: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1971/3. — Balogh Edgár:
Száraz leltárak színes káprázata. A Hét 1973/41. — Komlovszki Tibor: B. N. M.: Várak, kastélyok, udvarházak,
ahogy a régiek látták. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1977/5. — Balogh Ferenc: Forrás a műelemzéshez.
A Hét 1978/22. — Imreh István: Jegyzetek művészekről és mesterekről. Utunk 1978/42. — Jakó Zsigmond:
Nyersmérleg félúton. B. N. M. köszöntése. Korunk 1978/10.

Bocskói Viktor, családi nevén Röszler (Máramarossziget, 1902. szept. 4.) — újságíró,
szerkesztő, műfordító. A gimnáziumot szülővárosában végezte 1920-ban, államtudományi
doktorátust a kolozsvári egyetemen szerzett 1932-ben. Kolozsvári napilapok közgazdasági
rovatvezetője (1925–40), a Mişcare Minoritară (1934–36), Szövetkezeti Értesítő (1935–42),
Jogi Kalauz (1940–42) szerkesztője, az Igazság főmunkatársa (1946–51), egy időben a
Romániai Magyar Szó szerkesztője, majd a Tudományos Kiadó (1951–53) s a Mezőgazdasági
Könyvkiadó (1954–58) magyar osztályain dolgozik.

A II. világháború küszöbén feltűnést keltettek cikksorozatai román és magyar államférfiak
tárgyalásairól a 48-as forradalom és a 67-es kiegyezés között (Küzdelem a kétfejű sasok ellen,
Keleti Újság 1938), a régi Bukarest magyar életéről (Ellenzék 1938) s az egykori Săcuieni
megyéről (Keleti Újság 1939). Újgazdák c. egyfelvonásosát (1947) kiadta a JBA, Katalin
nagyasszony c. egyfelvonásosát (1947) díjazta az MNSZ, Szabadság, szerelem c. alkalmi
színművét 1948. márc. 15-én mutatta be a kolozsvári Magyar Színház (megjelent
nyomtatásban is). Oroszból lefordította Vszevolod Ivanov Páncélvonat c. drámáját (1949).
Népszerűsítő brosúrái közül a Nagy orosz demokrata gondolkodók (1949) Herzen, Belinszkij,
Dobroljubov és Csernisevszkij tanításáról szól. Megkísérelte a magyar és román gyorsírási
rendszerek egységesítését (A gyorsírás hazai fejlesztéséért, Korunk 1965/3).

Bocz Irma (Vámosgálfalva, 1931. márc. 16.) — tankönyvíró. 1951-ben a szászrégeni
Pedagógiai Iskolában tanítónői oklevelet szerzett. 1952 óta Dicsőszentmártonban tanít. A
kisiskolások oktatásának-nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztatják. Ilyen
tárgyú cikkei jelentek meg a Tanügyi Újságban és a Vörös Zászlóban. A dicsőszentmártoni
magyar és román tanítók munkaközössége közreműködésével szerkesztett segédkönyve:
Oktató játékok és játékos gyakorlatok az I. osztályban (magyarul és románul, 1972); Culegeri
de materiale pentru desvoltarea vorbirii în cl. I. (1972). Az ábécé oktatásával kapcsolatos
kísérleteinek eredményeit összegezi Így érünk a betűk országába… c. könyvében (Kopacz
Mária rajzaival, 1977). Erre épül a most forgalomba került új ábécéskönyv: Betűvilág —
Mesevilág (Albert Ibolyával, Pusztai Péter rajzaival, 1979), valamint A tanító kézikönyve
(Albert Ibolyával, 1979).

Boda Oszkár, családi nevén Breuer (Nagyvárad, 1905. nov. 10. — 1976. jún. 17., Nagyvárad)
— zeneíró. Szaktanulmányait szülővárosában és Bécsben végezte; 1932-től Nagyváradon volt
hegedűtanár. 1937 óta közölt zenepublicisztikát, zenekritikát és népszerűsítő cikkeket, főleg a
Nagyváradi Napló, Nagyvárad, majd 1950 óta a Fáklya hasábjain.
László Ferenc: Egy halálhírre. Utunk 1976/28.

Bódi Ferenc — *tankönyvirodalom
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Bódi Sándor (Szatmár, 1925. dec. 25.) — fizikai szakíró. Elemi és középiskolai tanulmányait
Szatmáron végezte, 1952-ben tanári diplomát szerzett a Bolyai Tudományegyetem
matematika–fizika karán. Az egyetem keretében kezdte pályáját, 1972-től egyetemi tanár a
Babeş–Bolyai Egyetem elektronika tanszékén. A fizikai tudományok doktora. A kísérleti
fizika terén az elektroncsövek jelleggörbéivel, az elektronspinrezonanciával, dielektrumok és
félvezetők fizikájával foglalkozik, hazai és külföldi szakfolyóiratokban közölt tudományos
dolgozataival nemzetközi elismerést váltott ki. Népszerűsítő cikkeit a Matematikai és Fizikai
Lapok s A Hét közli. Több egyetemi jegyzet szerzője és társszerzője. 1974-től 1978-ig
Kinshasában a Zairi Nemzeti Egyetem politechnikai fakultásán adott elő. A Fizikai kislexikon
(Kriterion Kézikönyvek 1976) társszerzője.

Bódis Gáspár (Mezőtelegd, 1910. jan. 1. — 1944. jún., Zaszlav, Szovjetunió) — orvosi
szakíró. Egyetemi tanulmányait Bukarestben és Kolozsvárt végezte; doktori értekezése a
könnymirigy tuberkulózisáról 1934-ben románul jelent meg. Az Erdélyi Fiatalok munkatársa,
népegészségügyi írásait itt tette közzé. A belényesi maláriaellenes osztag vezető orvosaként
szerzett tapasztalatait foglalta össze A váltóláz vagy hidegrázás (malária) c. kötetben
(Hasznos Könyvtár 17. Brassó 1937).

Bodnár János — *pedagógiai irodalom; *Szigligeti Társaság

Bodnár Mária, C. Bodnár (Nagyvárad, 1900. febr. 16. — 1959. márc. 24., Nagyvárad) — író.
1918-ban tanítónői oklevelet szerzett. Elbeszéléseit, esszéit és glosszáit a Nagyvárad, majd a
Szabadság közölte. Az Arany János Emlékegyesület, a Szigligeti Társaság és az EIT tagja.
1932-ben a Tíz tűz c. nagyváradi antológiában szerepelt. Ugyanebben az évben a Nagyvárad
folytatásokban közli Tévedt utakon c. regényét, melyben az amerikai kivándorlók sorsáról írt
nosztalgikus történetet. Kötetben megjelent Aranybatár c. regénye (Nv. 1934) romantikus-
fantasztikus jellegű; az Örökélet (Nv. 1936) már több realizmussal megírt, falusi
környezetben játszódó tragikus szerelmi történet.

Bodó Barna (Sepsiszentgyörgy, 1948. júl. 29.) — újságíró, ismeretterjesztő szakíró.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a Temesvári Egyetem fizika karán
szerzett felsőfokú képesítést. 1972-ben a Szabad Szó szerkesztőségében dolgozott, 1973 óta
az Ifjúmunkás bánsági tudósítója. A Korunk, A Hét, Előre, Megyei Tükör, Vörös Lobogó
hasábjain is közölt írásaiban a gazdasági és társadalmi valóság összetett jelenségeit tárja fel,
ill. a fizika haladó hagyományait és eredményeit népszerűsíti. Írással szerepel A Demeter
gyerekek pályaválasztása és más igaz történetek (1977) c. kötetben. Hegedűs Imrével közösen
írt könyve De la desene simple la holografie (Tv. 1978) címmel az optika problémarendszerét
és fejlődését tekinti át. Gondozója az Eötvös Loránd tudományos és tudománypolitikai írásait
tartalmazó Téka-kötetnek (1980).

Bodó Pál (Pécs, 1897. márc. 7.) — újságíró, író, műfordító. Tanulmányait szülővárosában és
a budapesti Keleti Akadémián végezte. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Újság
szerkesztőségében dolgozott, a proletárforradalom bukása után Ausztriába emigrált. A Bécsi
Magyar Újság Pozsonyba küldte csehszlovákiai tudósítónak, majd Romániában telepedett le.
Segédszerkesztője volt a rövid ideig megjelenő Bukaresti Hírlapnak (1921), s Bukaresti Kurír
címmel hetilapot adott ki (1922–23). Munkatársa volt az erdélyi szász képviselők
sajtóirodájának, fővárosi tudósításokat küldött az erdélyi magyar lapoknak, főként a Keleti
Újságnak. 1924-ben Temesvárra költözött, ahol a Temesvári Hírlap közölte írásait.
Fordításában jelent meg magyarul Flaubert November, Upton Sinclair Szén őfelsége, Kant Az
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örök béke, Maupassant Holdsugár c. műve. Holnap címen az ő fordításában adott ki
gyűjteményt Aron Cotruş verseiből 1929-ben a temesvári Genius-kiadó. 1930 óta
Montevideóban él. Rendszeresen fordít spanyolra magyar népmeséket.

Bodoni Miklós, családi nevén Staibl (Marosvásárhely, 1905. máj. 11. — 1931. jún. 3., Riva,
Olaszország) — költő. Szülővárosában végezte középiskoláit, rövid ideig banktisztviselő volt
Kolozsváron. Tüdőbaját kezeltette az olaszországi Rivában, ahol 1927-től végleg
megtelepedett. Az induló erdélyi magyar irodalom egyik komoly költői ígérete volt, líráját
zeneiség, artisztikum jellemzi; bár Kassákot vallja mesterének („A bibliám: Kassák-kötet…
Barátom egy bolond kubista”), költeményeire mégis inkább Áprily hatása jellemző. Első
verskötete, a Húszéves arcom 1925-ben jelent meg Marosvásárhelyen Révész Ernő
kiadásában. A kötet Heine, Morgenstern és Kokoschka több versének igényes fordítását is
tartalmazza. Rendszeresen közli verseit az Ellenzék, Pásztortűz és a marosvásárhelyi Tüzek.
A nekrológok Haláltánc c. kötetéről is említést tesznek. A fiatalon elhalt költő munkáinak egy
része kiadatlan.

Bodor Ádám (Kolozsvár, 1936. febr. 22.) — író. A kolozsvári középiskolai éveit megszakító
válságos helyzetek meditációra, összehasonlításokra alkalmas élményeivel jutott el az
irodalomhoz. Fordulatokban gazdag életrajza — többek között gépgyári munkás, ref.
teológus, fordítóirodai alkalmazott, levéltáros — nem közvetlen tényszerűségében, inkább a
gondolati általánosítás síkján határozza meg elbeszéléseinek hangját, világlátását. Első
novelláját az Utunk közölte 1965-ben, bemutatkozására a Forrás-sorozatban 1969-ben került
sor A tanú c. kötettel (novellák, K. Jakab Antal előszavával). Ezt követte a Plusz-mínusz egy
nap (1974) és a Megérkezés északra (1978).

Elbeszéléseinek tárgyát mindig úgy választja meg, hogy nem a konkrét helyhez és időhöz
köthető anekdotikum, hanem az emberi vagy emberalatti magatartás kerüljön előtérbe. Nem a
fasizmus sokszor megírt rémségeit idézi fel, hanem a kiszolgáltatottságot, az erőszak
természetét elemzi (Utasemberek); nem egy-egy különc figura érdekli, hanem maga az
elmagányosodás (Egy idegen városban), az álhumánum megnyilvánulásai (A réten). A mítosz
sem önmagáért vonzza — mítoszrombolása jellegzetesen II. világháború utáni, de ugyanakkor
egyetemes igényű (Triptichon). Az emberi kapcsolatok XX. századi természetrajzát írja (ezért
foglalkoztatja oly sokat az elidegenedés), a hitelüket vesztett bizonyosságok helyét a
nyugtalanító kérdés foglalja el, a történelmi időt, novelláinak, karcolatainak cselekmény-, ill.
történésidejét a filozófiai idővel igyekszik összehangolni. (Jellemző e szempontból a Milyen
is egy hágó?) Mindez elbeszéléseinek legfőbb formai sajátosságában, a befejezetlenségben
nyilvánul meg. Írásait a stiláris-szerkezeti kimunkáltság emeli ki, a látszólag jelentéktelen
témák esetében is. Egy novellája német fordításban is megjelent (Die Hinrichtung, Karpaten
Rundschau 1969/13), egy-egy novelláját (Plusz-mínusz egy nap, Utasemberek) Budapesten
Fábri Zoltán, ill. Bacsó Péter filmesítette meg. Román fordításban megjelent kötete: Plus-
minus o zi (1979).

(K. L.)
Szőcs István: A személyiség háttere. Igaz Szó 1968/2. — K. Jakab Antal: Gyilkosok, kísértetek, istenek. Utunk
1968/48. — Bretter György: A tisztaság útvesztőin. Utunk 1969/35; uő: Csodálkoznak? Miért? Miért? Utunk
1974/17; újraközölve Itt és mást. 1979. 379–84. — Kántor Lajos: Rendhagyó indulás. Napjaink, Miskolc 1970/6.
— Markó Béla: A megtisztított látvány. Igaz Szó 1979/8.

Bodor András (Magyarszovát, 1915. aug. 5.) — történész, műfordító. Középiskoláit a
kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt és Oxfordban.
1943-ban klasszika-filológiából doktorált Kolozsvárt. 1941-től középiskolai tanár, 1947-től a
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kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen mint előadó, majd rendes tanár ókori egyetemes
történelmet, latint és görögöt ad elő. 1951 és 1958 között a történelem, ill. történelem–
filológia kar dékánja volt, az egyetemek egyesítésével a Babeş–Bolyai Egyetem professzora
lett. 1970-től a Társadalmi és Politikai Tudományok Akadémiájának tagja, 1978-tól az
Ókortudományi Társaság kolozsvári tagozatának elnöke. Első írása 1937-ben a Keleti
Újságban angliai élményeiről számolt be. Tanulmányai és fordításai a Studia Universitatis
Babeş–Bolyai, Korunk, Dacia, Dacoromania, Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Studii
Clasice, Acta Musei Napocensis, Sargetia, a budapesti Századok és német, angol folyóiratok
hasábjain jelennek meg. Egyetemes ókori problémákkal és főleg a római Dacia gazdasági és
társadalmi történetével és művészetével kapcsolatos témákkal foglalkozik, s mint a klasszikus
nyelvek, valamint az angol nyelv jó ismerője, az ő fordításában került olvasóink kezébe több
görög és római klasszikus író, nemkülönben angol szerző több munkája.

Több tanulmánya eredeti forrásközlésével tűnt fel. Így a Kolozsvárt őrzött Thorockai-
kódexből magyarra fordította s történelmi összefüggéseiben mutatta be Paleologus Jakab
1574-ben Kolozsvárt írt tanítását a türelmességről (Korunk 1968/7); egy angliai
tanulmányútjáról hazatérve új adatot hozott Decebal dák király haláláról, s közölte a
megfelelő értelmezést (Korunk 1971/1); a Dávid Ferenc-évforduló alkalmából lefordította és
interpretálta Bod Péter egy 1781-ben Leydenben kiadott munkája Tragoedia Francisci
Davidis címet viselő fejezetének egyes részeit (Korunk 1979/10). A Kelemen Lajos-
emlékkönyv (Kv. 1957) egyik szerkesztője, itt közölte Napoca a feliratok tükrében c.
tanulmányát; a C. Daicoviciu emlékének szentelt kötetben (Kv. 1974) Împăratul Caracalla în
Dacia c. munkája szerepel. A román nyelvű iskolák számára készült több ókortörténeti, latin
és angol líceumi könyvet ültetett át magyarra.

Munkái: Egyetemes ókori történet (sokszorosított egyetemi jegyzet, Kv. 1959); Prelegeri din
istoria universală veche (társszerző N. Lascu, E. Condurachi, N. Gostar mellett, 1967); Istoria
universală antică şi medie (tankönyv, 1973); Történeti kronológia I–II. (Csetri Elekkel,
Kriterion Kézikönyvek 1976).

Fordításai: Heracleitos (Szabó Györggyel, 1951); Korai görög materialisták (Szabó
Györggyel és Gálffy Zsigmonddal, 1952); Aristoteles (Szabó Györggyel, 1952); Leukippos–
Demokritos (Szabó Györggyel, 1952); Epikuros–Lucretius (Szabó Györggyel, 1953); Morus,
Bacon, Hobbes, Locke — az angol materialisták (1953); Rotterdami Erasmus: A balgaság
dicsérete (1960); Aiszóposz meséi (1970); Richard de Bury: Philobiblon. A könyvek szeretete
(Jakó Zsigmond bevezetőjével, Téka 1971); Erasmus világa (Dankanits Ádámmal és
Trencsényi-Waldapfel Imrével, Téka 1972); Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai
(Téka 1972); Francis Bacon: Új Atlantisz (Téka 1976).

Írói álneve: Szováti Endre.

Bodor János (Felsőcsernáton, 1861. márc. 10. — 1949. okt. 23., Szászváros) — elbeszélő,
emlékíró. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó és a nagyenyedi Bethlen Kollégium elvégzése
után ref. lelkész Zágonban és Szászvároson, ahol 1932-ben nyugalomba vonul. Elbeszélései
Életképek c. alatt jelentek meg (Mv. 1928), önéletírását a Székely Mikó és Bethlen Kollégium
elöljárósága adta ki Utam a csernátoni parókiától a zágoni papi parókiáig címmel (I–II. Kv.
1936). Az emlékirat egy sokgyermekes székely tanítócsalád küzdelmes életének s a
kollégiumi diákéveknek társadalmi és művelődéstörténeti szempontból hiteles megörökítése.

Bodor Kálmán (Kolozsvár, 1886. máj. 17. — 1960. jan. 30., Sülelmed) — mezőgazdasági
szakíró. A kolozsvári Gazdasági Akadémián szerzett agrármérnöki képesítést. Alkalmi
munkatársa volt a Magyar Nép hetilapnak, főmunkatársa az Erdélyi Gazdának. Cikkei főleg a



161

gyógynövények gyűjtését, termesztését és értékesítését népszerűsítették. Munkái: A három
holdas gazdának is meg kell élnie (az ÁGISZ kiadása, Hasznos Könyvtár 1. Brassó 1935);
Gyógynövények gyűjtése és értékesítése (az EMGE kiadása, Kv. 1940); Vadontermő
gyógynövények (1957. Másodszor Rózsa Imre közreműködésével, 1963).

Bodor Klára (Budapest, 1904, aug. 15. — 1973. júl. 28., Kolozsvár) — elbeszélő,
gyermekíró. ~ Pál anyja. Első írását 1930-ban közölték. A 40-es évek végétől a kolozsvári
Igazság bánsági tudósítója, az írószövetség temesvári magyar irodalmi körének vezetője.
Verseit, riportjait, elbeszéléseit a napisajtó s a Bánsági Írás, az Irodalmi Almanach, a Dolgozó
Nő közölte, antológiákban is szerepelt. Kötete: Panni (elbeszélés gyermekeknek, 1970).

Bodor Pál (Budapest, 1930. júl. 28.) — szerkesztő, költő, közíró, műfordító. ~ Klára fia.
Temesváron a piarista líceumban érettségizett 1948-ban. Egyetemi tanulmányait a filozófia–
lélektan karon kezdte meg Bukarestben, majd a Bolyai Tudományegyetemen folytatta.

Első írása 1946-ban a temesvári Szabad Szóban jelent meg. 1946 és 1948 között a temesvári
Gaudeamus c. diáklap szerkesztője. Előbb a Romániai Magyar Szó, majd a kolozsvári Igazság
szerkesztőségében dolgozott (1948–51), 1951 novemberétől az Utunk rovatvezetője, majd
1967 februárjáig szerkesztőségi főtitkára. Közben a Gaál Gábor Irodalmi Kör irányítójaként a
második Forrás-nemzedék új törekvéseit támogatta. 1967-től 1970-ig az Irodalmi Könyvkiadó
nemzetiségi részlegét, majd a Kriterion Könyvkiadó magyar szerkesztőségét vezette; nevéhez
fűződik ebben az időszakban a Magyar Klasszikusok, a Téka és a Fehér Könyvek sorozat,
számos folklórkötet megjelentetése, nyelvészeti és művelődéstörténeti sorozatok megindítása
s hazai műfordítók bevonása a Horizont c. világirodalmi sorozatba. 1970től 1979-ig a Román
Rádió és Televízió nemzetiségi műsorainak főszerkesztője. Ebben a munkakörben új területre
talál sokoldalú és fáradhatatlan szervezőképessége (*televízió és irodalom); az ő nevéhez
fűződik a TV magyar adása sajátos műfajainak és mai munkatársi gárdájának kialakítása. Ma
az Előre főmunkatársa.

Az 50-es években állandó publicisztikai rovata volt az Igazságban (Ablak), majd az Utunkban
(Lírai röplapok, később Fanyar röplapok), a Brassói Lapokban, a Dolgozó Nőben és a
kolozsvári rádióstúdió adásaiban. Egyéni műfajt teremtett „lírai röplapok”-nak nevezett
glosszáival, pamfletjeivel, amelyekben társadalmi elkötelezettséggel jórészt az éppen időszerű
politikai kérdésekhez szólt hozzá. Nagy kritikai visszhangot kiváltó első kötetébe (Két
arasszal az ég alatt. 1961) két ciklusba osztva hetvenet vett föl irodalmi miniatűrjeiből,
melyekben váltakozva keverednek finom és eredeti képzettársításai pátosszal, iróniája
lendületes tirádákkal. Közírói munkásságából ad ízelítőt Tengerpart az udvaron (1964) c.
riportgyűjteménye. Itt közölt írásai az irodalmi riport igényével készültek, sajátos agitátori
szenvedélyességtől fűtött lírai hangvétel teszi őket vonzóvá. A közéletet erkölcsileg
mérlegelve emberi kapcsolatok ferdeségeit jellemzi a hétköznapok realizmusával Monológ
zárójelben c. „röplap”-gyűjteménye (1971). Sajátos „intarzia-kötet”-e a maga és mások
verseiből, azaz műfordításokból, parafrázisokból, lírai és prózai kommentárokból áll (Add
magad hozzá a világhoz, Kv. 1975). „Túlvilági röplapok versben és prózában” alcímmel
megjelentetett, Apám könyve c. művében (1980) a halálfélelem problémája foglalkoztatja.

Lírai termését az Égetett agyag (1963) és az Írószövetség országos díját elnyert A meztelen
lány (1969) c. kötetben adta közre. Sokoldalú költő, tudatos formaművész; bár költeményei
többségben szabad versek, kedveli a kötött formákat is. Legjobban sikerült verseinek
sallangtalan egyszerűség az erénye. A lírától, sőt a szabadvers-formáktól az utóbbi években
közölt publicisztikával és esszével ötvözött kisregényeiben sem szakad el (A lány, aki nincs,
1975), jellemkutató visszajátszásukban a történelmi kiforrás sok fájdalmas emléke zúdul fel.
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Legújabb regénye (Kék folt, 1979) gyermekkori sebeket idéz fel egy tragikus nősors kapcsán.
Szerepelt a Hazánk magyar költői (1953), a Pellengér (1955), Egy nap történelem (1962) c.
antológiákban.

Prózafordításai között Cezar Petrescu, Teodor Mazilu, Alexandru Mirodan, Remus Luca, Pop
Simion, Laurenţiu Fulga, D. Săraru és Isac Peltz művei szerepelnek, magyarul tolmácsolta
Geo Dumitrescu verseit.

Több versét Birtalan József és Csíky Boldizsár zenésítette meg. Írói álnevei: Tóth Balázs,
Zaláni János, Bóra Gábor.

(K. Á.)
Majtényi Erik: Hibás úton. Utunk 1956/8. — Bálint Tibor: A röplapok líraiságáról. Utunk 1962/8. — Szilágyi
Júlia: Még egyszer a lírai röplapokról. Korunk 1963/3. — Lászlóffy Aladár: Szemlélet és hatás. Utunk 1964/25;
uő: A meztelen lányról és meztelen problémákról. Igaz Szó 1970/11. — Baróti Pál: B. P.: Égetett agyag. Igaz
Szó 1964/9. — Láng Gusztáv: A tények költészete. Utunk 1964/49. — Csiki László: Az ember, aki megtalálta
magát. Utunk 1970/18; uő: A barátság (fordítása, parafrázisa és kommentárja). A Hét 1976/35. — Soltész
József: Líra — ökölbe szorítva. Utunk 1972/7. — Szekernyés János: B. P. színes írásai. Korunk 1972/12. —
Beke György: Gyötrelmes emberszeretet. A Hét 1973/15; uő: Rendhagyó tévékrónika. Igazság 1979. szept. 5. —
Markó Béla: Két kisregény. Igaz Szó 1976/4. — Mózes Attila: Játék az ötletekkel — különböző szinten. Korunk
1976/6. — Ágoston Vilmos: Egy fél élet és a többi. A Hét 1976/47. — Beszélgetés B. P.-lal. Kérdez: Forró
László. Utunk 1977/40. — B. P. műhelyében. Igaz Szó 1980/7.

ASZT: Versek, riportok, tabletták. LM 12, 751, 885, 1090.

Bodrogi János (Székelyudvarhely, 1869. jún. 29. — 1954. aug. 24., Kolozsvár) — történész,
publicista. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, 1893-tól 1934-ig történelem–
földrajz szakos tanár a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, az utolsó évben rektor-professzor.
Főként a kollégium történetével és Kossuth Lajos hírlapírói munkásságával foglalkozott,
Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony c. tanulmánya önálló kötetben jelent meg Nagyenyeden
(1899). Cikkeit, történelmi tanulmányait az Alsófehér és a Közérdek c. nagyenyedi lapok, a
Bethlen Kollégium értesítői, a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyvei,
az EME emlékkönyvei s a Brassói Lapok (1922) közölték. Nagyenyed művelődési életében
tevékeny szerepet játszott. Az Andreanumról c. értekezését a Magyar Kisebbség adta közre
(1924).

Boér Géza (Torja 1952. márc. 13.) — költő. A Babeş–Bolyai Egyetemen végzett magyar–
francia szakon. Kézdivásárhelyen tanár. Verseit az Echinox, Igaz Szó, Utunk közli. Kötete:
Hiányok térképe. (Forrás 1980).

Boér László (Magyarszovát, 1907. márc. 28. — 1972. szept. 17., Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. Oklevelét 1931-ben szerezte Kolozsvárt. 1932-ben elnyerte a Budapesti
Orvostudományi Társaság pályadíját, s bakteriológiai, szerológiai tanulmányokat folytatott a
Magyar Országos Közegészségtani Intézetben, 1939-től 1948-ig Szatmáron kórházi főorvos,
egyben a helyi Kölcsey Egyesület tudományos osztályának elnöke. 1949 óta a
marosvásárhelyi OGYI járványtani tanszékét vezette. Docens doktor (1972).
Szakfolyóiratokban (Revista Medicală — Orvosi Szemle, Microbiologie-Epidemologie,
Igienă, Revista medico-chirurgicală din Iaşi, Acta Microbiologica) megjelent közleményei a
hastífusz, vérhas, gyermekbénulás, diftéria, sárgaság járványtanával, a baktériumok
variációjával és genetikai kérdésekkel foglalkoznak. Több bakteriológiai, járványtani jegyzet
szerzője; szakmai középiskolák számára írta Orvosi mikrobiológia (1951) és Haranghy
Lászlóval közösen Mikrobiológia és parazitológia (1952) c. tankönyveit. Társszerzője a
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Nestorescu-féle Bacteriologie medicală (1961) és az Ivan-féle Epidermiologie generală şi
specială (kőnyomatos, 1963) c. szakmunkáknak.

Boér Lászlóné Léber Margit (Kolozsvár, 1914. márc. 22.) — matematikai szakíró,
középiskolai tanár. Elemi és középiskoláit Désen, főiskolai tanulmányait Kolozsvárt a
tudományegyetem matematika karán végezte. 1936-tól 1943-ig a székelyudvarhelyi
tanítóképzőben, 1953-ig Désen, majd 1968-ig Kolozsvárt tanított matematikát. A korszerű
matematikaoktatás témaköréből való írásai magyar nyelven a Matematikai Lapokban, román
nyelven gyűjteményes kötetekben jelentek meg. Munkái: Gondolkozz és számolj (Boér Margit
néven, 1973); A végtelen halmazokról (Antenna, Kv. 1975).

Boga Alajos — *iskolatörténet

Boga Imre (Brassó, 1856. febr. 13. — 1924. febr. 4., Kolozsvár) — pedagógiai író. Mint
középiskolai tanár nevelésügyi cikkekkel és kiadványokkal jelentkezett. Javaslat az idegen
nyelvek tanulásának ügyében (Kv. 1921) c. alatt megjelent füzetében a nyelvtanítás lélektani
alapjait vizsgálta.

Boga Lajos (Marosvásárhely, 1885. nov. 30. — 1956. febr. 21., Marosvásárhely) —
természettudományi szakíró, szerkesztő. 1906-tól tanársegéd Apáthy István intézetében és az
Erdélyi Múzeum állattárának őre. 1920-tól a kolozsvári kat. polgári iskolai tanárképzőben
adott elő. 1925-től a csíkszeredai főgimnázium tanára, 1936-tól a székelyudvarhelyi kat.
főgimnázium igazgatója. 1941-től 1945-ig az Erdélyi Múzeum állattárának igazgató-őre,
egyidejűleg a Múzeumi Füzetek (az EME természettudományi és matematikai közleményei)
szerkesztője. 1945-től nyugdíjazásáig, 1948-ig a Bolyai Tudományegyetem állattani
professzora. Szakdolgozatai az EME kiadványaiban és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
Középiskolák számára növénytani és bonctani-élettani tankönyveket írt. A Csíki Lapokban a
30-as években zenei tárgyú cikkeket is közölt.

Bogáthy Zoltán, családi nevén Oláh-Bogáthy (Nagyvárad, 1941. szept. 13.) — lélektani
szakíró. Középiskolát Nagyváradon végzett 1959-ben, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt
kezdte és 1964-ben Moszkvában fejezte be. Mint pszichológus 1968-ig a Pedagógiai
Tudományos Intézet kolozsvári fiókjánál működött, azóta a resicai Kohászati Kombinát
lélektani laboratóriumának vezetője. Gyógypedagógiai, szociálpszichológiai, ergonómiai,
balesetvédelmi, vezetéstudományi és sportlélektani írásait az Előre, Korunk, A Hét, TETT,
Viaţa Economică, Metalurgia rendszeresen közli. Munkája: Îndreptarul psihologului
industrial (1975). Társszerzője a Psihologia şi acţiunea socială c. négykötetes munkának
(1979).

Bogáts Dénes, Cs. Bogáts (Nagyszeben, 1882. ápr. 22. — 1949. nov. 8., Sepsiszentgyörgy)
— történész, nyelvész. Középiskolai tanulmányait Nagyszebenben és Budapesten végezte,
egy ideig posta- és távírdai tisztviselő. Sepsiszentgyörgyön már mint nyugdíjas került
kapcsolatba a Székely Nemzeti Múzeummal. Az egyetemi tanulmányok hiányát önműveléssel
pótolva, 1932-ben a múzeum igazgató-választmányának tagja, majd tiszteletbeli igazgató-őre
lett. A múzeum levéltárában a Székelyföldre vonatkozó helynév- és családtörténeti adatok
összeírásával foglalkozott, s rengeteg adatot gyűjtött Háromszék és Sepsiszentgyörgy múltjára
vonatkozólag. Bár betegsége ágyhoz kötötte, az utolsó percig írta munkáját a háromszéki
helynevekről. Az Erdélyi Múzeum munkatársa. Munkái: Háromszéki helynevek (az
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Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára c. kötetben, Sepsiszentgyörgy
1929. 52–71); Az első székely huszárezred a török és francia háborúkban 1788-tól 1814-ig
(Sepsiszentgyörgy 1932); Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján
(az EME XII. vándorgyűlésének emlékkönyvében, Kv. 1934. 89–96); Zágon 1690. évi
feldúlása és következményei (Erdélyi Múzeum 1941/3–4.; klny.: A Székely Nemzeti Múzeum
kiadványai 3.); Sepsiszentgyörgy története (a Székelyföld írásban és képben c. kötetben, Bp.
1941); Háromszék vármegye (idegenforgalmi kiadvány, Bp. 1942); Szemerja község és
református egyházának története (Sepsiszentgyörgy 1943); Háromszéki oklevélszójegyzék
(ETF 163. Kv. 1943); A -ni, -nit, -nul, -nül rag a háromszéki régiségben (Dolgozatok 16. Kv.
1947). Háromszéki szótörténeti tárának kéziratos gyűjteménye a II. világháborúban elpusztult,
új gyűjtéséből Szabó T. Attila tett közzé adatokat (NyIrK 1958/1–4).
Székely Zoltán: Cs. B. D. A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve 1879–1954, Mv. 1955. 164 –65.
— Szabó T. Attila: Cs. B. D. (1882–1949). A Nyelv és múlt c. kötetben, 1972. 498–501.

Bogdán Imre (Kolozsvár, 1928. júl. 7.) — mezőgazdasági szakíró. Szülővárosában végezte a
piarista főgimnáziumot és a mezőgazdasági főiskolát (1952), mint agrármérnök az
Üzemszervező és Területrendező Tervintézetben, állami gazdaságokban és termelőszö-
vetkezetekben tevékenykedett. 1970 óta a Megyei Legelőgazdálkodási és Javító Vállalat
munkatársa Kolozsvárt. Első cikke a Falvak Dolgozó Népében jelent meg (1954), az Igazság
gyepgazdálkodási, a Vînătorul şi Pescarul Sportiv folyóirat vadászati és vadgazdálkodási
cikkeit közli.

Francia, angol, német és orosz nyelven is publikált. Műfordítása: I. Volosciuc–M. Bodea:
Védjük a vadállományt (1955). Önálló kötete: Kutyakaleidoszkóp (1975).

Bogdán László (Sepsiszentgyörgy, 1948. márc. 8.) — költő, író, újságíró. Középiskolai
tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd segédraktárnok, állategészségügyi
munkás, keramikus, nevelő, művelődési aktivista. Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör
belső munkatársa. Első verse az Ifjúmunkásban jelent meg; rendszeresen közöl verseket,
novellákat, kritikai cikkeket, műfordításokat és publicisztikát az Utunkban, Igaz Szóban, heti-
és napilapokban. Szerepel a Kapuállító c. antológiában (1971). Kötetei: Matiné (versek,
Forrás, 1972); Helyszínkeresések forgatáshoz (regény, 1978); Petre Stoica: Nyulak és
évszakok (versfordítások, 1978), Címeremben két hattyú (regény, 1980).
Székely János: A selejt bosszúja. Igaz Szó 1968/3. — Szilágyi Domokos: Az elégedetlenség joga. Előre 1968.
ápr. 7. — Soltész József: Nem jó az egér? Utunk 1972/50. — Szőcs István: Helyszínkeresések forgatáshoz. Előre
1979. febr. 21. — Mózes Attila: A megtalált helyszín — további forgatáshoz. Utunk 1979/28. — Egyed Péter: Az
életformák kritikája. Igaz Szó 1979/8.

Bogdan Tibor, eredeti családi nevén Neumann (Kolozsvár, 1919. márc. 21.) — nevelés- és
lélektani szakíró, szociológus. Szülővárosában végezte a Gheorghe Bariţ Líceumot 1937-ben,
a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori diplomát 1942-ben. Előbb
középiskolai tanár, majd a közoktatásügyi minisztérium vezérinspektora (1947–50). 1970 óta
tanszékvezető tanár a bukaresti egyetemen. Első tudományos közlése régi családi nevén Mose
Zacuto életrajza s kiadatlan munkáinak gyűjteménye (bölcsészdoktori értekezés, Bp. 1943),
önálló munkája A nevetés kérdése az iskolai nevelésben (Közlemények a Ferenc József
Tudományegyetem Pedagógiai-lélektani Intézetéből 49. Kv. 1942). Számos lélektani,
pedagógiai, orvosi szakfolyóirat munkatársa, magyarul a Korunkban közöl. Bevezető
jegyzetet írt román nyelven a törvényszéki lélektan hallgatói számára (1957), gyermek-
lélektani munkái közül magyarul is megjelent A „különleges” gyermek c. kötete (társszerző I.
Nica, 1970). Tevékeny részt vesz a korszerű romániai szociológiai kutatások irányításában, az
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Urbanizarea în România Brassó-zónájáról szóló kötet (1970) társszerzője Mihail Cernea,
Miron Constantinescu, Petre Cristea mellett. A belügyminisztérium kiadásában megjelenő
Tratat de criminalistică (II. kötet 1979) társszerzője.

Bokor Ernő — *Megyei Tükör

Bokor Katalin (Bukarest, 1935. márc. 10.) — költő, író, szerkesztő. Marosvásárhelyen
kezdte, a fővárosban fejezte be középiskolai tanulmányait, ahol az Idegen Nyelvek
Intézetében orosz–román szakot végzett. 1952-től több ifjúsági lap belső munkatársa, 1967
óta a Jóbarát rovatvezetője, a Nagyapó mesefája-kötetek munkatársa. A Vitorla-ének c.
antológiában két verssel szerepelt. Munkái: Az avasi betyár (ifjúsági kisregény, 1970);
Ikebana (karcolatok, 1972); Napratörő (versek, 1975); Örömmadár (karcolatok, 1977).

Boldizsár Dénes — *helytörténet

Bolyai Gábor — Gaál Gábor egyik írói álneve

Bolyaiak emlékezete — Bolyai Farkas és fia, Bolyai János emlékének és tudományos
hagyatékának ápolása már Eötvös József kezdeményezésére a marosvásárhelyi ref. kollé-
giumban megkezdődött, s a könyvtárban, ahol a Bolyaiak kéziratait őrizték, emlékmúzeumot
szerveztek; gazdag anyagával ez ma a *Teleki–Bolyai Könyvtár Bolyai-emlékszobájában van
elhelyezve. 1902-ben, Bolyai János születése centenáriumán, iskolája s a kolozsvári tudo-
mányegyetem megemlékezett a nagy matematikusról, szülőházát Kolozsvárt megjelölték, s
díjat alapítottak, melyet elsőként Poincaré francia matematikusnak ítéltek oda. 1909-ben a
kolozsvári szabadgondolkodó ifjúság Lukács Hugónak, Ady orvosának kezdeményezésére
Bolyai Kör címen alakította meg egyesületét, s ezt kiáltványban így okolta meg: „Bolyai
nevét írjuk lobogónkra, amely névhez évezredes sarkalatos igazságnak gondolt tétel
megdöntése fűződik.” 1911-ben az apát és fiút kihantolták s egymás mellé helyezték a
marosvásárhelyi ref. temetőben.

Ady költői látomása után („Megnyíltak lángolón előttünk/ A Bolyai- s Csere-sírok”) a
Bolyaiak irodalmi hősökként is bevonultak a köztudatba. Tabéry Géza Kolozsvári bál
(Nagyszalonta 1923) c. regényrészlete, a belőle alkotott s Kolozsvárt bemutatott színdarab,
majd a teljes regény (Szarvasbika Bp. 1925, 1944, újabb kiadás Bukarest 1969 és a Tanulók
Könyvtárában, Kv. 1979) az öreg s az ifjú Bolyai ütközését a mélylélektan segítségével
nagyítja fel s magyarázza, széles irodalmi vitát váltva ki, melynek során Berde Mária, Ligeti
Ernő, Paál Árpád, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Spectator (Krenner Miklós) és mások
az írói képzelőerőt s a Bolyaiak valóságos történetét hasonlították össze.

1944-ben Kolozsvárt jelent meg Dávid Lajos debreceni, majd kolozsvári egyetemi tanár
Bolyai-geometria az Appendix alapján c. szakmunkája.

A két Bolyai kultusza 1944 után vált a romániai művelődés sajátos vonásává. 1945. jún. 1-jén
a kolozsvári magyar egyetem Bolyai Tudományegyetem néven illeszkedett be a demokratikus
Románia tanügyi hálózatába, áthozva a nevet a román egyetemmel való egyesítéskor (1959) a
Babeş–Bolyai Egyetem címébe is. 1946 őszén Kolozsvárt megnyílt a Bolyai Szabadegyetem,
azzal a céllal, hogy a munkásság soraiból neveljen új értelmiséget. 1947-ben az egyetem
kiadásában jelent meg Kristóf György A két Bolyai alakja szépirodalmunkban c. tanulmánya.
1952-ben Bolyai János születésének 150. évfordulóját országszerte megünnepelték. A róla
elnevezett egyetem gondozásában, Bányai László rektor előszavával, emlékkönyv jelent meg
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(Bolyai János élete és művei), amely Tóth Imre fordításában közli az 1832-es Appendix teljes
szövegét. Magyar és román történészek, matematikusok, filozófusok, társadalomkutatók
(Cselényi Béla, Gergely Jenő,

A. Myller, G. Vrânceanu, Gáll Ernő) tanulmányai mellett szerepel V. F. Kagan szovjet tudós
értekezése a nem-euklideszi geometria felépítéséről Lobacsevszkijnél, Gaussnál és Bolyainál.
Az évforduló alkalmából az RNK Akadémiája kétnyelvű emléktáblát helyezett el a régi mellé
Bolyai János kolozsvári szülőházán, a Bolyai utcában. Az évforduló felhívta a figyelmet a
Marosvásárhelyen őrzött Bolyai-kéziratokra, ezekből Benkő Samu, Szarvadi Tibor és Tordai
Zádor, s Bolyai-levelekre, melyekből Jakó Zsigmond közölt szemelvényeket az
emlékkönyvben. Az akadémia Kolozsvári Történettudományi Intézete Abafáy Gusztáv és
Benkő Samu tudományos kutatókat bízta meg a több mint tízezer lapból álló hagyaték
rendszerezésével és feldolgozásával; évekig tartó munkájukról a filozófiai szaksajtóban
számoltak be, közrebocsátva néhány eredeti kéziratot (Din manuscrisele inedite ale lui Bolyai
János, Cercetări filozofice 1956/6).

Bolyai Farkas halála centenáriumán Marosvásárhelyen újabb ünnepségek zajlottak le. Az
Antalffy Endre előszavával megjelent emlékkönyv a Magyar Autonóm Tartomány
Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának kiadásában Bugyi Pál néptanácsi elnök ünnepi
beszédét, Farczády Elek, Gergely Jenő, Pálffy Antal, Kozma Béla és Molter Károly ünnepi
előadásait s a Bolyai Farkas Középiskola dísztermében 1956. nov. 16–18-án rendezett
ünnepségek műsorát tartalmazza (Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. évfordulója
alkalmából, Mv. 1957). A Bolyaiak nevét viselő téren, szemben az akkor Bolyai Farkasról
elnevezett négy évszázados múltú líceummal, 1957 őszén leleplezték Csorvássy István és
Izsák Márton művészi alkotását: a két Bolyai szobrát.

Bolyai János halálának 100. évfordulóján a Korunk Bolyai-különszámot adott ki (1960/1),
melyben Tóth Imre a nemeuklideszi geometria filozófiai jelentőségét méltatta, Weiszmann
Endre pedig „A tér abszolút igaz tudománya” és a szovjet kozmikus kutatás c. tanulmányában
a korszerű űrkutatásig vezette el Bolyai úttörő gondolatmenetét. Az évforduló alkalmából
Abafáy Gusztáv Bolyai János nézeteit ismertette a nyelvről és gondolkodásról, az esztétikáról
és művészetről (NyIrK 1960/1), Benkő Samu pedig rámutatott a nyelv és matematika
összefüggéseire Bolyai János életművében (Korunk 1960/10). Teljes képet a „vallomásíró”
Bolyai János feljegyzéseiből kibontakozó, soha ki nem adott művekről (Tan, Üdvtan és más
kísérletek) Benkő Samunak 1968-ban az Irodalmi Könyvkiadónál megjelent Bolyai János
vallomásai c. alapvető műve nyújtott (1972-ben a Kriterion Könyvkiadónál 2. kiadás, utoljára
az Apa és fiú c. tanulmánykötetben, Bp. 1978).

A kolozsvári magyar egyetemi színjátszók előadásában 1965-ben került színre Bolyai Farkas
A párisi per c. ötfelvonásos drámája, elégtételt szolgáltatva az 1814-es Döbrentei-féle
kolozsvári drámapályázat elfelejtett résztvevőjének. 1970 tavaszán Németh László A két
Bolyai c. drámája járta be az országot a marosvásárhelyi színház bemutatásában: az apát
Lohinszky Loránd érdemes művész, a fiút Ferenczy István alakította.

Gondolatiságában és a magatartás példájaként Bolyai János alakja új irodalmunkban is
feltűnt. Székely János szonettkoszorúja (Bolyai hagyatéka, 1955) az önmagát pusztítva is új
világot építő szellemi hősiesség erkölcsi képletét állítja az új nemzedék elé. Kocsis István
Bolyai János estéje c. monodrámája (1970) szerint az apjával és Gauss-szal vitatkozó főhős
önmagát marcangolva dönt a legnehezebb mellett: látványosság helyett a tudományos
felelősséget, az emberből való élés helyett az emberért való élés erkölcsét választva. A
monodrámát Szatmárról Zsoldos Árpád, Temesvárról Fábián Ferenc, Marosvásárhelyről
Ferenczy István, Nagyváradról Varga Vilmos művészi játéka vitte országos körútra,
közönségsikert aratva mind a négy rendezői változatban; Székelykeresztúron Illyés Ferenc
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tanár is bemutatta. A monodráma magyarországi színpadokon is szerepelt. Magatartáshős
Szilágyi Domokos versének Bolyaija is (Bolyai János Vásárhelyütt), hasonlóképpen a Saszet
Gézáé, aki Bizonyság c. kötetében (Kv. 1972) Párhuzamosok c. költeményét fűzi „Bolyai
ismeretlen arcképéhez”. A törpe környezettel szemben magát a mindenséggel azonosító
Bolyai Jánost jeleníti meg Pethő László Visszaszámolás c. versében (Korunk 1973/2). A
Mandics íróházaspár „szerepjátszó kísérlet”-ként apokrif verseskönyvbe foglalta Bolyai János
életét és a Tan gondolatait (Bolyai János jegyzeteiből. 1979).

A képzőművészetet is foglalkoztatja a Bolyaiak alakja. Csorvássy és Izsák említett térszobra
után Kós András három szobra Bolyai Jánosról (1964–65) Benkő Samu szerint olyan
vonásokat idéz fel, mint „amilyenekkel ő rajzolta képzeletében” a matematikus-filozófus
képét (Bolyai János arca, Korunk 1965/7–8). Megemlítendő M. Makkai Piroska „A két
Bolyai” c. grafikai sorozata, Vetró Artúr Bolyai Jánosról készített mellszobra (képét A Hét
1978-as évkönyve közölte).

A nemeuklideszi geometria születésének másfél százados évfordulója — Bolyai János 1823.
nov. 3-án Temesvárról keltezett híres levele apjához, melyben kijelenti, hogy „a semmiből
egy ujj más világot teremtettem” — alkalmat adott a ~ felelevenítésére. A temesvári Állami
Magyar Színház Irodalmi Színpada a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Temes, ill. Arad megyei
Tanácsaival karöltve emlékműsort rendezett: Toró Tibor a levél tudománytörténeti
jelentőségét méltatta, Salló Ervin a Bolyai-kultusz temesvári magvetőiről beszélt, Abafáy
Gusztáv Bolyai-kutatásairól számolt be, Benkő Samu a nagy matematikus előrelátó társadalmi
felfogásáról értekezett, Sinka Károly és Rajhona Ádám oratóriumszerűen szólaltatta meg
Németh László Bolyai-drámájának egy részletét, s más színművészek Bolyairól szóló
verseket adtak elő, így Székely János és Szilágyi Domokos emlékverseit. Az ünnepély
műsorfüzete az előadók anyagán kívül Beke György A Bolyai-jelkép c. írását s Pongrácz P.
Mária Bolyai temesvári dédunokája c. riportját is tartalmazza (a Bolyai-leszármazott
Ciugudean Ibolyáról). A kezdeményezés folytatásaként kiadták Neumann Mária, Salló Ervin
és Toró Tibor tanulmányait is Bolyai János geometriájáról (A semmiből egy új világot
teremtettem… Tv. 1974).

1975-ben Benkő András A Bolyaiak zeneelmélete c. munkája a két Bolyai gondolatvilágának
kevésbé ismert területét világította meg. 1979-ben Bolyai János jel- és közléstana címmel
Balogh G. Attila egy szemiotikai előadásának részletét közölte a TETT.

(B. E.)
Farczády Elek: A Bolyai-kultusz története és a marosvásárhelyi Bolyai-múzeum. Korunk 1960/1. — Abafáy
Gusztáv: B. F. Shakespeare csillagzata alatt. Korunk 1964/7. — Engel Károly: A kolozsvári Bolyai Kör
tevékenysége. Korunk 1967/12. — Deé Nagy Anikó: A két Bolyai könyvtára. Alcíme: A Teleki–Bolyai
Könyvtárban őrzött Bolyai-könyvhagyaték. Könyvtári Szemle 1968/1. — Toró Tibor: „A semmiből egy új, más
világot teremtettem.” A Hét 1973/46. — Berde Károly: Volt-e B. J.-nak syphilise? Orvostörténeti Közlemények,
Bp. 1973. 131–42. — Tonk Sándor: B. F. öröksége. Korunk 1975/1–2. — Vofkori József: Bolyai-művek a
székelyudvarhelyi dokumentációs könyvtárban. Művelődés 1975/2; uő Orvosi kifejezések B. J. írásaiban. Korunk
1977/1–2. — Cseke Vilmos: Új hazai eredmények a Bolyai-kutatásban. Korunk 1975/7. — Gáll Ernő: Az
utópikus tudat és erdélyi változatai. A Pandora visszatérése c. kötetben, 1979. 51–75.

ASZT: Bolyai Farkas: A párisi per. Főiskolai színjátszók előadása. TM 41.

Bolyai Zoltán — Gaál Gábor egyik írói álneve

Bonaventura nyomda — *nyomdatörténet
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Boncza Berta, Csinszka (Csucsa, 1894. jún. 7. — 1934. okt. 24., Budapest) — költő. Ady
Endre felesége. Svájci nevelőintézetben (Lutry) tanult, innen írt először 1911-ben Adynak.
Levelezésük évekig tartott, csak 1914-ben ismerkednek meg személyesen Csucsán. Az
ismeretségből szerelem lett, „biztosság, nyár, szépség és nyugalom” ígérete a megfáradt költő
számára, ahogy A Kalota partján c. kalotaszentkirályi leánykérő versében írja.32 Egyetlen
verskötete jelent meg Adytól kapott becéző nevén: Csinszka versei (Bp. 1931), Vészi József
előszavával és második férje, Márffy Ödön festőművész Csinszka-címképével. Huszonöt,
többnyire emléket idéző verse túlnyomórészt Ady-utánérzés. Ahogy Reményik Sándor
gavalléros kritikájában megállapította: „Csinszka nem a saját verseiből él igazán, hanem
azokban az örök poémákban él, melyek általa születtek akkor, amikor Ady már a halottak
élén állott” (Erdélyi Helikon 1932/2).

Verseinél írásműként is jelentősebbek visszaemlékezései és levelei. Még életében megjelent
Vallomás a csodáról c. alatt a Nagyváradi Napló 1932. jan. 1-i számában önéletrajzának
Adyval való megismerkedéséről és házasságukról szóló részlete; 1977-ben Ruffy Péter 22
folytatásban dolgozta fel a kiadatlan memoárt (Csinszka és Ady. Magyar Nemzet, Bp. 1977.
jan. 30. — márc. 20.). Leveleivel elszórva találkozunk az Ady-irodalomban, így Tabéry Géza
posztumusz kötete, a Két kor küszöbén (1970) közöl ~-leveleket, s Ady és felesége levelezését
1914 áprilisától augusztusáig az Utunkban s az 1914 szeptember–novemberi levélváltást a
Korunkban Bustya Endre hozta nyilvánosságra (1977–78).

Élénk irodalomtörténeti vitát váltott ki Robotos Imre a Fáklya (1971) s bővítve a Dolgozó Nő
(1974) hasábjain folytatásokban közölt, majd Az igazi Csinszka (Bp. 1975, 2. kiadás 1977) c.
dokumentumkönyvével33. Szőcs István (Irodalomtörténet — vagy pletyka? Utunk 1974/26),
Láng Gusztáv (A megtámadott múzsa, A Hét 1975/42; uő: A dokumentumok hitele, Utunk
1975/40), Bustya Endre (Egy „szembesítés” hitele I–XIII. Igazság 1975. szept. 21. — dec.
14.) és Marosi Péter (Nem érti, nem érti a dolgot, A Hét 1975/43) nemcsak Robotos
beállításával szállt szembe, hanem új tárgyi — és belső — érveket is hozott a költő és felesége
viszonyának igazabb megismeréséhez, Ady szerelmi költészete e viszonyból táplálkozó
darabjainak mélyebb megértéséhez.
Ady Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. 133–245. — Bölöni György: Az igazi Ady. Párizs 1934. 4. kiadás. Bp. 1966.
404–30. — Tabéry Géza: A csucsai kastély kisasszonya. Brassó 1939, újabb változat, Nv. 1941; újraközölve Két
kor küszöbén, 1970. 205–45.; uő: Levelesláda. B. B. levelei. Két kor küszöbén, 1970. 315–91. — Franyó Zoltán:
Ady-emlékek. Igaz Szó 1957/11; újraközölve A pokol tornácán, 1969. 377–436. — Óvári Attila: Szentimreiné
vallomása B. B.-ról. Korunk 1967/1. — Lám Béla: A körön kívül. Önéletrajzi regény. 1967. 7–68. — Szentimrei
Jenő: A Boncza-vár históriája I–III; újraközlés a Magyar Nemzet, Bp. 1942-es évfolyamából. A Hét 1977/36–
38. — Király István: Ady és Csinszka. Egy szerelem és egy házasság története. Kortárs, Bp. 1980/1–2.

Bonczos István (Nagyszalonta, 1912. febr. 4. — 1979. máj. 21., Nagyszalonta) — író. Nagy
Ilona férje. Szülővárosában öt elemit és három év inasiskolát végzett, majd kőműves lett.
Korán bekapcsolódott a KRP illegális munkájába. Politikai üldöztetése elől a Szovjetunióba
menekült, s az érettségit 1941-ben Kisinyovban tette le. A háború alatt mint almérnök
megfordult a Szovjetunió ázsiai területein is, megtanulta a karakalpak, üzbég, kazah és
türkmén nyelvet. Hazatérve az ARLUS és MNSZ aktivistája, majd a nagyváradi Új Élet
újságírója, 1949-től 1951-ig az Utunk irodalmi rovatvezetője. Először az Utunkban (1949)
jelentkezett szépprózával, azóta számos hazai lap közölte novelláit, karcolatait, meséit,
irodalmi riportjait, színműveit, kisregényét és műfordításait. Írói érdeklődése széles, belefér
az 1919-es Tanácsköztársaságtól napjainkig eltelt félszáz év, s az alföldi és érmelléki
parasztok és földmunkások világától a szovjet Moldováig és türkmén földig terjed. Idegen
tőle minden csináltság, viszont a művészi megmunkálás igénytelensége hátrányára válik;
naturalizmusát és „retusáló” módszerét keményen bírálta Szabédi László, írásainak
dokumentumértéke azonban elvitathatatlan.
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Munkái: Szovjet földön (két elbeszélés, 1949); Kubikosok (két elbeszélés, 1949); Törik a jég
(karcolatok, 1951); Egyszerű történetek (Bognár Imre álnéven, elbeszélések, 1954); Kinyílott
a rozmaring (Bognár Imre álnéven, ifjúsági regény, 1955); Érmelléki gyerekek (ifjúsági
regény, 1958); Egy piros hajnalon (elbeszélések, karcolatok, 1959); A vonat megy… (regény,
1960); Biri és Fickó (mese, 1961); A rézhajú lány (elbeszélések, 1962); Tiszta öröm
(elbeszélések, 1965).

Álnevei: Bognár Imre, Köleséri István, Szentmiklósi István, Szalontai István.
Szabédi László: Kubikosok beszélgetnek. Utunk 1949/21; újraközölve Nyelv és irodalom, 1956. 249–53. —
Baróti Pál: Szép életképek kolonca. Utunk 1960/51. — Gagyi László: A vonat megy. Igaz Szó 1961/1. —
Dánielisz Endre: B. I.-tól búcsúzunk. Igaz Szó 1979/7. — Szász János: B. 1. fejfájára. A Hét 1979/22.

Bónis György (Budapest, 1914. jan. 5.) — jogtörténész. Tanulmányait Budapesten végezte,
1936-ban szerzett jogi doktorátust. Londoni tanulmányút, majd rövid könyvtári és
minisztériumi szolgálat után 1940-ben Kolozsvárra nevezték ki a magyar jogtörténet
tanárának. 1945-től 1947-ig a Bolyai Tudományegyetemen adott elő, 1956-ig a szegedi
egyetem tanára, majd a budapesti Fővárosi Levéltár osztályvezetője. Több magyar és
nemzetközi tudományos társulat tagja. Tudományos dolgozatai megjelentek a magyaron kívül
német, francia, angol, olasz és más nyelveken is. Kolozsvári tartózkodásához kapcsolódó főbb
művei: Magyar jog — székely jog (Kv. 1942); Erdélyi perjogi emlékek (Kv. 1942); Magyar
jogtörténet I–II. (Kv. 1942); Törvény és szokás a Hármaskönyvben (Kv. 1942); Hagyomány
és haladás az erdélyi jog fejlődésében (ETF 183. Kv. 1944); Jacobinus János erdélyi
kancellár formuláskönyve, 1602 (Valentiny Antallal, Kv. 1947); Hűbériség és rendiség a
középkori magyar jogban (Nagyenyed 1947). A somogyvári formuláskönyv c. tanulmányát
egy jogtörténeti jelentőségű, Marosvásárhelyt őrzött kódexről a Kelemen Lajos Emlékkönyv
(Kv. 1957) közli.

Bonyháti Jolán (Olthévíz, 1908. aug. 14.) — szerkesztő, bibliográfus. 1944 őszétől a
székelyudvarhelyi Szabadság szerkesztője, majd a bukaresti és kolozsvári rádió magyar
nyelvű adásainak munkatársa, 1948-tól 1968-ig az Állami Irodalmi és Művészeti
Könyvkiadó, ill. Irodalmi Könyvkiadó nemzetiségi osztályának vezetője, majd szerkesztője.
Összeállításában jelent meg Salamon Ernő műveinek bibliográfiája az Összegyűjtött versek c.
kötetben (1966); Asztalos István műveinek bibliográfiája Izsák József Asztalos-
monográfiájában (Abafáy Gusztávval, 1967); a Korunk költészeti anyagának (1932–40)
repertóriuma a Méliusz Józseffel és Szász Jánossal szerkesztett A Korunk költészete c.
kötetben (1967).

Bontó János — *Nagybánya magyar irodalma

Borbáth Andor (Kolozsvár, 1912. jún. 6.) — orvosi szakíró. Szülővárosában, a piarista
gimnáziumban érettségizett, a Ferdinand-egyetemen szerzett orvosi diplomát. Pályáját a
kolozsvári szülészeti klinikán kezdte, 1945-től a marosvásárhelyi OGYI-ban működik, 1965-
től egyetemi előadótanár, 1970-től tanszékvezető egyetemi tanár, 1973-tól az
orvostudományok doktora, nyugalomba vonulása (1977) óta tanácsadó professzor.
Szakcikkeit az Ardealul Medical, Revista Medicală, a budapesti Orvosi Hetilap, Magyar
Nőorvosok Lapja és Orvostudományi Közlemények, román, német és angol szakfolyóiratok
közlik; bel- és külföldi értekezletek előadója. Fő kutatási témái: a női nemi hormonok
injekciós alkalmazása, az allergia tana a nőgyógyászatban, a női meddőség kezelése. Román
szakkönyveket ültetett át magyarra, lefordította C. I. Parhon Az öregség és kezelése c. művét
(1949). A női meddőség (1954) és Terhességi toxikózis (1959) c. fejezetek szerzője az
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egyetemi szülészeti jegyzetekben; az Afecţiunile traumatice ale organelor feminine c. kötet
(Orvosi Könyvkiadó 1959) nőgyógyászati, a Sterilitatea feminină c. kötet (1962)
nőgyógyászati és szülészeti fejezeteinek szerzője. Irodalmi vonatkozású Vörösmarty Mihály
és a magyar orvosi nyelv c. tanulmánya (Korunk 1968/5).
Szabó Attila — Vincze János: B. A. Természettudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1980/4.

Borbáth Károly (Vargyas, 1931. jan. 12. — 1980. ápr. 20. Vargyas) — történetkutató.
Középiskolát Székelykeresztúron végzett, történelem szakos tanári diplomát a Babeş
Egyetemen szerzett 1954-ben. Négyéves leningrádi tanulmányút után a Bolyai
Tudományegyetemen lektor, 1968-tól 1977-ig a nagyenyedi Bethlen-könyvtár igazgatója,
1977-ben Torockón, 1978 óta Vargyason tanított. Kelemen Lajos követőjeként a helyszínen
kereste fel Erdély műemlékeit, a székelyudvarhelyi Székely támadt várról és szülőfalujáról írt
tudományos monográfiája kéziratban. Könyvtári és levéltári kutatásaiból és kritikai
jegyzeteiből közölt a Korunk, Megyei Tükör, Művelődés. Adalékok a székely népmesék
gyűjtésének történetéhez c. tanulmánya a Székelykeresztúri Múzeum emlékkönyvében
(Csíkszereda 1974), Magyari Andrással közös Társadalmi mozgalmak a Székelyföldön 1562
után c. tanulmánya a Székely felkelés 1595–1596 c. gyűjteményben jelent meg. A V. Cucu –
M. Ştefan-féle műemlék- és útikalauz egyik fordítója és szakellenőrzője (Románia, 1974).
Balogh Dezső: Tanár volt „nem középiskolás fokon”. Igazság 1980. máj. 13. — Cseke Péter: Dr. B. K. (1931–
1980). Művelődés 1980/7.

Borbély Andor — *Erdélyi Múzeum; *helytörténet

Borbély István (Torockó, 1886. nov. 23. — 1932. márc. 20., Kolozsvár) —
irodalomtörténész. Vasbányász családból származott, elemi iskolát Marosújváron,
középiskolai tanulmányokat Budapesten, Nagyenyeden és Kolozsvárt végzett, majd a
kolozsvári tudományegyetemen tett doktori szigorlatot (1909) a magyar irodalomtörténetből,
s tanári oklevelet szerzett magyar és német nyelvből és irodalomból. 1905-től a kolozsvári
unitárius kollégiumban tanít. Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesít, 1919 januárjában
foglalja el ismét állását. 1925-től 1928-ig a kollégium igazgatója, majd a kolozsvári unitárius
teológia rendes tanára.

Sokoldalú irodalomszervezői és tudományos munkásságot fejtett ki a 20-as években, egyfajta
pozitivista irodalomszemlélet képviselője. Viszont magyar irodalomtörténetének beveze-
tésében Taine elméletére hivatkozva hangsúlyozza a társadalomtudományi szempontok
figyelembevételét az irodalmi jelenségek vizsgálatakor, a magyar irodalom periodizálásában
pedig szellemtörténeti kategóriákat vesz alapul; a reformáció és ellenreformáció után a
nemzeti szellem pihenése, diadalra jutása és fénykora jelenti számára az irodalomtörténet
határköveit, míg a XX. századot már a nemzetközi áramlatok felülkerekedésével jellemzi. A
materializmus jogosultságát csupán a természettudományok területén ismeri el, a szocia-
lizmus térhódításában a konzervatív nemzeti alap veszélyeztetését látja. Ady megértéséig nem
jutott el. Tevékeny munkásságot fejt ki az Erdélyi Irodalmi Társaságban is, amelynek egy
évtizeden át (1920–29) főtitkára; tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak.34 Közben Kovács
Kálmánnal megalapítja és két évig vezeti az Erdélyi Irodalmi Szemlét (1924–25). Mellette
megindítja a Tudományos Értekezések c. füzetes vállalkozást (1924). Cikkeit és tanulmányait
közölte a budapesti Egyetemes Philológiai Közlöny, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti
Közlemények, Magyar Nyelvőr és Századok, nálunk a Napkelet, Pásztortűz, Ifjú Erdély s a
kolozsvári napisajtó.
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Munkái közül jelentősebbek: Heltai Gáspár (Bp. 1907); Toroczkó története 1848–49-ben
(Kv. 1920); Bevezetés a modern szépirodalom tanulmányozásába (Kv. 1920); Petőfi
költészetének korszakai (Kv, 1921); Erdélyi magyar szépprózaírók és költők. I. Sebesi Samu.
II. Kovács Dezső (Kv. 1921); A magyar irodalom története I–II. (Kv. 1924–25); Jókai
emlékezete (Unitárius Könyvtár 1. Kv. 1925); Molière (Kv. 1926); A régi Torockó (Kv. 1927);
Az Erdélyi Irodalmi Társaság alapszabálya, ügyrendje és tagjainak névsora (Kv. 1929); Kant
erkölcstana (litografált teológiai jegyzet, Kv. 1931–32).
György Lajos: Dr. B. I. életrajza és irodalmi munkássága. Erdélyi Múzeum 1932/4–6.

Borbély Samu (Torda, 1907. ápr. 23.) — matematikus. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában és a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, ahol már a Szabédi László
elnöklete alatt működő Kriza Önképzőkörben kitűnt a relativitás elméletéről tartott
előadássorozatával. Gépészmérnöki és matematikai tanulmányait Budapesten és Berlinben
folytatta, itt Einsteinnal került személyes kapcsolatba. Az aerodinamika és a matematika
műszaki alkalmazása terén ért el eredményeket. A háború alatt a kolozsvári egyetemen adott
elő. A német hatóságok őrizetbe vették a műszaki együttműködés megtagadása miatt. 1945
után a Bolyai Tudományegyetem tanára; jelentősen hozzájárult az intézmény tudományos
tekintélyéhez és demokratikus megerősödéséhez; egy új matematikusnemzedék nevelője.
1949-ben Magyarországra távozott.

Kolozsvárt megjelent munkái: A grafikus analízis két alapműveletéről (1945); Über einen
Integraphen ebener Vektoren. Egy vektorintegráfról (Acta Bolyai I. 1946. Magyar nyelvű
tartalmi kivonattal); Bevezetés a felsőbb matematikába I. (1947).

Borcsa János — *kritika

Bordás Imre — *orvosi szakirodalom

Bordás László — *helytörténet; *Nagyszalonta magyar irodalma

Bordi András (Héderfája, 1905. jún. 2.) — festőművész. A marosvásárhelyi ref. kollégium
után a budapesti képzőművészeti főiskolán végzett, egy tanulmányi évet Párizsban töltött.
1941-től festőiskolai, 1949-től művészeti líceumi tanár Marosvásárhelyen, ugyanott
múzeumigazgató (1940–71). Akvarellfestészete népi tárgyú és szemléletű valóságábrázolás.
Számos szakkatalógus szerzője. Akvarelljeiért állami díjban részesült (1951). Elkészítette
Kovács György író arcképét (akvarell) és a Gy. Szabó Béláét (akvarell és szénrajz).

Banner Zoltán: B. A. Kismonográfia. 1978.

Borghida István (Szatmár, 1918. márc. 8.) — művészettörténész, műkritikus. Gimnáziumi
tanulmányait magánúton végezte, a kolozsvári egyetemen műtörténeti, esztétikai és lélektani
képesítést, a bukaresti egyetemen művészettörténeti doktorátust szerzett. 1948-tól az Igazság
művelődési rovatát szerkesztette, 1949-től a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti
Intézet művészettörténeti előadótanára. Gyűjteményes tárlatokat, vándorkiállításokat
szervezett, s számos összefoglaló cikkben, tanulmányban foglalkozott az újabbkori egyetemes
művészet több kiemelkedő egyéniségével (Daumier, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Käthe
Kollwitz, Meštrović, Monet, Chagall), valamint a jelenkori román és hazai magyar
képzőművészet jeleseivel. A nagybányai festőiskola művészetét, Weisz István fotópoetikáját,
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Kós András szobrait, Jakobovits Miklós képeit ismertette a Korunkban, az Utunk művészeti
munkatársa, írásai több bel- és külföldi folyóiratban jelennek meg.

Művészettörténeti pályáján a klasszikus örökség ápolása mellett egyre határozottabban fordul
a romániai magyar képzőművészek középnemzedéke és a fiatalok felé (előkészületben
Jakobovits Miklós és Balázs Imre művészi pályáját elemző kötetei a Kriterion Galéria
sorozatban).

Munkái: Krizsán János (monográfia magyar és román nyelven, 1957, bővített kiadás 1971);
Ziffer Sándor (monográfia román nyelven, 1968, magyar nyelvű bővített kiadás 1980); Cseh
Gusztáv (katalógusbevezető négy nyelven, 1971); Leon Alex (monográfia, 1973).

Boróczy Erzsébet — *Hasznos Könyvtár

Boros Domokos35

Boros Ferenc (Nagyvárad, 1908. ápr. 3. — 1963. jún. 30., Nagyvárad) — műfordító,
novellista. A nagyváradi Gojdu Líceum után a kolozsvári ref. teológián végezte tanulmányait.
1950-től irodalmi titkár és fordító a nagyváradi Fáklya c. napilapnál, majd nyomdai korrektor.
Egy novellájával (Túl a falon) díjat nyert a dél-erdélyi Havi Szemle pályázatán (1944),
novellái jelentek meg az Utunkban és antológiákban. Vásárfia c. elbeszélését 1949-ben az
Állami Könyvkiadó önálló füzetben jelentette meg. Ion Istrati, Cezar Petrescu, Ion Ghica
írásaiból fordított magyarra (1952-ben Balogh András néven, majd saját neve alatt), románból
tolmácsolt alkalmi színműveket a nagyváradi Népi Alkotások Háza műkedvelőinek, s a
színház számára elkészítette Alexandru Ion Ştefănescu Camera fierbinte (Forró kamra) c.
darabjának magyar fordítását.

Boros György (Tordátfalva, 1855. ápr. 19. — 1941. jan. 25., Kolozsvár) — tanulmányíró,
szerkesztő, műfordító. Tanulmányait székelykeresztúri középiskolai évek után Kolozsvárt és
Londonban végezte, több utat tett Angliába és Amerikába, a Harvard Egyetem tiszteletbeli
doktora. Teológiai tanár, majd unitárius püspök (1928–38). Indítványára alakult meg 1885-
ben Brassai Sámuel elnökletével a Dávid Ferenc Egylet, 1888-ban megindítja az Unitárius
Közlönyt, melynek 1924-ig szerkesztője; 1926–28-ban főmunkatársa a Véndiákok Lapjának.
Tevékeny részt vett az EME és az Erdélyi Irodalmi Társaság működésében; konzervatív
irányzatot képviselt. Angol nyelvismeretét gyümölcsözteti fordításaiban (Gannet, C. Vilmos:
Az édes otthon. Kv. 1896; Keller Helén siket-néma vak leány önéletírása, Bp. 1905). Dr.
Brassai Sámuel élete c. könyve (Kv. 1927) a legterjedelmesebb Brassai-monográfia, értékét a
személyes emlékek és máshol fel nem lelhető kortársi visszaemlékezések rögzítése adja meg.
Carlyle-ről 1933-ban tanulmányt írt (ETF 61.), megemlékezett Erasmus halálának 400.
évfordulójáról (Erdélyi Múzeum 1937/2).36

Boros Zoltán — *televízió és irodalom; *zeneírás

Boross Elek — *Aranyosvidék

Borsai Mária (Bánffyhunyad, 1906. jún. 6.) — meseíró. Első meséit a Cimbora közölte.
Varázskorona c. mesegyűjteménye (Kv. 1927) kislányoknak szól „egy gyermekszobáról”.
Benedek Elek „jó gyermekkönyv”-nek nevezi az előszóban; Tóth István színes címlapja és
nyolc tollrajza emeli a kötet becsét. Kanadában él.
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Borsné Fejér Gizella, B. Fejér, Bors (Kolozsvár, 1923. febr. 12.) — műfordító. Középiskolai
és egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte, közgazdász. Előbb az Állami
Könyvkiadónál (1949–52), majd szövetkezeti tisztviselőként dolgozott, 1959-től 1980-ig az
Utunk belső munkatársa. Angol, francia, német írók novelláit ülteti át magyarra, fordításában
jelent meg Friedrich Dürrenmatt Görög férfi görög nőt keres (1969), Paul Schuster Öt liter
cujka (1969), Erwin Wittstock Látomás (1973), Robert Flinker Tisztítótűz (1976) c. munkája.

Borsodi Lajos (Nagybecskerek, 1883. máj. 8. — 1943. deportálásban, feltehetően a bori
táborban) — szerkesztő, író. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, ügyvédi
diplomát Budapesten, jogi doktorátust Kolozsvárt szerzett. A jugoszláviai magyar irodalom
egyik serkentője, magyar és szerbhorvát irodalmi tárgyú tanulmányai mellett színdarabja,
elbeszéléskötete jelent meg; Kirakat (Becskerek 1921) c. prózavers-kötete a vidéki
megtorpanás hangulatát fejezi ki. A 30-as években Temesvárt élt, az OMP bánsági
tagozatának volt ügyésze, szerkesztette a Bolond Istók c. élclapot, itt jelent meg évjelzés
nélkül Vadvirágok c. verskötete. Visszatért Jugoszláviába, ahol a Kalangya 1937–38-ban
közli Csabayék c. regényét a kisvárosi élet alakjairól.
Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Novi Sad — Újvidék 1968. 51–52.

Borsoss Imre, családi nevén Borsos (Csongrád, 1883. dec. 3. — 1967. dec. 27., Csongrád) —
orvosi szakíró. Kolozsvárt 1907-ben fejezte be tanulmányait az egyetem orvosi fakultásán.
Kieli, párizsi és londoni tanulmányok után Kolozsvárt az ideg- és elmegyógyászati klinika
tanársegéde, majd gyakorló orvos Nagyilondán. Népszerű munkát írt a tüdőbaj
mészbelégzéssel való gyógyításáról, s megkísérelte egybevetni évtizedes örökléstani
megfigyeléseit a társadalomtörténeti tapasztalatokkal (Megfigyelések az ember ivari életéről,
szaporodásáról, fejlődéséről, testi és lelki világáról és ezeknek egymásra gyakorolt hatásáról,
Kv. 1928). Szakdolgozatai a villamossági kísérletekről s a rákkutatásról az EME Orvosi
Értesítőjében jelentek meg. Emlékiratát családja kéziratban őrzi Csongrádon.

Bory István — Gábor István írói álneve

Botár Andor (Aranyosgyéres, 1929. febr. 7.) — mezőgazdasági szakíró. ~ Edit férje.
Középiskoláit Kolozsvárt az unitárius kollégiumban végezte, agrármérnöki diplomát ugyanitt
a Mezőgazdasági Főiskolán szerzett. 1952 és 1954 között a nagyszalontai mezőgazdasági
iskolacsoportnál tanított, onnan került a kolozsvári kertészeti állomásra, ahol tudományos
főkutató. Mintegy félszáz, elsősorban a bogyógyümölcsűek termesztésére vonatkozó szakta-
nulmánya román és angol nyelven jelent meg a Központi Kertészeti Kutatóintézet
közleményeiben (Lucrări Ştiinţifice I. C. H. V., Lucrări Ştiinţifice I. C. P., Analele I. C. P. P.,
Grădina, Via şi Livada), szakmai jellegű ismeretterjesztő cikkeit 1954 óta az Igazság, Fáklya,
Falvak Dolgozó Népe, Előre, Utunk, Făclia, Tribuna közli. Szerkesztőségi tagja és egyben
társszerkesztője a Pomologia Republicii Socialiste România c. akadémiai monográfia VII.
kötetének; társszerzője számos román és magyar nyelvű szakmunkának.

Kötetei: A ribiszke és az egres termesztése (A. Lazărral, 1962); A szamóca és a feketeribiszke
termesztése (I. Moldovannal, 1967); A gyümölcstermesztő kézikönyve (Veress Istvánnal és
Wagner Istvánnal, 1975).

Botár Béla (Székelyudvarhely, 1915. aug. 29.) — költő, műfordító. Tanulmányait
szülővárosában végezte, utána ugyanott kistisztviselő. Számos versét közölte a Székely
Közélet, majd a Brassói Lapok, Ellenzék, Keleti Újság, Székelység, Pásztortűz és Erdélyi
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Helikon. Versgyűjteménye Jobb a kőnek címmel jelent meg (Székelyudvarhely 1945).
Szegénységben eltöltött gyermekkora, a kisembersors keserűsége, zaklatottsága kap hangot
Tompa László lírájához kötődő, a népiek és a szimbolisták hatását mutató költészetében. 1946
óta Budapesten él, ott az Élet és Irodalom, Kortárs, Ország-Világ, Szabad Föld és néhány
napilap közölte írásait, valamint műfordításait románból. Francisc Munteanu A boldog
kereskedő c. regényét az ő fordításában adta ki az Európa Könyvkiadó (1961).

Botár Edit (Marosújvár, 1930. jan. 12.) — képzőművész. ~ Andor felesége. Középiskolát
Nagyszebenben, Marosvásárhelyen és Kolozsvárt végzett, a Ion Andreescu Képzőművészeti
Intézetben 1956-ban szerzett diplomát. A kolozsvári Állami Bábszínház díszlettervezője;
megtervezte Bajor Andor, Benedek Elek, Hervay Gizella, Kovács Nemere, Méhes György,
Palocsay, Veress Zoltán játékainak bábjait, díszleteit. Móricz Zsigmond állatmeséihez
népművészeti stílusban készített díszleteiről Zágrábban színes film készült (1968). A
Pomologia R. S. R. c. gyümölcsismerettani szakmunka VI–VIII. köteteinek (1966–69) színes
illusztrációival nemzetközi elismerést szerzett Párizsban. Ruha István hegedűművészről
olajportrét készített (1978). Akvarelljeivel hazai és nemzetközi tárlatokon szerepel, a Korunk
Galériában a régi Kolozsvár hangulatát ébresztő műemlékfestményeivel tűnt fel.
Katalógus: B. E. Kv. 1980. — Ditrói Ervin: Szép vízfestmények. Utunk 1980/11.

Botos János37

Bölöni Domokos (Dányán, 1946. aug. 11.) — író. A dicsőszentmártoni líceum után a
marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán a román–magyar szakot végezte. 1973 óta tanár
Korondon. Az Utunk, Igaz Szó, Jóbarát hasábjain tűnt fel. Forrás-kötete: Hullámok
boldogsága (novellák, karcolatok, 1980).

Bölöni Farkas Sándor emlékezete — Az egykönyvű Bölöni Farkas Sándor (1795–1842),
annak ellenére, hogy Utazás Észak Amerikában (Kv. 1834, 2. kiadás Kv. 1835) c. munkája
Jakab Elek szerint „egy jótékony erkölcsi forradalmat idézett elé az eszmékben, a politikai és
társadalmi viszonyok felfogásában”, sokáig csak Kolozsvár történetírójának ma is alapvető
tanulmányából volt ismeretes (Bölöni Farkas Sándor és kora, Keresztény Magvető 1870/4),
valamint Kővári László egy kisebb cikkéből (Bölöni Farkas Sándor életrajza, Napkelet
1859). K. Papp Miklós első tudósítását Bölöni Farkas naplójáról (Kolozsvári Nagy Naptár,
1865. 60–68.) s Bölöni Farkas leveleinek Kuun Géza-féle közlését (Keresztény Magvető
1884–85) a századfordulón Kiss Ernő unitárius kollégiumi tanár megemlékezése követte a
reformpolitikus utazóról, kiemelve Bölöni Farkas kezdeményező szerepét az Erdélyi Múzeum
felállításában (Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület fél százados ünnepére 1859–1909,
Kv. 1909–1942. 135–40.). Újabb emberöltőnyi hallgatás következett, s csak a német fasizmus
uralomra jutása után került ismét napirendre Hatvany Lajos címében jelképes könyvével (Egy
székely nemes, aki felfedezte a demokráciát, Bp. 1934). Nálunk Oberding József György írt
róla tanulmányt A Kolozsvári Gondoskodó Társaság címmel (Erdélyi Múzeum 1934/1–6),
kimutatva, hogy a Bölöni Farkas Sándor alapította intézmény — amely különben 1945-ig
működött Kolozsvárt — az első erdélyi hitelszövetkezet volt. Nemsokára megjelent az Utazás
Észak Amerikában újabb, 3. kiadása (1935) Kiss Elek, a későbbi unitárius püspök
előszavával.

A 40-es években Jancsó Elemér gazdagította számos irodalomtörténeti tanulmánnyal és
forráskiadvánnyal a Bölöni Farkasról szóló irodalmat. Ő adja ki a Nyugat-európai utazást
(Erdélyi Ritkaságok 11. Kv. 1943) és az 1835–36. évi naplótöredéket (Az új Erdély hajnalán.
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Erdélyi Ritkaságok 15. Kv. 1944; a 2. kiadás Bölöni Farkas Sándor naplója címmel 1971-ben
a Kriterion Téka-sorozatában). A naplóból már az Erdély Öröksége sorozatban is jelentek
meg szemelvények (Erdélyi arcok 1791–1867, Bp. 1941) Tavaszy Sándor előszavával.
Ugyancsak Jancsó közölt Betegség, szenvedés, halál címmel részleteket az író kéziratban
maradt elmélkedéseiből (Pásztortűz 1943), róla szóló tanulmányai közül pedig a Bölöni
Farkas Sándor élete és munkássága 1795–1842 a legátfogóbb (Erdélyi Tudományos Intézet
Évkönyve 1942; újabb változatait lásd A felvilágosodástól a romantikáig, 1966 és
Irodalomtörténet és időszerűség, 1972 c. köteteiben).

Gál István a kiadatlan angliai útinaplóból közölt részleteket a Pásztortűzben (1942/2) és az
Erdélyi Helikonban (1942/3); Remenyik Zsigmond az Officina sorozatban ismét kiadta az
amerikai útinaplót (Bp. 1943). Hazai kutatóink közül életrajzához szolgáltatott új adatokat Cs.
Bogáts Dénes (Adatok Farkas Sándor életpályájához, Erdélyi Múzeum 1944/1–2), Faragó
József a forrásközlést bővítette (Bölöni Farkas Sándor jegyzetei a magyarság létéről, Erdélyi
Múzeum 1944/3–4). A demokrata Bölöni Farkas Sándorral foglalkozni a fasiszta háború
éveiben politikai állásfoglalás is volt.

A felszabadulás után Bölöni Farkas Sándor egyike lett azoknak, akikre haladó
hagyományainkat idézve legtöbbet hivatkozunk, nem utolsósorban azért, mert nemcsak
„felfedezte”, de bírálta is a polgári demokráciát, elítélve az amerikai rabszolgatartást. Az első
könyv Izsák Józsefé (Bölöni Farkas Sándor, a történetíró, Kv. 1947); Csetri Elek az
ypsilantistákkal való kapcsolatát derítette fel (Adatok az 1821. évi felkelés erdélyi
visszhangjához, Studia Universitatis Babeş–Bolyai 1959); Mikó Imre előremutató jogi és
politikai nézeteit elemezte (Bölöni Farkas Sándor, a demokrata és a republikánus, Korunk,
1965/12), amihez a Korunk ugyanazon számában külföldi elismerés is csatlakozott (Keith
Hitchins: Bölöni Farkas és de Tocqueville). A következő évben Benkő Samu gondozásában
jelent meg, ezúttal ötödször, az amerikai útleírás, melyhez az angliai útijegyzetek első teljes
kiadása is csatlakozott (Utazás Észak-Amerikában, 1966, újabb kiadás Mikó Imre
előszavával. Tanulók Könyvtára 1975). Az 5. kiadás bevezető tanulmánya Benkő Samu
Sorsformáló értelem c. kötetében (1971) is megjelent. Mikó Imre Honpolgárok és
világpolgárok c. esszégyűjteményében (1967) Korunk-tanulmányának újabb változatát adta
(Terjesztettem minden demokratiai elvet), majd A bércre esett fa (Bölöni Farkas Sándor
életregénye, 1969) c. könyvében irodalmi emléket állított a demokrácia megszállottjának és a
romantikus szerelmesnek. Születésének 175. évfordulójáról országszerte megemlékeztek, így
1970. december 13-án szülőfalujában, Bölönben is, s a sajtó és a rádió román és magyar
nyelven idézte emlékét. Szobrát Jecza Péter mintázta meg új felfogásban, az akarat emberét
állítva előtérbe.

(M. I.)
Gáll Ernő: Az utópikus tudat és erdélyi változatai. A Pandora visszatérése c. kötetben, 1979. 51–76.

ASZT: Mikó Imre megemlékezése. LM 98. — Jancsó Elemér megemlékezése. LM. 1028.

Bölöni György (Szilágysomlyó, 1882. okt. 30. — 1959. szept. 11., Budapest) — író,
publicista. A zilahi kollégium elvégzése után a budapesti Népszava és a Világ munkatársa.
Részt vett a magyar forradalmakban, a Tanácsköztársaság leverése után, 1919 őszén
Szilágysomlyóra vonult vissza, majd 1920 tavaszán Bécsbe emigrált, s a Bécsi Magyar Újság
szerkesztőségében dolgozott. Innen Bukarestbe jött, s 1921 januárjában felelős szerkesztője
lett a radikális demokrácia rövid életű szócsövének, a Bukaresti Hírlapnak. A lap első
számának vezércikke híven tükrözi álláspontját: „Híd akarunk lenni itt egyrészt a magyarság
és Bukarest, másrészt a magyarság és nyugat között. És megmutatjuk, hogy nem elérhetetlen
fogalmak: magyarság és emberség.” Amikor a lap reakciós tulajdonosok kezébe került,
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elhagyta a szerkesztőséget, s Bécsbe, majd 1923-ban Párizsba költözött. A 20-as években
rendszeresen dolgozott a Keleti Újságba és más haladó romániai lapokba. Szoros barátság
fűzte Gaál Gáborhoz. A 30-as években a Korunkban számos tanulmányt közölt, itt jelentek
meg Párizsban 1934-ben kiadott Az igazi Ady c. főművének első részletei.

Gaál Gábor üdvözlő sorai szerint „határkövet jelentő” ez az emlékiratszerű Ady-monográfia.
Nemcsak az Ady-rágalmazókat, a konzervatív és az ellenforradalmi Ady-gyalázókat leplezi
le, hanem a tudatos vagy nem tudatos Ady-hamisítók, a félremagyarázók és torzítók hatását is
ellensúlyozza korának közvéleményében, Ady igazán népi forradalmár szellemében ébresztve
új megmozdulásokra az új nemzedéket. Köszönti a munkát Illyés Gyula és Féja Géza, s a
könyv szokatlanul erős visszhangját elemezve a mai Ady-kutató, Varga József megállapítja:
„Bölöni könyve a demokratikus, haladó magyar gondolat legszebb XX. századi örökségét
közvetítette egy indulása első szakaszában levő mozgalom számára, a fasizmus
megerősödésének éveiben.” 1945-ben Magyarországra költözött, s vezető szerepet vállalt a
szocialista irodalompolitikában.

Munkái: Az igazi Ady (Párizs, 1934; Bp. 1948, 1955 és 1966); Hallja kend, Táncsics (Bp.
1946 és 1948); Ady, az újságíró (Bp. 1956); Magyarság — emberség (Bp. 1958).
Varga József: B. Gy. A Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből c. gyűjteményes kötetben, Bp.
1962. 285–300.

Bölöni Jolán — *gyermekirodalom

Bölöni Sándor (Ploieşti, 1939. febr. 8.) — újságíró, műfordító. Nagyváradon érettségizett, a
kolozsvári egyetemen orosz–magyar szakot végzett, 1962-től 1977-ig az Előre belső
munkatársa, azóta a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának irodalmi titkára. A
nagyváradi *Irodalmi Kerekasztal vezetője, irodalomszervezői munkája a helyi irodalmi élet
fellendüléséhez, az országos áramkörbe való bekapcsolódásához vezetett.

Román költők, így Arghezi, Demostene Botez, Maria Banuş, Beniuc tolmácsolásával
antológiákban szerepel, szovjet lírikusok, köztük Ahmadulina, Jevtusenko, Rozsgyeszt-
venszkij, Tvardovszkij, Vinokurov, Voznyeszenszkij verseit fordította az Igaz Szó, Korunk és
Utunk számára. Ion Băieşu Jocul c. színművét A játék címmel az ő fordításában mutatták be
Nagyváradon (1978). Az Ady-centenárium alkalmából románra fordította Ady Endre A
műhelyben c. színművét (hangjátékként adták elő a kolozsvári rádióban nagyváradi román
színművészek). Fordításkötetei: Hricko Bojko: Zöld patika (gyermekversek, 1967); Constan-
tin Bratu: Ugyanazzal a taktikával (színdarab, 1967).

Bölöny Bálint (Tasnádszántó, 1857. júl. 24. — 1942. jan. 29., Szilágysomlyó) — elbeszélő.
Kolozsvárt végzett jogot. Egykorú vidéki lapok közölték anekdotikus elbeszéléseit a
vármegyei élet figuráiról. Munkái: Történetek (Szilágysomlyó 1905); Régi nóták
(Szilágysomlyó 1930).

börtönlapok — alkalmi sajtótermékek, melyeket az RKP kezdeményezésére egyrészt a
bebörtönzött kommunista foglyok szerkesztettek, másrészt különféle tömegszervezetek adtak
ki legálisan vagy illegálisan a bebörtönzöttek támogatására. Az első kategóriába tartozik a
kolozsvári katonai börtön kommunista foglyainak kézzel írott s a városban sokszorosított
Bilincs c. lapja (1926. dec), valamint a No. 32 Cella, amelyet Veress Pál szerkesztett és írt a
marosvásárhelyi katonai börtönben (1930. aug.).
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A magyar nyelvű erdélyi ~ mintájául szolgált az ország leghírhedtebb börtönében, Doftanán
már 1924-ben megjelent Doftana, majd az ugyanott 1932-ben szerkesztett Bolşevicul
Încătuşat és Doftana Roşie.

Legálisan jelent meg a Proletár védelem (Buk. 1928. dec. — 1930. márc.) Encsel Mór, és a
Szolidaritás (Kv. 1932. jan.–okt.) Józsa Béla szerkesztésében.

A Vörös Segély és a Munkás Segély a 30-as években több illegális lapot adott ki: Vörös
Segély (Kv. 1930. dec. — 1935), A romániai Vörös Segély erdélyi tartományának értesítője
(Kv. 1931), Le a terrorral! (1932), Terror ellen (Kv. 1932–33), A nemzetközi Vörös Segély
Szatmár megyei tagozatának értesítője (Szatmár 1932), Tömegharc a fehérterror ellen (Kv.
1933), Felszabadulás (Arad 1933), Le a terrorral! (Lugos 1933), A segély (A Szolidaritás
Frontja észak-erdélyi tartományi közlönye, Kv. 1941). Mindezek a lapok segélyakciókat
szerveztek, követelték az amnesztiát és híreket közöltek a bebörtönzöttek életéből.
Veress Pál: Pártsajtó az illegalitásban. Korunk Évkönyv 1974. 87–99.

Böszörményi Emil (Nagykároly, 1890. jan. 17. — 1938. nov. 1., Nagyvárad) — publicista.
Diákként csatlakozott a szocialista mozgalomhoz, részt vett a Galilei-kör megalakításában.
1921-től ügyvéd Nagyváradon, a romániai SZDP egyik vezetője. Petőfiről, Adyról és az
irodalmi kérdésekről szóló cikkeit a Munkás Újság és Előre c. szocialista lapok közölték.
Vasgárdista merénylet áldozata lett.

Böszörményi Sándor, családi nevén Bugyi (Biharpüspöki, 1887. jún. 18. — 1966. jan. 29.,
Kolozsvár) — gazdasági író. Bölcsészeti tanulmányait a kolozsvári, bécsi, lipcsei, berlini és
budapesti egyetemeken végezte, 1917-ben jog- és államtudományi doktorátust is szerzett
Budapesten. Németországi tanulmányai idején híve lett a szocialista eszméknek. Háborús
sebesülése után (1917) háborúellenes propagandát fejtett ki, ezért lefokozták. A Magyar
Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosságában a felsőfokú oktatás reformjának
előadója, majd tüzérparancsnok a vörös hadseregben. A fehérterror elől Romániába emigrált.
A romániai Gyáriparosok Országos Szövetsége (UGIR) kolozsvári kerületének munkaügyi
tanácsosa, majd titkára és igazgatója. Tevékeny szerepe van az erdélyi ipari üzemek
alapításában. 1940 után megszervezi az Erdélyi Gyáriparosok Szövetségét (EGYOSZ). 1945-
ben tagja az RKP Kolozsvár tartományi titkársága mellett működő gazdasági bizottságnak;
rövidebb ideig gazdasági tanácsos az MNSZ kolozsvári végrehajtó bizottsága keretében. Első
írása A Balassa-comoediáról c. füzet (Bp. 1909). Az UGIR keretében kifejtett
tevékenységének eredményét tükrözi Relaţiile muncitoreşti şi aşezămintele noastre de
asigurări sociale c. írása (A munkásviszonyok és társadalombiztosítási intézményeink. A
kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában 1927-ben megjelent Industria şi Bogăţiile
Naturale din Ardeal şi Banat c. műben).

Böszörményi Zoltán (Arad, 1951. dec. 18.) — költő, közíró. Középiskolai tanulmányait a
kolozsvári koreográfiai líceumban kezdte, az aradi 3. számú líceumban érettségizett. Előbb
építőtelepeken dolgozott, rövid ideig pedagógus Kolozsvárt, 1975 óta az aradi Vörös Lobogó
korrektora. Versei, riportjai, cikkei jelentek meg az Ifjúmunkás, Előre, Korunk, Utunk,
Művelődés hasábjain. Verseskötete: Örvényszárnyon (Litera Könyvkiadó 1979).

Bözödi György, családi nevén Jakab (Bözöd, 1913. márc. 9.) — író, szociográfus, történész.
A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizett, két évig teológus, majd a kolozsvári
egyetemen jogot és bölcsészetet hallgatott. Újságíró az Ellenzék és Keleti Újság c. lapoknál,
később a marosvásárhelyi Székely Szó felelős szerkesztője, a kolozsvári Hitel főmunkatársa
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(1935), majd a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője. A II. világháborúig a Pásztortűz,
Ellenzék, Erdélyi Helikon, Korunk hasábjain közölt; a KZST tagja; 1939-ben Budapesten
Baumgarten-díjat kapott. 1941-ben Móricz Zsigmond lapjában, a Kelet Népében cikkezik,
majd egyik alapítója és szerkesztője a Termés c. kolozsvári folyóiratnak (1942–44). A
felszabadulás után az 1848–49-es Történelmi Ereklye Múzeum őre, majd egy ideig
könyvelőként dolgozott szövetkezetnél, állami vállalatnál, 1957-től nyugdíjazásáig (1975)
akadémiai kutató, ill. főkutató volt Marosvásárhelyen.

Első versei, novellái 1932-ben jelentek meg a kolozsvári Keleti Újságban. A 30-as évek
romániai magyar prózájában a népélet realista ábrázolásával tűnt fel; az előtte járó nemzedék
székely mítoszával szemben a valóságos székely paraszti élet múltját és jelenét ábrázolta.
Székely bánja (Kv. 1938) c. történeti és szociográfiai munkájában tudományos alapossággal
tárta fel a Székelyföld múltjának és jelenének valóságát. Ez a könyv a falukutató mozgalom
radikalizmusához kapcsolódott, s heves ellenkezést váltott ki a népi romantika hívei és az I.
világháború utáni konzervatív politikai áramlatok képviselői körében. Mivel mind az ESZC,
mind a Hitel részéről elutasítással találkozott, *Tizenhét Erdélyi Fiatal Író vállalkozott
kiadására, jelezve egy írónemzedéknek a romániai magyar népélet realista, a valóság tényeit
figyelembe vevő szemléletét. A szerző a részletek gazdagságát tárja fel és rendszerezi,
azonban nem jut el szociológiai és politikai következtetéseket összegező megállapításokhoz:
műve elsősorban az adott korszak történeti-társadalmi viszonyainak leírása. A mű
megjelentetése a fiatal írók saját erejéből egyben nyitánya volt az *Erdélyi Enciklopédia
könyvkiadói tevékenységének.

A népélet valóságát elkendőző romantikus látással szemben a hitelességre törekvés jellemzi
szépprózai munkásságát, különösen novellisztikáját. Első regénye, a Nyugtalan pásztorok, azt
sugallja, hogy a balladateremtő tragédiák nem a néplélek immanens termékei, nem egy „örök
székely lélek” megnyilatkozási formái, hanem a konkrét társadalmi valóságból erednek. A
falukutató anyaggyűjtéssel párhuzamosan egyre jobban elmélyül, gazdagabbá válik írói
szemlélete: a 30-as évek falujának, a világgazdasági válság embertelenítő nyomorának, a
kisebbségi sorban tengődő erdélyi falunak hiteles rajzát adta. Nemcsak a paraszti élet
elmélyült, hiteles ábrázolójaként tűnt ki; adatgyűjtő utazásai során mintegy ötven faluban és
kisvárosban alaposan megismerte a vidéki értelmiség, tanítók, papok, tisztviselők lét-
problémáit is. Kora kisebbségi értelmiségének eléggé zárt világát, tévedésekkel teli,
jószándékú, de a társadalmi mozgalmakhoz alig kapcsolódó, utópiákba kapaszkodó,
világmegváltó eszméket melengető, valójában kiúttalan életét mutatja be Romlás c. regé-
nyében. Elszakíthatatlanul együtt él falujával, felszínre igyekszik hozni a népi értékeket, és ez
vonzza érdeklődését a folklórkutatás irányába. Felfedezi Bágyi Jánost, akitől kétkötetnyi
székely népmesét gyűjt egybe s ad ki szakszerű módon.

Mint az erdélyi múlt elmélyült kutatóját, a népi lázadások problematikája foglalkoztatja: az
1562. évi székely lázadás éppen úgy, akárcsak az 1848–49-es forradalom erdélyi eseményei,
gazdasági és társadalmi vonatkozásban egyaránt. A kutató eredményeit a szépíró is
hasznosítja: Gábor Áronnak és társainak életét és tevékenységét dolgozza fel töredékekben
megjelent regényes korrajzában (Tűzpróba, Igaz Szó 1969/3). A Gábor Áron-témára újra meg
újra visszatér. Tanulmányt ír az ágyúöntőről az Aluta számára (1969), Gábor Áron és hűséges
árnyéka címmel feleségéről közöl új adatokat az Utunk Évkönyvben (1970). Cikket ír a
máramarosi 1849-es fegyvergyártásról (Studii de Istorie, Filologie şi Istoria Artei 1972), 1848
márciusa Marosvásárhelyen c. forrásértékű írását a Magyar történetírók Avram Iancuról c.
gyűjtemény (1972) közli. Az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. Kriterion-kötetben Gábor Áron
forradalmi szerepéről s Petőfi egy napjáról írt tanulmányaival szerepel. Részt vesz az
akadémiai kiadásban megjelent Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania c. sorozat (I.
1977; II. 1979) munkaközösségében.
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Irodalmi jelentkezése óta költőként is számon tartották, verseskötete azonban csak 1979-ben
jelent meg. Fiatalkori verseiben az igazibb népiség, az úri világgal való szembeszállás, a
szegénység melletti hitvallás, az elnyomottak magasabb rendű erkölcsisége nyilvánul meg,
később inkább a bölcseleti elem, az élet egyetemes igazságainak, örök érvényű
összefüggéseinek lírai tükrözése jellemzi. Szorosan kapcsolódik a Móricz Zsigmond utáni
nemzedék áramköréhez, legjobb törekvéseihez. Móricznak különben kedves munkatársa,
hűséges útitársa székelyföldi barangolásai során (emlékezéseit legutóbb 1979-ben a Móricz
Zsigmond közöttünk c. antológia közölte). Egy időben a jobboldal szociális demagógiájának
hatása alá került, de a német megszállás után részt vett az antifasiszta ellenállási moz-
galomban. A felszabadulás óta műfordításaival a román irodalom népszerűsítésében is
jelentős a tevékenysége.

Munkái: Székely emberek, zsidó istenek (Jegyzetek a székely szombatosokról, Kv. 1935);
Székely bánja (szociográfia, Kv. 1938 és Bp. 1939); Romlás I–II. (regény, Bp. 1940);
Nyugtalan pásztorok (regény, Bp. 1942, 2. kiadás, elbeszélésekkel együtt Izsák József
bevezetőjével, RMI 1968); A tréfás farkas (Bágyi János meséi, Gy. Szabó Béla rajzaival, Bp.
1942, 1943); Székelyek (néptörténetek, Bp. 1943); Repedt csupor (elbeszélések, Bp. 1944);
Erdély szabadságharca (1848–49 a hivatalos iratok, levelek és hírlapok tükrében, Balogh
Edgár bevezetőjével, Kv. 1945); Rebi néni feltámadása (novellák, Kv. 1945); Eladó temető
(Sepsiszentgyörgy 1945); Hazafelé (válogatott elbeszélések, Gy. Szabó Béla illusztrációival,
Mv. 1958); Az eszös gyermök (Bágyi János meséi Gy. Szabó Béla és Ferenczy Júlia rajzaival,
1958); Nap és árnyék (versek, Izsák József utószavával, RMI 1979).

Fordításkötetei: V. Em. Galan: Baragán I. (1956) és II. (1961); Zaharia Stancu: Vérebek
(1957); Szegény ember okos leánya (román népmesék, Ignácz Rózsával, Jékely Zoltánnal, Bp.
1957); Liviu Rebreanu: Akasztottak erdeje (Mv. 1957); Román népmesék (1958); Cezar
Petrescu: Főváros (1963).

(K. Sz. I.)
Venczel József: Székely bánja. Hitel 1938/2. — Bányai László: A székely sors könyve. Korunk 1938/7–8. —
Schöpflin Aladár: Romlás. Nyugat 1940/8. — Izsák József: Székely nemzetkép tegnap és ma. Szülőföldünk. A
KMDSZ székelyföldi munkaközössége székelyudvarhelyi vándorgyűlésének előadóanyaga. Szerk. Faragó
József, Sepsiszentgyörgy 1944. — Marosi Péter: Hazafelé. Utunk 1958/21. — Faragó József: Bágyi János meséi.
Korunk 1959/5. — Szőcs István: Sajgó seb. Utunk 1968/33. — B. Gy. műhelyében. Balogh Edgár, Gáll Ernő,
Kiss Jenő, Panek Zoltán, Benkő Samu írásai, Gaál Gábor, Szabédi László, Asztalos István levelei. Igaz Szó
1969/3. — Balogh Edgár: B. Gy.-ről eddig és ezentúl. Utunk 1973/10; újraközölve Mesterek és kortársak. 1974.
458–68. — Nagy Pál: Otthon Bözödön. A Hét 1973/11 — Gáll Ernő: Népét szolgáló társadalomkutató. A
Tegnapi és mai önismeret c. kötetben, 1975. 150–54. — Kiss Jenő: Vonások egy arcképhez. Az Emberközelből c.
kötetben. Kv. 1979. — Nagy Pál: A szülőföld vonzásában. Előre 1980. márc. 14. — Szávai Géza: A „népi”
jelentései egy verseskönyvben. A Hét 1980/23.

ASZT: Balogh Edgár köszönti a 60 éves B. Gy.-öt. LM 1191.

Brachfeld Olivér — *Korunk 1.

Brassai Sámuel emlékezete — Brassai Sámuel élete hosszúságában átfogta a XIX. századot
(1797-ben vagy 1800-ban született, 1897-ben halt meg), szélességében az akkor művelt
tudományok valamennyi ágát. Halála után előbb a hódolat jutott szóhoz, majd a polémia.
Elsőnek tanítványa, Kővári László foglalta össze életművét A száz évet élt dr. Brassai Sámuel
pályafutása és munkái c. füzetben (Kv. 1897); ezután jelent meg a fiatal Gál Kelemen
munkája Brassai mint philosophus (Kv. 1899) címmel; ugyanő később több dolgozatban
mutatta be főként nyelvészeti és nyelvművelő munkásságát, ezek közül legteljesebb a Brassai
Sámuel c. munka (Kv. 1926). Kozma Ferencnek az MTA kiadásában megjelent Brassai
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Sámuel mint aesthetikus és műkritikus c. könyvével (Bp. 1900) tulajdonképpen a
századfordulón le is záródik munkásságának feldolgozása a humán tudományok terén. 1910-
ben leplezték le emlékművét a Házsongárdi temetőben. Mauzóleumát Pákei Lajos tervezte,
szobrát Veress Zoltánné Kozma Erzsi mintázta. Rajta a felírás: A százzal haladónak a nemzeti
kegyelet (Brassai a „század” helyett következetesen a „száz”-at használta).

Összefoglaló munkát életéről az I. világháború előtt a könyvtártörténész Fitz József írt
(Brassai Sámuel, Bp. 1911. 2. kiadás 1912), a háború után hű tanítványa, Boros György, a
későbbi unitárius püspök (Dr. Brassai Sámuel élete, Kv. 1927), aki számos cikkben is
feldolgozta reá vonatkozó személyes emlékeit. Már a két világháború között megindult
természettudományi munkásságának feldolgozása (Ferenczi Sándor: Brassai Sámuel mint
természettudós, Keresztény Magvető Füzetei 17. 1934), amit aztán az egyes tudományágak
terén Nyárády Erasmus Gyula (Kolozsvár és környékének flórája, Kv. 1941) és László
Tihamér (Adatok egy százesztendős fizikai eszköz történetéhez, Múzeumi Füzetek 1944/1)
mélyített el, később Tulogdy János egészített ki (Brassai Sámuel földrajzi nevelő-oktató
munkássága, Földrajzi Közlemények, Bp. 1965/3). Közben újabb mozzanatok váltak ismertté
nevelői munkásságáról (Kovács Dezsőné: Brassai mint tanítómester, Keresztény Magvető
1931/2), ill. a zeneművészettel való kapcsolatáról (Lakatos István: Brassai Sámuel és a
muzsika. Megjelent 6 folytatásban 1941 és 1943 között a Keresztény Magvetőben és külön
füzetben is); e kapcsolatról újabban ugyancsak Lakatos István két tanulmányban értekezik
(Brassai Sámuel, a zenekritikus, Művelődés 1975/7; Brassai Sámuel, az erdélyi zeneírás
előfutára, Utunk 1977/35).

A népi hatalom éveiben Brassai Sámuel neve először negatív vonatkozásban jelentkezett,
mint harcos idealista a természettudományos materialista Mentovich Ferenccel szemben
(Hajós József: Mentovich Ferenc. 1952). Pozitívumait és művelődéstörténeti jelentőségét
Bankismeret (Kv. 1842) c. könyve és a Vasárnapi Újság (Kv. 1834–48) szerkesztésében
megnyilvánult népszolgálat szempontjából Mikó Imre értékelte (Brassai Sámuel, az utolsó
erdélyi polihisztor, Korunk 1957/5), s ugyanő fedezte fel benne az első műfordítót, aki
oroszból magyarra fordít (Az orosz irodalom első magyar tolmácsolói Erdélyben, NyIrK
1958/1–4). Ebben a légkörben a régi unitárius kollégium, ahol Brassai tanult és tanított, a 7-es
számú középiskola (ma ipari líceum) 1958. február 2-án kormányintézkedéssel elnyerte a
„Brassai Sámuel” nevet.

A Brassai Líceumban Szöllősi Ferenc igazgató és Józsa György aligazgató kezdeményezésére
egy évtized múlva újabb lendületet kapott a Brassai-kultusz: Brassai-díjban részesítik évente a
középső és felső tagozat legjobb és legtevékenyebb tanulóit, Brassai-kupákkal jutalmazzák a
legjobb fiú és leány sportolókat. Az iskola nyomtatott folyóirata, a Fiatal Szívvel külön
Brassai-számot adott ki (1970/4–5), benne szakemberek értékelték korszerűen a névadó
munkásságának egyes ágait: Gálffy Mózes a nyelvészt, a matematika-történész Tóth Sándor a
matematikust, Csűrös István és Gergely János a botanikust, László Tihamér a fizikust, Balogh
Edgár a közírót, Jodál Gábor a zenészt. 1877-ben Meltzl Hugóval alapított soknyelvű
világirodalmi lapjának nemzetközi jelentőségére a legfiatalabb írónemzedék is felfigyelt (Gaal
György: Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. Echinox 1969/5–6; uő: Összehasonlító
Irodalomtörténelmi Lapok. Téka 1975; Egyed Dániel: Az összehasonlító tudomány első
orgánuma. Könyvtári Szemle 1971/4; Kozma Dezső: Úttörő vállalkozás. Korunk Évkönyv
1974. 259–67). Brassai közírói és szerkesztői munkásságáról adalékokat közöl Borbáth
Károly (Keresztény Magvető 1974/3–4).

1971-ben jelent meg és rövidesen két kiadást ért meg Mikó Imre könyve, Az utolsó erdélyi
polihisztor (Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről), ez a Brassai-breviárium és
mozaikkövekből összerakott Brassai-portré. Munkásságát pozitívan értékeli több román
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nyelvű akadémiai kiadvány, részletesebben Kovács Józsefnek Mikó Imre könyve kapcsán írt
dolgozata (Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Kv. 1972. 479–82.). A polihisztorok
korát lezáró Brassai tudományos polémiáival, nevelői példájával, nyelvművelő szenve-
délyével mint néplapalapító és mint világlapszerkesztő van jelen nemzetiségi közéletünkben.

(M. I.)

Brassai Viktor, családi nevén Resch (Kolozsvár, 1913. nov. 5. — 1944 nyara, Ukrajna) —
költő, műfordító, szavalóművész. Becski Irén férje. Iskoláit Gyergyóditróban, Gyergyó-
szentmiklóson és Brassóban végezte, Kolozsvárt jogot hallgatott. A doktori cím megszerzése
után (1935) ügyvédjelölt kolozsvári irodákban. Diákkorában bekapcsolódott a baloldali
mozgalomba, később az illegális kommunista párt jogvédelmi apparátusában tevékenykedett.
1935-ben családi nevén felelős szerkesztője a Jövő c. irodalmi, kritikai és társadalmi
szemlének. 1939-ben, majd 1942–44-ben munkaszolgálatot teljesített. 1941-től a KZST tagja.
Felszabadulása pillanatában pusztult el tragikus körülmények között.

Versei és műfordításai 1929-től a Brassói Lapokban, 1936-tól a Korunkban jelentek meg.
Költészetében az elnyomottakkal vállal sorsközösséget, a fasizmus, a kizsákmányolás ellen
buzdít összefogásra. Verseinek expresszív képalkotása, a rímes formák szabadabb használata
az avantgarde-ból kinőtt szocialista líra vonulatához kapcsolja, gyakori József Attila-
utánérzésekkel. Műfordítóként a kortárs román líra (Grigore Bugarin, Octavian Goga, Victor
Eftimiu, Teodor Răşcanu, Vasile Voiculescu) és német antifasiszta költők (Johannes R.
Becher, Hugo Huppert) tolmácsolója.

Jelentős szavalóművész volt. Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely, Nagyvárad és Budapest
dobogóin a magyar és a világirodalom legszebb lírai alkotásait szólaltatta meg sugalló
egyszerűséggel. Legális, féllegális és illegális találkozókon antifasiszta és forradalmi
versekkel mozgósított. Hazai viszonylatban József Attila költészetének első és leghatásosabb
népszerűsítői között tartjuk számon.

1937-ben a Kelet és Nyugat között c. „Zsidó fiatalok antológiája” hozta verseit, 1939-ben
Együtt és külön c. önálló verskötete jelent meg Kolozsvárt; verseit közli Józsa Béla, Korvin
Sándor és Salamon Ernő költeményeivel együtt az 57 vers c. antológia (Csehi Gyula
előszavával, 1957), majd Példázat kétkedőknek címmel megjelenik irodalmi hagyatékának
legteljesebb gyűjteménye (Mózes Huba előszavával és bibliográfiájával, 1971).

(M. H.)
Radnóti Miklós: Együtt és külön, B. V. verseskönyve. Nyugat 1939. II. 185–86. — Köves Miklós (Kahána
Mózes): Együtt és külön. Korunk 1939. 376–77. — Szemlér Ferenc: B. V.: Együtt és külön. Erdélyi Helikon
1939. 459–60. — Szilágyi András: B. V. szaval. Utunk 1954/41. — Kéri József: B. V. — az élőszó művésze.
Korunk 1957/7. — Mráz Lajos: Egyszerű emlékezés a szavalóművészre. Korunk 1963/11. — Mózes Huba: B. V.
műfordításai. Korunk 1966/10; uő: B. V. Igaz Szó 1971/4; uő: B. V. versmondó művészete — a korabeli sajtó
tükrében. NyIrK 1972/1. — Heves Ferenc: Feljegyzések B. V.-ról. Korunk 1969/12. — Jordáky Lajos: Biztatás
barbárság idején. Utunk 1971/43. — Becski Irén: Emlékezések B. V.-ról. Igaz Szó 1973/7. — Csehi Gyula: B.
V., a testet öltött költészet. Utunk 1973/46. — Lászlóffy Aladár: B. V. és Salamon Ernő emlékére. Korunk
1975/6.

ASZT: B. V. szaval. LM 233.

Brassay Sándor (Gyergyótölgyes, 1930. júl. 29.) — mezőgazdasági szakíró. A kolozsvári
unitárius kollégiumban tanult, agrármérnöki diplomáját e városban szerezte a Mezőgazdasági
Főiskolán. 1962-ig Kolozsvárt dolgozott mint területrendező, majd vidéki termelőszövetkezeti
munka után 1968-tól a nagybányai kataszteri és területrendezési vállalat munkatársa.
Tanulmányai román nyelven az Analele Institutului de Cercetări pentru Economia Agrară,
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Revista de Geodezie, Cadastru şi Organizarea Teritoriului, Probleme de Economie Agrară
szakfolyóiratokban jelennek meg, technikai és ismeretterjesztő jellegű szakcikkeit magyar
nyelven a Falvak Dolgozó Népe, Bányavidéki Fáklya, Előre közli. Monografikus munkája:
Talajvédelem, területrendezés, földmérés (Frankel Elekkel, 1979).
Nagy Miklós: Telkesítésre csábító üzenet. Falvak Dolgozó Népe 1980/6. — König Miklós: Egy fontos
szakkönyv. Korunk 1980/6.

Brassó magyar irodalmi élete — a román, német és magyar egymásra hatások és
kapcsolatok közt alakult ki. A szász Honterus s a román Coresi mellett már 1581-ben feltűnik
Szebeni Nyírő János, akinek magyar nyelvű bibliai idézetgyűjteményét a British Museum
őrzi. A reformáció alkalmat adott mindhárom anyanyelv irodalmi érvényesülésére. A város
híres szász gimnáziumában 1637 óta a magyar nyelvet is tanították. Előbb a felekezetek, majd
a XIX. század polgári és munkás egyesülései a helybeli magyarságot is gazdag, sokoldalú
szellemi termésre bírták. Az 1830-as években egyszerre indult meg itt a város első három
újságja, a Siebenbürger Wochenblatt, a Gazeta de Transilvania és az Erdélyi Hírlap szép-
irodalmi mellékletével, a Mulattatóval. 1849. ápr. 16-án Veszely Károly szerkesztésében
megjelenik s 19 számot ér meg a Brassói Lap, melynek néptestvériséget hirdető szellemét,
nemkülönben Zajzoni Rab István, Koós Ferenc s az 1887-ben alakult Magyar Munkás Olvasó
Egylet örökségét szívesen idézi a mai brassói sajtó és közélet.38

A századfordulón fellendül a brassói magyar sajtóélet, egyszerre több magyar hetilap indul: a
Halász Gyula szerkesztette Brassói Szemle; 1919-ben az Előre c. munkáslap (az 1920-as
sztrájk után címe Világosság); az egymással versengő lapok közül azonban az 1920-as
években a már 1895-ben alapított Brassói Lapok és társlapja, a Népújság emelkedik országos
hírre. A 30-as években e lap körül kialakult írógárda, élén Kacsó Sándorral, országos szintre
emeli a helyi szellemi életet. Innen fakad a népművelő mozgalom (*ÁGISZ, *Hasznos
Könyvtár), a Brassói Lapok könyvkiadása (*Ajándékregénytár) s az új realista írói
csoportosulás (*Erdélyi Enciklopédia). Itt bontakoznak ki a magyar–szász irodalmi
kapcsolatok is a két világháború között. Brassóban, Nagyenyeden és Kolozsvárt a brassói
Klingsor és az Erdélyi Helikon írói közös felolvasó estet rendeznek, egyre több a kölcsönös
fordítás. 1944. aug. 23-a után, okt. 22-én Kurkó Gyárfás, majd Szemlér Ferenc szerkesz-
tésében indul meg a demokratikus Népi Egység, ezt 1947 februárjában Sepsiszentgyörgyre
helyezik, s Brassóban csak 1963-tól követi az Új Idő (1969-től Brassói Lapok cím alatt). E lap
körül alakult ki a brassói magyar diákság tudományos és irodalmi élete lelkes szervezők, mint
Apáthy Géza, Szikszay Jenő segítségével; a helybeli román Astra és német Karpaten
Rundschau c. folyóirattal szoros együttműködés jött létre a román–magyar–szász irodalmi
kapcsolatok ápolására.

Az egykori Brassói Magyar Dalárda és Törekvés Munkás Dalegylet folytatásaként működik
ma a Művelődési Házban a magyar énekkar, ugyanitt van népszerű színjátszó csoport és
bábjátékos-együttes is, a helybeli Dalszínház magyar esztrádegyüttese pedig Szálljon a dal c.
nótabokrétájával meghaladta a 100. előadást. A Brassói Lapok kezdeményezésére 1973-ban
létesült a helyi Népi Egyetem magyar tagozata, mely helyi és országos hírű előadók
meghívásával nemcsak a megyeszékhelyen, hanem Szecselevárosban, Fogarason és
Kőhalomban is tudományterjesztő előadássorozatokat rendez.

(Sz. S.)
Halász Gyula: A századik év küszöbén. 1967. — Herédi Gusztáv: Fény és árnyék Brassóban. Korunk 1969/2. —
Szemlér Ferenc: Út az Enciklopédiához. Korunk 1971/3. — Ritoók János: A Klingsor és a hazai magyar
irodalom. Korunk 1971/12; uő: Kettős tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti
irodalmi kapcsolatok történetéből. 1979. — Szikszay Jenő: Iskolai irodalmi kör Brassóban. Korunk 1972/10. —
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Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. Önéletrajzi visszaemlékezések II. 1974. — Lendvay Éva: Séták a
„festői” Brassóban. A Hét 1974/6.

Brassói Fuchs Herman — Fuchs Herman írói neve

Brassói Lapok — 1. Politikai napilap, 1895. jan. 1-jén indult két kisebb lap, a Brassó és a
Brassói Magyar Újság fúziójából. Első szerkesztője Hargittai Béla, kiadója Grünfeld Vilmos
nyomdatulajdonos, aki a lap társtulajdonosa maradt egészen megszűnéséig. A helyi jellegű lap
jelentősége az I. világháború után növekedett meg. Főszerkesztője 1919. jan. 2-től 1937
végéig Szele Béla, 1938. jan. 1-től 1940. aug. 30-ig Kacsó Sándor, felelős szerkesztő Kocsis
Béla, majd Kakassy Endre. A lap előbb konzervatív jellegű volt s fenntartás nélkül támogatta
az OMP-t. Politikai, közgazdasági, jogi, tudományos és sportcikkek, bő riportok mellett
jelentős irodalmi és művészeti anyagot is közölt, főleg a vasárnapi számok mellékleteiben.
„Tárcaújság” (1922), majd „Vasárnapi Lapok” címen (1932–33) külön irodalmi mellékletet
adott ki.

A lap névvel nem jelzett, de valóságos szerkesztője egy ideig Móricz Miklós, Móricz
Zsigmond öccse; belső munkatárs Halász Gyula (vezércikk), Horvát Henrik (művészet),
Teleky Dezső (gyermekrovat), Seidner Imre (külpolitika), Joó Győző (közgazdaság) és Ritter
Sámuel (sport). A lap helyi jellege ellenére már ebben az időszakban is rendszeresen közölte
Bartalis János, Benedek Elek, Szántó György, Szombati-Szabó István, Magyarországról
Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Tersánszky J. Jenő és mások írásait; folytatásos regényeket
publikált, a „Koronás regények” és „Milliók könyve” sorozatban irodalmi műveket adott ki. A
lap életében 1924-ben alapvető változás következett be: a vállalat ügyvezető igazgatója, majd
1928-tól tulajdonosa, Kahána Bernát a lapot országos jellegű és jelentőségű, korszerű polgári
demokratikus sajtószervvé fejlesztette. Bár a főszerkesztő névleg továbbra is a konzervatív
Szele Béla maradt, a lap ténylegesen előbb a munkásmozgalomhoz közel álló Füzi Bertalan,
majd a népi demokrata Kacsó Sándor irányítása alá került. A szerkesztőség belső tagjai közt
van ez időben Benamy Sándor, Finta Zoltán, Kőrösi-Krizsán Sándor, Mikes Imre, Nagy
Karola, Pogány Marcell, a világgazdasági tájékoztatást adó Halász Sándor, később Gárdos
Sándor, Karács Andor, Korda István, Kőműves Géza. Széles vidéki szerkesztőhálózat alakult
ki, segítségével minden érdekelt város és megye híranyaga, problémaköre rendszeresen
tükröződhetett a lapban; Bukarestben Farkas Aladár, Kolozsvárt Ruffy Péter, Aradon Molnár
Tibor, Temesvárt Méliusz József volt a helyi szerkesztő. Előtérbe került a legnagyobb
példányszámot felvevő Székelyföld: Marosvásárhelyről Benczel Béla és Kovács György,
Székelyudvarhelyről Tomcsa Sándor, Sepsiszentgyörgyről Tamás Gáspár és Jakab Antal,
Csíkszeredáról Ferencz Gyárfás tudósított. Rövid ideig a szerkesztőségben dolgozott Salamon
Ernő és Simon Magda, irodalmi tájékoztatóival tűnt fel Látó Anna.

A ~ rendkívüli szerepet töltött be az irodalmi életben. Amikor az Erdélyi Helikonban a
*Vallani és vállalni-ankét 1929 októberében megindult, a ~ szélesítette az írók erkölcsi
elkötelezettségéről folyó vitát országos méretűvé. Kacsó Sándor Gyávák voltak-e az erdélyi
magyar írók? c. írása s nyomában számos hozzászólás itt jelent meg.

A 30-as évektől kezdve a lap rendszeresen közölte a radikális polgári, népi és kommunista
írók elbeszéléseit, verseit, regényeit. A Gábor István szerkesztette irodalmi mellékletben Bárd
Oszkár, Berde Mária, Károly Sándor, Kovács György, Molter Károly, Tabéry Géza, Tamási
Áron, Tomcsa Sándor, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő mellett a munkásmozgalmat
képviselő Brassai Viktor, Korvin Sándor, Méliusz József, Nagy István, Salamon Ernő
elbeszélései, esszéi, versei jelentek meg, állandóan szerepelt a kortárs magyarországi haladó
irodalom, helyet kapott Balogh Edgár publicisztikája, a lap közölte Jordáky Lajos, Józsa Béla,
Szabó Árpád írásait. A vezető publicista Kacsó Sándor, akinek hétről hétre jelentek meg
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közvéleményt formáló vezércikkei a nemzetiségi politika és kultúra témáiról, így harcos írásai
a bankok székelyföldi uzsorapolitikája ellen vagy az antifasizmus nemzetközi kérdéseiről;
emlékezetessé váltak bátor kiállásai a fenyegetett köztársasági Spanyolország mellett.
Ugyanitt jelenik meg a 30-as években Tamási Áron Tiszta beszéd c. publicisztikai sorozata,
tanúsítva az író felelősségét és közéleti elkötelezettségét. Jóllehet a lap az országos
politikában továbbra is támogatta az OMP-t, mégis bírálta annak az arisztokrácia és
nagypolgárság érdekeit képviselő vonalát, s állandó vitában a párt-hivatalos Keleti Újsággal,
azokat a törekvéseket segítette, amelyek a magyar nemzetiség demokratikus szervezését és a
haladó román erőkkel való összefogást sürgették. A román szellemi és közélet rendszeres
ismertetője ebben az időben Kakassy Endre volt.

A lap indította el Tamási Áron cikksorozatával (1936. ápr. 5–12.) a „cselekvő ifjúság” vitáját,
felkarolta a Vásárhelyi Találkozó gondolatát, helyet adott minden véleménynek s visszaverte
az értelmiség népfronti összefogása ellen indított támadásokat. *Ajándék regénytár címmel
népszerű társadalmi regénysorozatot jelentetett meg, támogatta az *ÁGISZ népművelő
mozgalmát és Erdélyi magyar évkönyv (1937) c. kiadványában felmérte a hazai magyar
közélet csaknem minden kérdését. 1925 és 1938 között évente kiadta a Brassói Lapok
Könyvnaptárát, ill. Kisnaptárát, borítékcímen Brassói Lapok Nagy Regélő Naptára, Brassói
Lapok Gazda Naptára, Brassói Lapok Családi Naptára, Népújság Gazda Naptára változatban
is.

A lap 1940 őszén a vasgárdisták fenyegetésére szűnt meg, sorsában osztozott testvérlapja, a
*Népújság is.

(J. L.)

2. Az RKP Brassó megyei bizottsága és a megyei néptanács hetilapja. Az 1963. márc. 1-től
*Új Idő címmel kiadott hetilap folytatásaként 1969. júl. 24-e óta jelenik meg a régi ~ emlékét
felidéző új név alatt. Főszerkesztője Albert Sándor, főbb belső munkatársai Ábrahám János,
Apáthy Géza (meghalt 1976-ban), Bartha Albert, Fazakas István (meghalt 1979-ben), Irinyi
Kiss Ferenc, Mag Péter (1972-ig), Madaras Lázár, Szenyei Sándor, Váradi Mária; irodalmi
szerkesztője Ritoók János (1967–69), Lendvay Éva, majd Sipos András; művészeti szerkesztő
Csutak Levente. A politikai és ideológiai anyag, termelési és közigazgatási témakörök mellett
rendszeresen közöl irodalmi, színházi és képzőművészeti anyagot, országos igénnyel.

Már az Új Idő-szakasz jelentős vállalkozása volt Beke György Csángó krónika, 1968 c. írása
és Láng Gusztáv–Veress Zoltán Colloquium c. levélváltása (1968, könyvalakban Boríték
nélkül, Kv. 1970) a közélet erkölcsi kérdéseiről. A ~ szakaszban a közművelődéshez járult
hozzá Ficzay Dénes és Szikszay Jenő magyar irodalomtörténeti sorozata, a lap lexikonszerű
képes írói albuma (1972) s Kicsi Antal Kis irodalomtörténet c. folytatásos közlése a romániai
magyar írókról (1973–74). A történelmi tárgyú cikksorozatok közül jelentősebbek Szabó
Sámuel Brassó egykor és A brassói labdarúgás története (mindkettő 1973–74), Dáné Tibor
Szeptember végén (1974) és Apáczai üzenete (1975), valamint Binder Pál Lapok Hétfalu
krónikájából (1975) és Testvérfalvak az Olt-kanyarban (1976) fejléc alatt futó írásai. Újabban
Krajnik-Nagy Károly Három nyelven a Cenk alatt c. interjúsorozata (1979–80) román,
magyar és szász írókat, szakembereket szólaltat meg az alkotó együttélés szellemében.

A lap szerkesztősége mellett irodalmi kör jött létre Sipos András vezetésével, mint a
szerkesztők, írók és egyetemi hallgatók közös vitafóruma és irodalmi kísérletező műhelye.

(Sz. S.)
Kőműves Géza: A Brassói Lapok haladó hagyományairól. Korunk 1968/2. — Szemlér Ferenc: Doktor Borgisz
(Móricz Miklósról). Kortárs, Bp. 1970/10. — Beke György: A családfa (Kahána Bernát nekrológja). A Hét
1972/15; uő: Lapok Brassóban. Utunk 1974/17. — Kacsó Sándor: A Cenk alatt. A Hét 1972/22–26; újraközölve
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Fogy a virág, gyűl az iszap. 1974. 11–58. — Méliusz József: Sors és jelkép… 2. kiadás. 1973. 359–68. — Szabó
Sámuel: Brassó hírlapirodalma. Kézirat 1979. — Kántor Lajos: A B. L. fóruma. Régi lapok — új lapok. Korunk
1980/6. — Mózes Huba: A B. L. irodalomszolgálata 1927–1940 között. NyIrK 1980/1.

Brassói Napló — helyi jellegű, független napilap, 1933. júl. 1-jén indult, 1937 augusztusáig
jelent meg a Hunyady-nyomda kiadványaként. Alapította Halász Gyula, szerkesztette Elekes
György, rövid ideig Dánér Lajos, majd Székely Géza. Munkatársai közt szerepelt Laer József
és Szabó Sámuel, aki Igric álnév alatt cikksorozataiban a kispolgári kilengéseket ostorozta. A
lap 1936-ban 60 folytatásban közölte a brassói Imreh Gyula idegenlégionista leleplező
feljegyzéseit.

Brassói Petőfi Sándor Irodalmi Kör — 1947-ben alakult s egyéves működése alatt irodalmi
vitákat és műsoros estéket rendezett. Tagjai közé tartozott Balla Ilona, Dániel Viktor,
Fábiánné Beer Ilona, Halász Gyula, Kővári Jakab, Nikodémusz Károly, Sipos Bella, Szabó
Sámuel, Szemlér Ferenc.

Braun Dezső (Temesvár, 1894. ápr. 27. — 1940. febr. 15., Temesvár) — zenekritikus.
Szülővárosában végzett középiskolai tanulmányai után bankhivatalnok Temesvárott; 1924-től
a székesegyház másod-, 1930-tól haláláig főkarnagya. 1928-ban a Temesvári Dalkör karmes-
terévé választják. Felelős szerkesztője és zenekritikusa a Temesvári Hírlapnak (1923–39),
belső munkatársa a Képes Futárnak. Tanulmányait, cikkeit, kritikáit az Esti Lloyd, Friss
Újság, Komédia, Katolikus Egyházi Zeneközlöny, Színházi Újság is közli. Könyveiben,
cikkeiben megírta a Temesvári Dalkör ötvenéves, a Temesvári Filharmónia hatvanéves törté-
netét, a Bánság zenei életének fejlődését a századfordulóig. Munkái: Járosy Dezső élete és
működése (Tv. 1932); Bánsági rapszódia (Történeti képek a Bánság zenei és színpadi
múltjából, Tv. 1937).

Brázay Emil (Perjámos, 1888. márc. 16. — 1968. aug. 12., Bulcs) — újságíró, író, műfordító.
Az I. világháború előtt budapesti lapok berlini munkatársa, kiadta és szerkesztette a Berlini
Magyar Revü c. riportlapot. Budapesten két elbeszéléskötete (Egyszerű történetek, 1909; Ezt
láttam, frontélmények, 1915) és két színdarabja (Nyomorultak, 1911; A fenomén, 1917) jelent
meg.

Utóbbi kamarajátékát 1917-ben Temesvárt mutatták be, ahol végleg megtelepedett, s 1920-
ban két könnyű fajsúlyú elbeszéléskötettel jelentkezett (Sörnsen Dóra, a szeretőm,
Békéscsabán 1913-ban megjelent kötetének 6. kiadása; Lóri, a vörös méreg). Megalapította és
két évtizeden át (1919–39; 1945) szerkesztette az eredetileg

Pán címmel indult, hetenként megjelenő A Toll c. bulvárlapot, amely különböző betiltások
miatt 1921 és 1924 között Forum, Tribün, Ohó, Új Toll, Új Pán, Toll és tőr, Toll és tinta,
Tollseprű, Tollhegy, Tollszár nevet vett fel. Népszerű bűnügyi kiadványokkal is próbálkozott,
sikert azonban csak a *Pán-könyvtár sorozattal ért el, mely modern külföldi írók s néhány
erdélyi szerző műveit közölte. Újabb novelláskötete: Szerző! (Tv. 1923).

Több szépirodalmi munkát fordított angolból, franciából, németből, köztük Bernard Shaw,
Knut Hamsun, Alfred Kerr, Klabund, Peter Altenberg írásait. Frontperdita (Tv. 1945) c.
riportregénye egy meghurcolt zsidó leány háborús élményeit eleveníti fel; a Reportázs-
almanach (Tv. 1946) publicisztikai írásokon kívül a szerző Karinthy Frigyessel folytatott
levelezését tartalmazza; a Temesvári karnevál (Tv. 1948) c. regénye újságírói eszközökkel
történelmi képet igyekszik adni a fasiszta és az ellenálló erők akcióiról a Bánságban.
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Bréda Ferenc (Déva, 1956. febr. 20.) — kritikus, műfordító. Középiskolát szülővárosában,
magyar–francia szakos tanulmányokat a Babeş–Bolyai Egyetemen végzett. Először az
Ifjúmunkásban közölt, a Művelődés, Igaz Szó, Utunk munkatársa, az Echinox egyik
szerkesztője. 1979-től a bánffyhunyadi általános iskola tanára. Tovább, Dante nyomában c.
tanulmányát az Echinox 1977-ben hét folytatásban közölte, itt jelentek meg műfordításai
románból és franciából. Kötete: A létezéstől a lehetőségig (esszék, Forrás 1980).
Molnár Gusztáv: Levél B. F.-hez. Echinox 1979/1–2.

Bretán Miklós — *daljáték

Bretter Emánuel — *bibliográfia

Bretter György (Pécs, 1932. márc. 21. — 1977. nov. 17., Budapest) — esszéíró, filozófiai
szakíró. Középiskolai tanulmányait Szatmáron, az egyetemieket a Bolyai Tudományegyetem
filozófiai karán végezte. 1954-től 1958-ig az Igazság szerkesztője Kolozsvárt, majd
tanársegéd a Bolyai Tudományegyetem dialektikus és történelmi materializmus tanszékén.
1957-től 1977-ig a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium adjunktusa; 1959-től 1971-ig a Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskolán is adott elő filozófiát; néhány évig a Babeş–Bolyai
Egyetemen filozófiatörténeti szemináriumokat vezetett.

1966-tól kezdődően megjelenő esszéi és tanulmányai új színt hoztak a hazai magyar bölcseleti
irodalomba. Az általános társadalmi demokratizálódás perspektívája, a klasszikus német
filozófia, elsősorban Fichte és a fiatal Marx mint mérce, a militáns egzisztencializmus és az
ún. reformmarxizmus: Camus, Garaudy, a Lukács-iskola hatásai, peremhelyzetünkben a
világtörténelmi távlatok, a távlatokban „a rettenetes történelmi tapasztalatok” érzékelése —
íme az Ikarosz legendája (1966) és a többi mitológiai témára épülő parabola, A filozófus:
Marx (1968), a Temetés Zsögödön (1968) c. írások, Bretter indulásának fő témái. Rácz
Győzővel közösen írt Spéculation et connaissance c. francia nyelvű dolgozatát a Studia
Universitatis Babeş–Bolyai, Series Philosophia közölte (Kv. 1968). Vörösmarty filozofikuma
c. írásában (Korunk 1970/1) költészet és bölcselet benső összefüggéseire utal.

Az itt és most logikáját és erkölcsét elemző Adalék egy hely- és időhatározó sajátosságaihoz
(1971), a Hipotézis a nemzedékek kettős nyelvéről (1973), valamint más nyelvfilozófiai
ihletésű írásai a magyar ideológia-kritika színvonalas darabjai közé tartoznak, s
látszatcselekvések helyett a tényleges változtatás igényét állították a romániai magyar
filozófiai törekvések középpontjába.

A hirtelen jött halál megakadályozta életművének kiteljesedését, de utolsó éveiben írott
tanulmányai, különösen az alternatívák logikájának, az ún. nem realizált alternatívák
„valóságosságának” nyelvfilozófiai (Vázlat a „kijelentő mondat” filozófiájához, 1975) és
történetfilozófiai (Fichte eszményi állama, 1975) összegezései sejtetni engedik az elmaradt
szintézis fő irányait. A filozófia új lehetőségeit „a mi körülményeink között” tudatosító
bölcsessége, a magyar filozófiai esszé legjobb hagyományait továbbvivő stílusa és nem
utolsósorban erkölcsi kérlelhetetlensége így is az 1944 utáni romániai magyar filozófiai
irodalom jelentős alakjává teszik.

Műfordító, szerkesztő. Románból magyarra fordította D. D. Roşca Tragikus lét c. művét
(1970), gondozta és bevezető tanulmánnyal látta el Lukács György (Téka 1973), Sinkó Ervin
(Don Quijote útjai, Téka 1975) és Louis Althusser (Olvassuk Marxot, Korunk Könyvek 1977)
válogatott tanulmányainak romániai kiadását, valamint öt fiatal gondolkodó Szövegek és
körülmények (1974) c. tanulmánygyűjteményét.
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Kötetei: Vágyak, emberek, istenek (tanulmányok, esszék, reflexiók, 1970); Párbeszéd a
jelennel (esszék, tanulmányok, 1973); Crez şi istorie (esszék, tanulmányok Francisc Grünberg
román fordításában, N. Tertulian előszavával, 1979); Itt és mást (Válogatott írások, Egyed
Péter előszavával, 1979); Párbeszéd a vágyakkal (esszék, Tordai Zádor előszavával, Bp.
1979).
Rácz Győző: Mítosz és valóság. Korunk 1967/7; uő: Erkölcs és történelem. Utunk 1971/11; újraközölve Ősi
mítoszok — mai problémák c. alatt, Értelem és szépség, 1972. 301–309.; uő: Mítoszok valóságától a valóság
demitizálásáig. Utunk 1974/5; újraközölve A lírától a metafizikáig, 1976. 140–51; uő: Párbeszéd a végtelennel.
Korunk 1977/11. — Tamás Gáspár Miklós: A mi bölcselkedő esszénk. Utunk 1970/34. — Angi István: Esszé és
filozófia. Korunk 1971/2; újraközölve Zene és esztétika. 1975. 174–88.; uő: A mától a jelenig. Korunk 1975/1–2;
uő: B. Gy. gyászkeretes fénye. Korunk 1977/11. — Tordai Zádor: A megtalált filozófiai esszé. Kortárs, Bp.
1971/2. — Ágoston Vilmos: A cselekvés lírája. Korunk 1974/3. — Molnár Gusztáv: Levél B. Gy.-höz. Korunk
1974/5; újraközölve Az elmélet küszöbén, 1976. 79–96.; uő: Szabadságra született. A Hét 1977/47. — Szilágyi
Júlia: Könyv és közeg. A Hét 1974/18. — Huszár Sándor: Gyászbeszéd. A Hét 1977/47. — Hajós József:
Széljegyzetek az ITT ÉS MÁST-hoz. Ifjúmunkás 1980/15. — Constantin Cubleşan: B. Gy. románul. Utunk
1980/23.

Bródy Miklós (Nagykároly, 1877. jún. 20. — 1949. dec. 17., Kolozsvár) — zeneszerző,
zeneíró. Zeneművészeti tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte, majd Pécsett,
Grácban, Pozsonyban és Kolozsvárt karmester. Világhírű sakkozó. Számos opera kolozsvári
bemutatója kapcsolódik nevéhez. Cikkeit a Pesti Napló, Újság, Keleti Újság közölte. Fordított
és írt operettet, operát, megzenésítette Gyulai, Reviczky, Ady, Áprily, Endre Károly, a német
irodalomból Goethe és Heine több versét. Zenei stílusa a klasszikus-romantikus
hagyományokban gyökerezik. Fontosabb művei: A.B.C. (operett, 1903); A hollandi lány (Paul
Rubens operettjének fordítása, 1908); Férjhez megy a feleségem (operett, 1921); Thámár
(operett, bemutatták Kolozsvárt 1922-ben, Az ígéret földje címmel Budapesten 1929-ben).

Brósz Emil — *Diáknaptár; *tankönyvirodalom

Brósz Ilona — *tankönyvirodalom

Brósz Irma (Kovászna, 1911. jún. 11. — 1976. máj. 20. Kolozsvár) — képzőművész, ~ Emil
leánya. Középiskolát Kézdivásárhelyen, képzőművészeti tanulmányokat a kolozsvári és
bukaresti főiskolán végzett. Rajztanár Nagyváradon (1938–39), majd nyugdíjazásáig
Kolozsvárt. Jellegzetesek olaj és pasztell tájképei, önarcképei és baloldali értelmiségiekről
(Dőry Erzsébet, Korvin Sándor, Kovács Katona Jenő, Köves József) készített arcképei.
Murádin Jenő: Fiatalok voltunk 1939-ben… Utunk 1974/11.

Bruder Ferenc (Szatmár, 1895. febr. 16. — 1965. febr. 21., Kolozsvár) — szerkesztő. Mint a
kolozsvári vas- és fémmunkás szakszervezet (1920–29) és az SZDP titkára (1930–48)
támogatta a munkásirodalmi törekvéseket, munkás közművelődést. A Munkás Újság
főmunkatársa (1929–34), felelős szerkesztője a dohánygyári munkások Solidaritatea c.
kétnyelvű, románul és magyarul megjelenő lapjának (1928–29), a Romániai Népszava, Előre
és Erdély c. szociáldemokrata lapok publicistája. 1941-ben Salamon Lászlóval együtt
dokumentumgyűjteményt állított össze az erdélyi munkásság nemzetközi összetartásáról és
közös harcáról. 1944-ben tevékeny szerepet vállalt az antifasiszta ellenállásban. 1947-ben
szerkesztésében jelent meg Kolozsvárt az Erdélyi Munkás Naptár.

Brugovitzky Edit (Dés, 1917. dec. 17.) — biológiai szakíró. Középiskolai és egyetemi
tanulmányait Kolozsvárt végezte. 1942 óta a kolozsvári tudományegyetemen dolgozott mint
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előadótanár, innen vonult nyugalomba 1975-ben. 42 szaktanulmánya jelent meg a növény-
élettan és növénybiokémia köréből román, magyar, angol és német nyelven, Növényélettani
vizsgálatok c. munkáját két kötetben (1956, 1957) a Mezőgazdasági és Erdészeti Állami
Könyvkiadó adta ki. Újabb kötete: A növények életfolyamatai (Péterfi Istvánnal, Kv. 1977).

Brüll Emánuel (Magyarlégen, 1884. okt. 18. — 1951. júl. 30., Szatmár) — nyelvművelő,
könyvtáros. Középiskolai tanulmányait Szamosújvárt s a kolozsvári ref. kollégiumban
végezte, budapesti egyetemi tanulmányai után 1923-ban tanári oklevelet szerzett Kolozsvárt;
ugyanitt lett magyar–német szakos tanár és a ref. kollégiumi nagykönyvtár őre. Az
államosítás után is mint akadémiai alkalmazott haláláig az intézmény élén maradt. Nagy
elődei példáját követve több mint háromezer kötetet számláló, gonddal válogatott személyi
könyvtárát az általa őrzött könyvtárra hagyományozta. Nyelvművelő cikkei, nevelési és
turisztikai tárgyú írásai az Erdélyi Múzeum, az Erdélyi és a kolozsvári napilapok hasábjain
jelentek meg. A nép nyelvének kincsei c. dolgozatát önálló füzetként adta ki az Erdélyi
Fiatalok (Kv. 1935).
Benkő Samu: B. E., a könyvtáros. Könyvtári Szemle 1966/1. — Szabó T. Attila: B. E. tudománynépszerűsítő
munkássága. A Nyelv és múlt c. kötetben, 1972. 502–07.

Buday Árpád (Marosgezse, 1879. jan. 17. — 1937. ápr. 7., Szeged) — történész. ~ György
apja. Középiskoláit Nagyenyeden, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, egy tanévet
Bécsben töltött, 1907-ben doktorált. Az EME régiségtárának tisztviselője, majd 1919-től
vezetője. Római felirattan címmel 1914-ben kézikönyvet adott ki. Több külföldi tanulmányút
után előbb a kolozsvári, majd a szegedi egyetem tanára. Főleg a Limes dacicus problémájával
foglalkozott, eredményeit a németországi limeskutatás megállapításaival vetve egybe. Cikkei
az irányításával 1910 és 1919 közt megjelent Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-
és Régiségtárából c. régészeti szakfolyóiratban találhatók. Tagja volt az Erdélyi Irodalmi
Társaságnak. A magyar tannyelvű középiskolák számára írt egyetemes történelmi tankönyvet
(Ókor, Kv. 1922).
J. B. (Jancsó Béla): B. Á. Erdélyi Fiatalok 1937/2.

Buday György (Kolozsvár, 1907. ápr. 7.) — képzőművész. ~ Árpád fia. Tanítómestere a
rajzban és festésben Deák István, Manz Albert, Buday Gerő és Meczner Lajos, közvetve
hatott rá Kandinszkij és Mattis-Teutsch János. 1922-ben tagja a kolozsvári ref. kollégium
Gyulai Pál Önképzőköre kiadásában megjelent Remény c. kőnyomatos ifjúsági folyóirat
szerkesztőbizottságának. 1924-ben rendezte meg szülővárosában első kiállítását, de
családjával rövidesen Szegedre költözött. Fametszői munkássága ott fejlődött ki, szoros benső
kapcsolatban népi és szociális törekvéseivel. Továbbra is érintkezést tartott fenn az Erdélyi
Fiatalok csoportjával.39

Az ESZC felkérésére az Arany-balladák kiadását (Kv. 1933) illusztrálja, s nemzetközi sikerét
az Ortutay Gyula szerkesztésében kiadott Székely népballadák (Bp. 1935) című kötethez
készített fametszeteivel aratja. Olaszországi tanulmányútján köt barátságot Gy. Szabó
Bélával, s illusztrálja Radnóti Miklós versét. A fasiszta hullám elől önkéntes száműzetésbe
vonul, s 1938 óta Londonban él. Világhírűvé vált grafikai sorozataiban (A mi korunk
Khimérái, Pervigilium Veneris, Athéni Timon, Az ember tragédiája svéd kiadásának
illusztrációi) megőrzi Erdélyben gyökerező népi szemléletét, s az oxfordi és cambridge-i
egyetemi nyomda számára készített világirodalmi portrésorozat Ady-arcképe ifjúkori
eszményeihez való hűségét jelzi.40 Az Ady-centenáriumra készült, többalakos Ady-
fametszetét (Korunk 1977/9) a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumnak ajándékozta.
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Jancsó Béla: B. Gy. képkiállítása. Újság 1924. júl. 6.; uő: Arany János balladái B. Gy. képeivel. Erdélyi Fiatalok
1933/2.; mindkettő újraközölve Irodalom és közélet, 1973. 247–50. — Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma. Bp. 1967. — Váróné Tomori Viola: B. Gy. balladás élete és művészete. Korunk 1969/2.
— Jancsó Elemér közlésében: Irodalmi levelezések. NyIrK 1971/1 és B. Gy. levelei Jancsó Bélához. NyIrK
1971/2.

Bugél Jenő (Pozsony, 1882. nov. 22. — 1933. jún. 3., Temesvár) — újságíró, író, szerkesztő.
Tanulmányait Pozsonyban és Eperjesen végezte. A jogi doktorátus megszerzése után bejárta
Európát, s hosszabb időt töltött Amerikában. Ezután Boszniában lett fogalmazó, majd
tanfelügyelőnek nevezték ki, közben politikai és szépirodalmi cikkeket és verseket közöl, s
szerkesztette a Justh-párt zombori lapját. 1918-ban Temesváron telepedett le. A Schwabische
Volkspresse főszerkesztője, majd a Bánáti Hírlap, a Magyar Hírlap, a Bánáti Közlöny, az
aradi Képes Újság, valamint a Szenzáció, Gól, Mozirevü és Hét c. kérészéletű hetilapok
szerkesztője. Több német nyelvű munkát adott ki, szerkesztette a Jahrbuch deutscher Dichter
und Schriftsteller (Tv. 1928) és Deutsche Eichen (Tv. 1929) c. antológiákat. Magyarul
operettszövegkönyveket írt, s szerkesztette a fiatal költőket felvonultató A holnap dala (105
magyar költő könyve, Tv. 1931) c. antológiát.

Bukarest magyar irodalmi élete — nagy jelentőségű a hazai magyar szellemi életben, ami
természetszerűleg adódik a fővárosjellegből. A mai képnek történelmi előzményei vannak. A
földrajzi közelség és a gazdasági fejlődés, nemkülönben a magyar haladó és forradalmi
mozgalmak üldözése a Habsburg-uralom időszakában már az elmúlt századokban vonzottak
ide magyar lakosokat, akik hovatovább saját szellemi intézményeiket is kifejlesztették.

Az első magyar feljegyzéseket Bukarestről a városon átutazó Borsos Tamás (XVII. század),
illetve a Daniel István kuruc követ küldetésének históriáját versbe szedő Kovásznai Sándor
(XVIII. század) műveiben találhatjuk. Mikes Kelemen két ízben is megfordult Bukarestben,
itt töltötte 1739–40 telét. Egy századdal később Barabás Miklós festőművész lakott
Bukarestben, élményeiről hátrahagyott emlékirataiban számolt be (Bp. 1902). Itt telepedett le
és dolgozott mint udvari festő és fotográfus a kolozsvári születésű Szathmári Pap Károly. A
XIX. század 40-es éveiben Ürmösy Sándor hoz híreket a havaselvei magyarokról,
Kolozsvárott kiadott könyvében. A magyar szabadságharc leverése után számos magyar
emigráns kapott menedéket Bukarestben; 1851-ben innen irányította Makk József a
Habsburg-ellenes erdélyi összeesküvést. 49-es emigráns volt a román vasútépítésben úttörő
szerepet játszó Veress Sándor, Bukarestben nevelkedett fia, Veress Endre történetkutató, s
emigráns fiaként született és nevelkedett itt Sándor József, az első magyar Eminescu-fordító,
később az EMKE vezető személyisége.

Legjelentősebb magyar irodalmi mű Bukarestről a XIX. századból Koós Ferenc (1828–1905)
Életem és emlékeim c. emlékirata. Koós 1855-től 1869-ig ref. lelkész és tanító volt
Bukarestben; közművelődési egyesületeket alapított; Oroszhegyi Józsával együtt 1860-ban
megindította az első bukaresti magyar újságot, a Bukuresti Magyar Közlönyt; fontos szerepe
volt a 48-as magyar emigránsok támogatásában. Az addigi magyar feljegyzésekkel ellentétben
Koós belülről ábrázolja Bukarest és az itt élő magyarság világát. Könyvében különben 1815-
ig vezeti vissza a ref. egyházközség és a magyar népiskola történetét, bár már előbb, a XV.
század óta éltek magyarok Bukarestben. Értékes adatokat tartalmaz a bukaresti és az egész
havasalföldi magyarság életéről a múlt század második feléből Veress Sándor, századunk első
évtizedéből pedig Kertész József könyve. A rövid életű Bukuresti Magyar Közlöny után, a
múlt század 60-as éveitől 1916-ig újabb meg újabb magyar lapok, kalendáriumok jelentek
meg, részint az egyházak, részint művelődési egyesületek vagy magánosok kiadásában:
Bukaresti Híradó (1880–85, megszakításokkal); Romániai Értesítő (1899–1900); Romániai
Magyar Néplap (1900); Romániai Hírlap (1907–10); Romániai Magyar Újság (1908–16).
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A régi bukaresti magyarság történetével, emlékeivel könyvekben, tanulmányokban foglal-
kozott Aradi József, Árvay Árpád, Auner Károly, Barabás Endre, Beke György, Bitay Árpád,
Bözödi György, Domokos Géza, Engel Károly, György Endre, Kakassy Endre, Kocziány
László, Kovács János, Mikecs László, Mikó Imre, Nagy Sándor, Papp Béla, Sándor József,
Sebestyén Ede, Szemlér Ferenc, Veress Endre.

Az 1918 után megnövekedett szerephez jutott fővárosban az eddigi helyi jellegű magyar
lapok helyett országos újságok jelennek meg, s a főváros művelődési élete mindinkább kihat
az egész romániai magyarságra. Egy időre otthont találnak az 1918-as és 1919-es ma-
gyarországi forradalmak emigránsai. 1921-ben Bölöni György Bukaresti Hírlap címmel lapot
indít. 1923-ban Bukarestben jelenik meg a Munkás, az RKP magyar nyelvű központi lapja,
tág teret nyitva a baloldali irodalomnak; Gábor Andor versei és publicisztikai írásai, Gyetvai
János és Révész Béla novellái, Mácza János publicisztikája mellett rendszeresen megtalálni
benne Gorkijt, Upton Sinclairt, Barbusse-t, sűrűn közöl itt Kahána Mózes, Térítő Pál néven e
lapban jelenteti meg Karl Marx c. szabad versét. Betiltása után a lap szerepét az 1926 és 1931
között megjelenő Munkásélet veszi át, az egységes szakszervezetek lapja. 1926-ban Krenner
Miklós (Spectator) alapít hetilapot Bukaresti Magyar Kurír címmel, s a lap kezdettől fogva,
majd Kakassy Endre szerkesztésében is rendszeresen nyújt irodalmat. 1932-től 1936-ig a
Brassói Lapok fővárosi kiadást jelentet meg Bukaresti Lapok címmel. Érdekes színfoltja a 30-
as évek közepének az utolsó romániai magyar emigráns folyóirat, a Fényes Samu
szerkesztette Új Magyarok megjelenése Bukarestben. A 30-as évek végére csak a szak-
szervezetek által kiadott bukaresti magyar újságok maradnak meg. A szociáldemokrata
irányzatú Előre kulturális rovatát ez időben Jordáky Lajos irányítja.

A két világháború között Bukarest egyre nagyobb szerepet játszott a romániai magyar írók
életében, ezt műveik is tükrözik. Egykori újsághíradás is tanúsítja, hogy Gaál Gábor a Pax
szervezet meghívására 1931-ben előadást tartott Bukarestben a világnézetek harcáról. Szemlér
Ferenc itt tölti egyetemi éveit, ennek élményét rögzíti Más csillagon c. esszéregényében,
Emlékezés egy süvölvényre c. emlékiratában és sok versében. Az Erdélyi Helikon írói két
ízben is ellátogatnak Bukarestbe, az ESZC kiadványai sikeresen szerepelnek az 1935-ös
tavaszi bukaresti könyvhéten. Nagy István fiatal munkásként egy ideig a főváros lakója,
tapasztalataiból jó néhány novella és Őzönvíz előtt c. színműve születik; bukaresti emlékeit
újólag önéletrajzi regénye ciklusában is feldolgozta. Kakassy Endre mintegy tíz évet töltött itt,
Méliusz József katonaéveit szolgálta Bukarestben, a 30-as években e város lakója volt Erdélyi
Ágnes, 1939–40-ben Mikó Imre a Magyar Népközösség bukaresti jogvédő irodáját vezette, s
gyakran tartózkodott itt Kahána Mózes. Még Koós Ferenc és barátai alapították Bukarestben
az első magyar közművelődési egyesületet 1857-ben: a jobb módú iparosok és értelmiségiek
kaszinóját. Ugyancsak Koós hívta létre a szegényebb segédek és iparosok olvasóegyletét,
amely később egyesült a kaszinóval. Később újabb egyházi és világi jellegű magyar egyletek
alakultak. 1918 után ezek a művelődési egyesületek kezdték meg elsőnek tevékenységüket.
Fontos munkát végzett a Koós Ferenc Kör és ennek diáktagozata, amely száznál több magyar
egyetemistának nyújtott anyagi támogatást és szellemi otthont. A 20-as években alakult a
Népkör, az iparosok egylete, majd annak megszűnte után, a 30-as években, rövid időre
létrejön a Bukaresti Magyar Közművelődési Egyesület, aztán a Lyra, majd több más munkás
műkedvelő csoportosulás. A Bukaresti Magyar Dalárda 1931-ben Kolozsvárott elnyeri a
Romániai Magyar Dalosszövetség országos versenyének I. díját. A kolozsvári és nagyváradi
magyar színtársulatok vendégszerepelnek Bukarestben, s ezzel nemcsak a bukaresti
magyarság művelődését lendítik fel, hanem a magyar–román kulturális közeledést is
előmozdítják. 1931-ben Kovács Imre igazgató megalapítja a Bukaresti Magyar Színházat,
amely egy évadot játszik végig. A gazdasági válság a művelődési életet is elsorvasztja, a 30-
as évek közepe táján már csak a „Szent Istvánnal Egyesült Magyar Társulat”, a mostani Petőfi
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Ház elődje folytatja tevékenységét. Az itt tanuló magyar fiatalok támogatásában és a
különféle művelődési mozgalmak felkarolásában játszik szerepet két orvos: Bakk Elek és
Papp Béla.

1944 után, a szocialista építés időszakában a romániai magyar központi sajtó fokozatosan
Bukarestben alakul ki, s a város jelentős magyar irodalmi és művelődési központtá válik. A
bukaresti rádió 1945 tavaszán sugározni kezdi magyar nyelvű műsorát. 1947 őszén demok-
ratikus napilapként megjelenik a Romániai Magyar Szó, amely később az MNSZ Bukarestben
székelő Központi Bizottságának orgánuma lesz, 1953-tól pedig Előre címmel a néptanácsok
lapjaként országos politikai napilap, ma a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos
Tanácsának napilapja. Még előbb megindul a Munkásélet elődje, a Szakszervezeti Élet, aztán
az Ifjúmunkás és a mostani Jóbarát elődje, a Pionír (ezek egy ideig, az 50-es években,
elköltöznek Bukarestből, majd visszajönnek ide), a Művelődési Útmutató, később
Népművelés, a mostani Művelődés, a Tanügyi Újság, a Könyvtárosok Tájékoztatója, később
Könyvtári Szemle. 1951-ben Bukarestbe költözik a Falvak Népe (később Falvak Dolgozó
Népe). 1969 ősze óta a Román Televízió hetente sugárzott magyar nyelvű műsorának
szerkesztősége gazdagítja új színnel a szellemi központ képét. 1970-től megjelenik A Hét
című társadalmi, politikai, művelődési hetilap, majd 1977-től a TETT c. melléklete is. Mivel
Bukarestben nyomtatják a képeslapokat, az Új Élet, a Dolgozó Nő fiókszerkesztőségeket tart
itt fent, a Napsugár szerkesztői pedig rendszeresen ide járnak. A bukaresti magyar lapok és
folyóiratok mindegyike közöl eredeti szépirodalmat, irodalomelméleti cikkeket vagy legalább
könyvrecenziókat. Fontos bírálatok jelennek meg és országos jellegű irodalmi, művészeti
viták folynak.

A két világháború közötti lélekszámánál jóval kevesebb magyarság közművelődéséről a nagy
hagyományokra visszatekintő *Petőfi Sándor Művelődési Ház gondoskodik, amely majdnem
egy évtizedes szünet után, 1969-ben nyitotta meg újra kapuit. Különböző körei és klubjai
nevelő és önképző munkát fejtenek ki, s a Házban új otthont talált az irodalom is. Előzőleg
már 1969-ben létrejött az Írószövetség magyar irodalmi köre, amely a Bukarestben tanuló
magyar egyetemista ifjúságot vonzotta magához, s a hagyományos Koós Ferenc Kör
utódjának volt tekinthető. Neves magyar és román írók szerepeltek ülésein, amelyeket
nemegyszer képzőművészeti tárlat vagy zenei audíció követett. A bukaresti magyarság 1945
óta részesévé vált az ország egész művelődési életének; a hat romániai magyar színházi
együttes mindegyike vendégszerepel Bukarestben, magyar képzőművészek tárlatai követik
egymást, ugyanitt talált otthonra a fővárosi magyar zeneművészet is, különböző versenyeken
vagy azokon kívül magyar műkedvelő együttesek érkeznek az ország minden tájáról.

Bukarest a II. világháborút követő esztendőkben mind nagyobb szerepet kap a romániai
magyar könyvkiadásban. 1946-ban a Politikai Könyvkiadó létesít magyar osztályt, 1949-ben
létrejön magyar részleggel az Állami Könyvkiadó is, amelyből Állami Irodalmi és Művészeti
Kiadó (később Irodalmi Könyvkiadó) alakul: ez volt az Ifjúsági Könyvkiadóval együtt
bukaresti és kolozsvári szerkesztőségei révén majdnem két évtizedig a romániai magyar
szépirodalom gondozója. 1969 decemberében Bukarestben létrejött a Kriterion nemzetiségi
könyvkiadó, kolozsvári fiókszerkesztőséggel. Már az 50-es évek elején a bukaresti kiadók
legtöbbje magyar részleget létesített, így a Tudományos Könyvkiadó és a Tanügyi
Könyvkiadó, az Orosz Könyv és mások, hozzájárulva a romániai magyar könyvkultúra
fejlesztéséhez. Jelenleg a Kriterionon kívül Bukarestben magyar könyveket is adnak ki az
Albatros, a Creangă, az Eminescu irodalmi kiadók, továbbá az Akadémiai, a Politikai, a
Turisztikai, a Műszaki és a Pedagógiai és Tanügyi Könyvkiadó s más szakmai kiadó-
vállalatok. Az Előre kiskönyvtársorozatot jelentetett meg, irodalmi és közhasznú művekből.
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Magyar írók az 1947 óta egységes írószövetségben vezető tisztségeket töltöttek be.
Hasonlóképpen magas állami méltóságokban, közéleti funkciókban találni Bukarestben
magyar írókat, művészeket. Az elmúlt negyedszázad során több mint ötven magyar író élt
hosszabbrövidebb ideig vagy él most is Bukarestben, s ez eleven magyar irodalmi életet,
élénk vitákat eredményez. Itt alkották meg életművük nagy részét olyan jelentős írók, mint
Szemlér Ferenc, Méliusz József, Lőrinczi László, Majtényi Erik, Hervay Gizella, Szász János,
Szilágyi Domokos. A Bukarestben élő magyar írók többsége állandó kapcsolatban áll az élő
román irodalommal, fordítja és ismerteti az újabb román műveket. Ugyanakkor Bukarestben
élt vagy él ma is a magyar irodalom román fordítóinak legtöbbje (köztük Mihai Beniuc, Paul
Drumaru, Eugen Jebeleanu, Constantin Olariu, Ioanichie Olteanu, Gelu Păteanu, Veronica
Porumbacu és mások).

(B. Gy. — Ko. J.)
Koós Ferenc: Életem és emlékeim I–II. Brassó 1890; új kiadás Beke György előszavával, 1971. — Barabás
Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete. Bp. 1901. — Kertész József: Tíz év a
romániai magyar misszióban. Kv. 1913. — Röszler Viktor: Magyar élet a régi Bukarestben I–VIII. Ellenzék
1938. okt.–dec. — Szemlér Ferenc: Más csillagon. Kv. 1939; újraközölve Évgyűrűk, 1970. 9–164; uő: Ki írja
meg a Koós Ferenc Kör történetét? Korunk 1968/10. — Domokos Géza: Fordulat előtt. Előre 1955. szept. 1. —
Engel Károly: Magyarok a tegnapi Bukarestben. Utunk 1968/48. — Grün Magda: Ötven éve jelent meg a
bukaresti .,Munkás”. Új Élet 1973/12. — Árvay Árpád: Elődök példája. 1973. — Beke György: Bukaresti
magyar hagyományok a XIX. századból. Korunk 1975/7; uő: Veress Sándor tolla és körzője. Testamentum 1976;
uő: Fölöttük a havasok. Családi krónika. Kv. 1980.

Bukaresti Hírlap — politikai újság, 13 száma jelent meg 1921. jan. 6. és 25. között. Bölöni
György szerkesztette, Dienes Lászlóval és a magyar forradalmak más emigráns íróival
közreműködve. A kommunizmussal rokonszenvező radikális eszmeiségű lap célkitűzése volt,
hogy híd szerepét töltse be a főváros és az erdélyi magyarság között. Rendszeresen fog-
lalkozott a romániai politikai élettel, az erdélyi magyarság kulturális életének kibon-
takozásával. Szoros kapcsolatot tartott a haladó magyar írókkal, közölte Balázs Béla, Barta
Lajos, Hatvany Lajos, Kassák Lajos, Szép Ernő, Uitz Béla és mások írásait. A baloldali
avantgarde irodalmat népszerűsítette; tizenhárom folytatásban adta közre Barta Lajos
Zűrzavar c. félbemaradt expresszionista fogantatású regényét. A szerkesztőség és a kiadó
közötti nézeteltérések következtében szüntette be megjelenését. Bölöni György új lapot
indított Bukaresti Újság címmel, ez 1921 októberéig jelent meg, ma egyetlen példánya sem
ismeretes.
Kovács János: A „Bukaresti Hírlap” irodalmi törekvései. NyIrK 1968/1.

Bukaresti Lapok — független politikai napilap. Megjelent 1932. júl. 20. és 1936. febr. 20.
között mint a Brassói Lapok fővárosi kiadása. Kezdetben külön szerkesztőséggel dolgozott,
törzsanyagát azonban ekkor is a Brassói Lapokból vette át; később csupán fővárosi
fiókszerkesztőség működött, a lapkészítést Brassóban végezték. Csökkent az önálló anyagok
száma, végül csak a fejlécet cserélték. A Brassói Lapok liberális, antifasiszta szellemét
képviselte, megszólaltatva a romániai haladó magyar írás több képviselőjét. Hasábjain Brassai
Viktor, Gábor István, Gagyi László, Hegyi Ilona, Kacsó Sándor, Korvin Sándor, Kovács
György, Látó Anna, Ligeti Ernő, Méliusz József, Molter Károly, Salamon Ernő, Szentimrei
Jenő, Szilágyi András, Tabéry Géza, Tamási Áron, Tomcsa Sándor írásaival találkozunk.

Bukaresti László — *kémiai szakirodalom

Bukaresti Magyar Naptár — *naptár
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Bukaresti Újság — *Bukaresti Hírlap

Buna Anna (Pürkerec, 1882. aug. 16. — 1958. febr. 18., Székelyudvarhely) — tankönyvíró,
1918-tól 1954-ig a székelyudvarhelyi ref. kollégium, majd a tanítóképző tanára. Gyerkes
Mihállyal kidolgozta Román vizsgák könyve (Székelyudvarhely 1924) c. alatt a román nyelv
és irodalom, földrajz, történelem, alkotmánytan kötelező nyelvvizsgaanyagát; fordításában
jelent meg magyarul Az állami nyugdíjtörvény (Székelyudvarhely 1925).

Bunta Magda (Nagyvárad, 1931. szept. 21.) — történész. ~ Péter felesége. Középiskolát
szülővárosában végzett, a Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári képesítést
szerzett (1955). Az Erdélyi Történeti Múzeum osztályvezetője Kolozsvárt. Az erdélyi
habánokról (1970), a XVI–XVII. századi kolozsvári ötvösökről és ötvösművészekről (1976,
1977), a Kolozsvárt őrzött habán krónikáról (1978) és az erdélyi habán kézművesek gazdasági
szerepéről (1979) írt tanulmánya az Acta Musei Napocensis köteteiben, egy küküllővári
leletről írt beszámolója az Ars Hungarica (Bp. 1977/2) hasábjain jelent meg. Munkái: Batiz
(Gyulai Pállal, monográfia román nyelven, Bibliotheca Musei Napocensis II., Kv. 1971); Az
erdélyi habán kerámia (1973).
Herédi Gusztáv: A batizi manufaktúra. Korunk 1972/11. — Sümegi György: Vinci cifra mívek. Utunk 1974/45.

Bunta Péter (Kisnyégerfalva, 1928. márc. 1.) — történész. ~ Magda férje. Középiskoláit
Nagyváradon végezte, majd a közgazdasági kar hallgatója a Bolyai Tudományegyetemen,
1959-ben a moszkvai Lomonoszov Egyetemen a történettudományok kandidátusa. 1963-tól
az Erdélyi Történeti Múzeum osztályvezetője és az Acta Musei Napocensis szerkesztőségi
titkára. Több forrásértékű tanulmányt és népszerűsítő cikket írt román és magyar nyelven a
Lupta de clasă, Korunk, Acta Musei Napocensis, Marisia s más folyóiratokba Románia
jelenkori története, főleg a hazai munkásmozgalom, a kommunista perek, az 1944-es román
fegyveres felkelés, az 1946-os békekonferencia és a szocialista építés tárgyköréből.
Társszerzője a Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája kiadásában megjelent The Anti-
Fascist Resistence in the North-East of Transylvania (September 1940 — October 1944) c.
munkának (1979). Önálló munkástörténeti kötete: Küzdelmes évek. 1921–1928 (Politikai
Könyvkiadó 1980).

Bura László (Szatmár, 1932. márc. 31.) — nyelvész, pedagógiai író. A középiskolát
Kolozsvárt végezte, 1954-ben a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom
szakból tanári diplomát szerzett, 1972-ben a fafeldolgozó mesterségek Szatmár vidéki
szakszókincséről írt dolgozata alapján doktori címet nyert. Líceumi tanár szülővárosában.
Kétszer is díjat nyert a budapesti Magyar Nyelvőr nyelvjárási anyaggyűjtő pályázatán;
lexikológiai, folklorista, nyelvoktatási cikkeit a NyIrK, Igaz Szó, Művelődés, Tanügyi Újság,
Szatmári Hírlap közli, 1973-tól a temesvári Szabad Szóban, 1978-tól az Ifjúmunkásban
szerkesztett nyelvművelő rovatot. A Cikkek és tanulmányok c. alatt megjelent Szatmár megyei
nevelési, oktatási és szépirodalmi gyűjtemény (Szatmár 1972) szerkesztője, a Kriterion
Anyanyelvünk művelése (1975) és Népismereti dolgozatok (1976) c. köteteiben egy-egy
tanulmánnyal szerepel.

Munkái: Zöld erdőben fenyő zöldje (Szatmár megyei magyar népdalok és népballadák, B.
Albert György zenetanárral, Szatmár 1972); Szatmári népballadák (gyűjtemény bevezetővel
és jegyzetekkel, 1978); Szatmár vidéki néphagyományok (Fejér Kálmánnal és Petkes
Józseffel, Szatmár 1979).
Demény István Pál: Félezer ballada. A Hét 1979/12. — Olosz Katalin: Szatmári népballadák. Igaz Szó 1979/8.
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Bustya Endre (Marosvásárhely, 1927. jún. 29.) — irodalomtörténész, műfordító. Szülővárosa
ref. kollégiumában érettségizett, a Bolyai Tudományegyetem magyar–latin és esztétika szakán
folytatott tanulmányokat. 1950–51-ben könyvkiadói lektor Kolozsvárt, később fizikai
munkásként szénbányában, majd tisztviselőként dolgozott. 1957-től 1961-ig a Teleki Téka
bibliográfusa, majd újra fizikai munkás 1966-ig. 1974 óta a Korunk szerkesztőségének tagja.

A marosvásárhelyi Szabad Szó 1945-ben közölte első cikkeit. Hazai és magyarországi
lapokban és szakfolyóiratokban jelennek meg irodalom- és könyvtörténeti tanulmányai,
adatközlései, prózafordításai, recenziói, glosszái. Irodalomtörténészi tevékenységének két fő
területe a XVIII. század előtti magyar irodalom és a XX. század első két évtizedének magyar
irodalma, főképp Ady életműve, amelynek egyik legalaposabb ismerője és kutatója. A
középiskolák IX. osztálya számára kiadott Magyar irodalomtörténetben (1949) a
felvilágosodás kora előtti fejezeteket írta; közölte A Kányádi Töredék c. alatt a Teleki
Tékában felfedezett XVI. század eleji nyelvemléket (NyIrK 1972/2).

Szerkesztésében négy Ady-novelláskötet jelent meg: Földrengés előtt (25 kiadatlan novella,
1952); Ady Endre: Novellák I–II. (Mv. 1957); Ady Endre: Ősszes novellái (Bp. 1961, újabb
kiadás Ady Endre Művei II. köteteként a Magyar Remekírók sorozatában, Bp. 1977); Vörös
felhők alatt (Tanulók Könyvtára, Kv. 1972). Összeállította Ady életének és munkásságának
időrendi áttekintését (a Mag hó alatt c. versválogatás függelékeként, Tanulók Könyvtára, Kv.
1972). Nagyobb tanulmányai e tárgykörben: Az Ady-bibliográfia kérdésköre (NyIrK 1972/2);
Egy „szembesítés” hitele 1–13. (Robotos Csinszka-revíziójának cáfolata, Igazság 1975. szept.
21. — dec. 14.); „Most építem vulkánokra a fészkem.” Ady Endre és Boncza Berta 1914.
szeptember–novemberi levélváltása (Korunk 1977/9); Elrajzolt arckép I–IX. Ady Endre és
Ady Lajos viszonyáról (A Hét 1977/39–40, 42–47, 50); Ady Endre és Boncza Berta. 1914.
április–augusztus I–XIII. (közös alcímmel, más-más címek alatt, Utunk 1977/41–44, 47, 51,
1978/1–3, 5, 7–9). Ady-kutatásainak elismeréséül megkapta a Budapesten Dénes Zsófia által
Ady emlékére alapított jutalom 1979. évi díját.

Irodalomkutató munkássága mellett tanulmányokat, meséket, ifjúsági történeteket,
dokumentumregényt fordított románból, bevezette és jegyzetekkel látta el Ion Codru
Drăguşanu Erdélyi peregrinus c. munkáját (Téka 1973), Farkas Lászlóval fordította Ion Brad
Emil Isac, új eszmék szószólója c. monográfiáját (Kv. 1975).

Álnevei: Jászai Andor, Gombos Károly.
Marosi Péter: Góliát parittyája. Igaz Szó 1959/1. — Koczkás Sándor: Az Ady-kutatásokról. Élet és Irodalom,
Bp. 1959. jan. 23. — Erdélyi Lajos: Ősnyomtatvány-vadászok. Új Élet 1959/6. — Vezér Erzsébet: Ady-
kutatások. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1961/4. — Varga József: Ady Endre összes novellái.
Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1963/1. — Beke György: Az Ady-filológia vonzásában. Művelődés
1975/11.

Buza László (Sárospatak, 1885. febr. 8. — 1969. okt. 18., Budapest) — jogi szakíró.
Tanulmányait Sárospatakon, Budapesten, Berlinben és Kolozsvárt végezte, 1912-ben a
kolozsvári egyetemen szerzett magántanári képesítést. Előbb Sárospatakon és Szegeden, majd
1940-től Kolozsvárt professzor; 1944-ben részt vett az antifasiszta ellenállásban, majd a
felszabadulás után tevékeny szerepe volt a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás
folytonosságának fenntartásában. A Bolyai Tudományegyetem tanára 1948-ig, majd
Magyarországra költözött, s ismét Szegeden lett a nemzetközi jog tanszékvezetője.

A nemzetközi jog több kiadást megért tankönyve mellett jelentős munkája A kisebbségek jogi
helyzete (Szeged 1930). Kolozsvári tanárságának idején számos tanulmánya jelent meg az
egyetem Acta Iuridico-politica sorozatában, az EME jogi, közgazdasági és
társadalomtudományi szakosztálya kiadásában, valamint a Bolyai Tudományegyetem jogi és
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közgazdaságtudományi értekezései között. Jelentősebbek: A Szocialista Szovjet
Köztársaságok Uniója mint összetett állam (Kv. 1944); A büntetés kérdése a nemzetközi
jogban (Kv. 1945); Új nemzetközi jogi elvek az Egyesült Nemzetek san-franciscói
alapokmányában (Kv. 1946). Románia alkotmányjogáról az 1945–46-os tanévben tartott
kolozsvári előadásai külön kötetben jelentek meg. Egész életpályája során élénk érdeklődéssel
nyúlt azokhoz a közjogi, alkotmányjogi s nemzetközi jogi kérdésekhez, amelyek a politikai
hatalom gyakorlásának jogi kereteit jelölik ki.
Jogi tanulmányok B. L. egyetemi tanár, akadémikus oktatói működésének 50. évfordulójára, Szeged 1959. —
Kovács István: B. L. Magyar Tudomány, Bp. 1970/6.

Buzás Gerő (Miklósvár, 1904. szept. 21.) — író. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai
főgimnáziumban, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Működött Gyergyóalfaluban, Petro-
zsényben, Brassóban, Marosújváron, Kolozsvárt, Kapnikbányán. 1945 óta Magyarországon,
ma a Zala megyei Szentpéterúron él. A hargitai lélektorony (regényfilm, Kv. 1938) c.
munkája a falusi szegénység anyagi és szellemi felemelkedéséért küzdő pap életútját mutatja
be, dokumentumszerű részletekkel.

Büchl Antal41 — *helytörténet

Büchler Pál (Bácstóváros, 1877. jan. 25. — 1946. júl. 7., Marosvásárhely) — filológus.
Középiskolát Kalocsán végzett, majd a budapesti egyetemen szerzett 1901-ben tanári
oklevelet. Doktori értekezése: Régi esetvégződések és határozóképzők Homérosznál (Bp.
1907). A század első évtizedében Marosvásárhelyre költözött, középiskoláiban tanárkodott.
Közben Halléban, Londonban járt tanulmányúton, a görög, latin, német és angol mellett a
szanszkrit nyelvnek is kutatója lett. Cikkeiben gyakran foglalkozott az indogermán nyelvészet
és az angol nyelv kérdéseivel. Legjelentősebb munkája a Manava Dharmasastra magyarra
fordítása Manu törvényei címmel, mely az EME jogi, társadalomtudományi szakosztálya
kiadásában (6. füzet) Budapesten jelent meg 1915-ben. Az eredeti verses szanszkrit művet a
nyelv rendkívüli tömörsége miatt — a német és angol fordítások példáját követve — prózában
fordítja, vigyázva a tolmácsolás hitelességére és a tartalmi hűségre. Szerzője a Dézsi Lajos
szerkesztette Világirodalmi Lexikon (Bp. 1930–33) szanszkrit vonatkozású címszavainak.
1910-től haláláig munkás tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak, számos felolvasást tartott
és cikkezett a korabeli sajtóban, munkatársa a Zord Időnek is.

Kéziratban maradt munkái: Reineke Fuchs (műfordítás bevezetéssel és jegyzetekkel, 1928,
szemelvények a Zord Időben. 1920/3–5); Világszemléletem, tanításaim („gyermekeim
okulására, értelmi nagykorúságuk idejében való elolvasásra, megírtam 1932-től kezdve”); Az
én hitem. Munkásságát kortársa és barátja, Molter Károly szavai jellemzik a Szabad Szóban
megjelent nekrológban: „Mint Erdélynek annyi kiválója, Büchler Pál is érezte a töredéksorsot,
a hányattatást, a mellőzést… Szegénységét megosztottuk vele, de hozzá jártunk el az
ismeretek tárházába osztalékért. A népért szólt a legősibb népek bölcsességéről.”

Bürger Dezső (Marosvásárhely, 1891. szept. 13. — 1944, deportálásban) — vegyészeti
szakíró. Tanulmányokat folytatott Budapesten és Charlottenburgban, Marosvásárhelyen
kísérleti laboratóriumot létesített. 1925-ben Tudomány és haladás címmel
természettudományi szakfolyóiratot indított Marosvásárhelyen, ugyanitt műszaki kört
szervezett, a Munkás Szabadegyetemen s a KZST ülésein számos előadást tartott. Több mint
200 cikke és tudományos, jellegű írása jelent meg a korabeli napilapokban és folyóiratokban.
Nagyobb terjedelmű munkáit, így Spectrum (Bp. 1932) és A gyógyüzlet (Mv. 1940) című
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közgazdasági tanulmányköteteit B. B. Desider álnév alatt jelentette meg. Kéziratban maradt
Ópium c. regénye, melynek témáját a 30-as években tett palesztinai útja élményeiből
merítette.

Bürger Ernő — *Temesvár magyar irodalmi élete
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Ceres Könyvkiadó — a korábbi *Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó utódja 1970-től.
Székhelye Bukarestben van, igazgatója Gabriel Manoliu, magyar szerkesztősége működik
Kolozsvárt (szerkesztők Szalay András és Schweiger Ágnes). 1970 és 1980 között összesen
90 művet jelentetett meg magyarul a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és
szőlőművelés területeiről, köztük több eredeti szakmunkát Gyurkó István, Kászoni Zoltán,
Nagy Miklós, Péterfi István, Pap István, Rácz Gábor, Sebők Péter, Szabó Zsigmond, Veress
István, Wagner István és mások tollából, valamint a közhasznú ismereteket tömör és népszerű
formában közvetítő *Kaleidoszkóp sorozat 30 füzetét, amelyben 1980-ig románból fordított
művek mellett több eredeti munka is található (*mezőgazdasági szakirodalom). Kiadta
Gabriel Manoliu, Ion Bucur, Szalay András és Schweiger Ágnes szerkesztésében a Román–
magyar, magyar–román mezőgazdasági szótár 25–25 ezer címszót tartalmazó kötetét (1980).

Cheresteşiu, Victor — *szótár

Chilf Miklós (Marosvásárhely, 1905. márc. 10.) — zeneszerző. Szülővárosa
zenekonzervatóriumának elvégzése után olasz és francia zeneművészeti főiskolákon képezte
magát, majd zenetanár lett Marosvásárhelyen. Velencei kaland c. zenés vígjátékát Szabados
Árpád librettójával és verseivel 1939-ben mutatták be Kolozsvárt. 1945 óta a KZST tagja volt.
Megzenésítette Salamon Ernő Ringató (1945) és Szépen száll a szegénység (1952) c. verseit,
Medgyes Lajos Békeszózatának vegyeskari feldolgozásával díjat nyert (1946) az MNSZ
országos kóruspályázatán. Kemény János szövegeit (A gyáva nyulacska) zenés bábjátékra és
gyermekkarra alkalmazta (1956), Antalffy Endre szövegére (Altatódal) vegyeskari, Veress
Zoltánéra háromszólamú gyermekkari dalt (Tavaszi hívogató) szerzett.
Szász Károly: Ch. M. Művelődés 1971/10.

Chinezu, Ion — *irodalomtörténet

Cimbora — képes gyermekújság. A szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó Rt
kiadásában indult 1922. febr. 12-én, Szentimrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen. A 29.
számtól megszűnéséig (1929. júl. 14.) főszerkesztője Benedek Elek. Egy ideig hetente, majd
havonta háromszor jelent meg, előbb „jó gyermekek képes hetilapja”, majd „Románia és az
utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja” alcímmel. Kiadóhivatala
Szatmáron, nyomdája előbb Nagybányán, majd szintén Szatmáron volt. A Kisbaconban élő
szerkesztő rendkívül nehéz feltételek mellett nemcsak erkölcsnevelő célzatú szórakoztató
irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el
előfizetőinek táborát, hanem az Elek apó üzeni rovat útján nagyszámú gyermeklevelezőjének
helyesírását, fogalmazáskészségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt
népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet
kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb
hazai írókat. Írásaival szerepelt a lapban Áprily Lajos, Berde Mária, Dsida Jenő, Kacsó
Sándor, Karácsony Benő, Ligeti Ernő, Reményik Sándor, Sipos Domokos, Tamási Áron,
Tompa László. A lap kiadásában jelent meg a Cimbora Könyvtára.
Jánky Béla: Elek apó házatáján. Dolgozó Nő 1969/3. — Hegedűs János: Nagyapó, édes nagyapóka. Dolgozó Nő
1973/5. — Marton Lili: Elek nagyapó. 1975. 198–208. A Cimbora. — Szabó Zsolt: Elek apó és Cimborája.
Könyvtár 1979/3; uő: Benedek Elek irodalmi levelezése. 1921–1929. I. 1979. Előszó.
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Cimbora Könyvtára — a Cimbora gyermekújság 1922-ben Szatmáron kiadott
könyvsorozata, amelyben Kertész Mihály Senki Tamás története és Monoky Sándor
Tündérmese c. regényei, Benedek Elek Híres erdélyi magyarok c. sorozatából A két
Wesselényi és Kőrösi Csoma Sándor, Balázs Ferenctől a Mesefolyam s Benedek Elek neve
alatt az Öcsike könyve jelent meg a hazai ifjúsági irodalom fellendítésének kifejezett
célzatával.
Walter Gyula: A Cimbora könyvei. Pásztortűz 1923/22.

Clinica et Laboratorium — 1. Orvosi havi folyóirat Kolozsváron (1932–39), előbb három
nyelven, majd külön román és magyar változatban mint az Egger et Comp. Rt., ill. utóda, az
Ufarom gyógyszervegyészeti üzem értesítője.

2. román és magyar nyelvű orvosi szemle Kolozsvárt 1948–49-ben a helybeli
gyógyszerárugyár kiadásában. Szerkesztette Bálint Zoltán. Kilenc száma jelent meg. Magyar
szerzői közt szerepel Borbáth Andor, Dóczy Pál, Fazakas János, Haranghy László, Málnási
Géza, Mátyás Mátyás, Puskás György, Tonk Emil.

Creangă Könyvkiadó — teljes nevén Ion Creangă Könyvkiadó — a romániai könyvkiadás
1970-ben történt újjászervezése során az *Ifjúsági Könyvkiadó utódjaként létesült
kiadóvállalat. Feladata a gyermekkönyvkiadás román nyelven és az együttélő nemzetiségek
nyelvén. Székhelye Bukarest, igazgatója Tiberiu Utan, magyar szerkesztője Petre Judit. 1970
és 1980 között összesen 206 magyar nyelvű könyvet adott ki: eredeti magyar gyermek-
irodalmat és fordítást a román és világirodalomból.

A kisgyermekeknek és kisiskolásoknak készült képes meséskönyvek (Bajor Andor, Bálint
Tibor, Fodor Sándor, Horváth Imre, Kiss Jenő, Majtényi Erik, Méliusz József, Péterfy Emília,
Palocsay Zsigmond, Tamás Mária, Veress Zoltán és mások munkái), ifjúsági regények (Árvay
Árpád, Marton Lili, Méhes György, Szemlér Ferenc munkái) mellett a kiadó néhány eredeti
népmesegyűjteményt is megjelentetett (Horváth István magyarózdi, Nagy Olga mezőségi,
Szabó Géza kalotaszegi meséi); a világ gyermekirodalmából való fordítások gazdagításában
Szilágyi Domokosnak a ~ felkérésére készített tolmácsolásait illeti kiemelkedő hely. A
gyermek- és serdülőkorúak ízlését és irodalomszeretetét fejlesztő sorozatok (Ábécé, Az én
első könyvem, Beszélő tükör, Iskolai könyvbölcső, Mesetarisznya, Minden gyermek könyve,
Nagyapó mesefája) az egymást követő korcsoportok számára kínálnak színvonalas
olvasmányt a magyar, a román és a világirodalomból. Szerzőinek sorában Benedek Elek,
Jókai Mór, Gyulai Pál, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Tamási Áron,
Eminescu, Caragiale, Creangă, E. Gîrleanu, a Grimm testvérek, Edmondo De Amicis,
Wilhelm Hauff, E. T. A. Hoffmann, Mark Twain, hazai magyar íróink közül Bálint Tibor,
Fodor Sándor, Huszár Sándor, Köntös-Szabó Zoltán, Sütő András, Tóth Mária nevével
találkozunk.

Az egyedi kötetek és a sorozatok grafikai és művészi kiállításában a kiadó sokszor
támaszkodik a megfelelő román sorozatok grafikai és illusztrációs anyagára, de önállóan is
foglalkoztat hazai magyar grafikusokat (Árkossy István, Cseh Gusztáv, Deák Ferenc, Feszt
László, Rusz Lívia, Soó Zöld Margit, Surány Erzsébet és mások), akik révén új hazai magyar
ifjúsági grafika alakult ki.

(D. Gy.)

Cultura — négynyelvű (francia, román, magyar, német) kolozsvári folyóirat. 1924-ben jelent
meg a „tudomány, irodalom és művészet” terjesztésére. Főszerkesztője Sextil Puşcariu
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nyelvtudós, Románia népszövetségi küldöttségének állandó tagja; szerkesztői Yves Auger,
Lucian Blaga, Kristóf György, Oscar Netoliczka, a szerkesztőség titkára Valeriu Bologa.
„Folyóiratunk több román, magyar és német tudós és író közös akaratából jött létre —
olvassuk az 1. szám szerkesztőségi cikkében —, s célja szövetséget teremteni három
lényegében különböző etnikai tudat között, de amelyeket számos és nemes együttes érdek
kapcsol össze…” A ~ ezt a célt a szellemi élet csaknem valamennyi területén igyekszik
szolgálni. A történelmi tanulmányok közül kiemelkedik Nicolae Iorga cikke Dimitrie
Cantemirről, valamint Karácsonyi Jánosé a magyarok és románok közös harcáról a törökök
ellen. Buday Árpád és Roska Márton régészeti stúdiumokkal szerepel, Friedrich Teutsch a
szászság nyolcszáz éves történetéről, Oscar Netoliczka a szász iskolákról, Ion Lupaş
Sagunáról emlékezik, Constantin Daicoviciu a közös műemlékvédelem eredményeiről. A
néprajz köréből Kós Károly és Lutz Korodi ír tanulmányt, a népzenéről Seprődi János Bartók
egy tanulmánya kapcsán.

A román–magyar és magyar–német szépirodalmi kapcsolatokat szorgalmazva Bitay Árpád
Ács Károlynak, Kiss Ernő Révai Károlynak a műfordító munkásságát méltatja; Eminescut
Franyó Zoltán, Vlahuţát Pálffi Márton fordítja magyarra, egy román népballadát Kádár Imre
ültet át; Octavian Goga öt Ady-verset tolmácsol románul. Ştefan Octavian Iosif és Nichifor
Crainic egy-egy verse, Cezar Petrescu és Mihail Sadoveanu egy-egy elbeszélése németül,
Caragiale elbeszélése magyarul, Nyíró József novellája románul jelenik meg. Janovics Jenő a
magyar színházban előadott román darabokról, Bitay Árpád N. Iorga szabadegyetemén tartott
előadásairól számol be.

A négynyelvű folyóirat másfélezres példányban jelent meg, és kedvező fogadtatásban
részesült mind a hazai, mind a külföldi haladó sajtó, így a Journal de Genève és a Der
Auslanddeutsche részéről. Állami támogatás nélkül azonban nem tudta fenntartani magát, s a
szerkesztőség a 4. számban bejelenti, hogy egyelőre kénytelen beszüntetni a lap megjelenését.
A ~ a Népszövetség szellemében igyekezett közös fórumot teremteni Románia haladó
értelmisége számára, s mivel a népszövetségi gondolat nemsokára válságba jutott,
újraindulására nem kerülhet sor. Négy száma így is hagyományt folytatott és teremtett.

(M. Z.)
Mikó Imre: Közös hagyományok fóruma. Korunk 1965/11. — Dávid Gyula: Tudomány — irodalom — művészet
négy nyelven. Korunk Évkönyv 1974. 237–46. — Kovács Ferenc: 50 éve jelent meg a Cultura. Utunk 1974/2.

Czakó Ádám (Kolozsvár, 1940. nov. 5.) — zeneszerző. Szülővárosában végezte a zenei
középiskolát, ugyanitt a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban Sigismund Toduţă tanít-
ványa. 1969-től 1974-ig a Petőfi Sándor Művelődési Ház zenei szakirányítója, 1974-től a
Rapsodia Română népi együttes korrepetitora Bukarestben. Zenekritikáit az Utunk, Ifjú-
munkás és napilapok közlik. Farkas Árpád, Magyari Lajos, Márki Zoltán, Tömöry Péter
szövegeire dalokat, Szemlér Ferenc versére tömegdalt szerzett; kísérőzenét írt Veress Dániel
Mikes, Tömöry Péter A pipacsok halála, Méhes György Barbár komédia és Sombori Sándor
Gábor Áron c. darabjaihoz, Csávossy György Édes méreg c. vígjátékához; Domokos Eszter
librettójára gyermekoperát (Perlino), Csiki László verseire kamarazenét komponált; Majtényi
Erik verseire Virágének és Rügyező ág c. karműveket (Művelődés 1977/10) szerzett.

Simon Dezső: Párbeszéd az alkotóval. Utunk 1973/14.

Czakó Ambró — *Korunk Könyvtára
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Czakó József (Székelykövesd, 1895. jún. 4. — 1975. dec. 23., Marosvásárhely) — orvosi
szakíró. Oklevelét 1921-ben Budapesten nyerte el, 1926-tól sebész szakorvos Maros-
vásárhelyen, a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató-főorvosa, majd az állami kórház
igazgató sebész-főorvosa. 1949 és 1951 közt a cukorgyár üzemi orvosa, majd sebész
szakorvos haláláig. Az EME orvosi szakosztályában játszott tevékeny szerepet. Szívből
eltávolított varrótű esete c. írása (az EME IV. orvoskongresszusi évkönyvében, Kv. 1939) az
idő tájt az orvosi világirodalomban is számon tartott, a hazaiban első közlés volt.

Czédly Károly (Arad, 1899. júl. 24. — 1954. márc. 19., Arad) — közíró, műfordító. A
gimnáziumot szülővárosában végezte, 1920-ban szerzett jogi doktorátust Budapesten. Előbb
bankban, majd az aradi cukorgyárban tisztviselő. Közgazdasági cikkei és tudományos fordí-
tásai az aradi Vasárnapban jelentek meg. Lefordította Carlo Collodi Pinocchio c. gyermek-
történetét (Fajankó, a fából faragott Paprikajancsi tanulságos és vidám históriája, Arad,
1928); több előadást tartott a Kölcsey Egyesületben.

Czegei Carla — Blomberg Carla írói álneve

Czégeni József — *TETT

Czeglédy Ete (Kovászna, 1909. aug. 23. — 1951. ápr. 5., Budapest) — szerkesztő. Közép-
iskoláit Nagyváradon és a kolozsvári ref. kollégiumban végezte, Berlinben szerzett épí-
tészmérnöki oklevelet. Első írása az Ifjú Erdélyben jelent meg; a Pester Lloyd munkatársa.
Felesége, Koós Zsófia művésznő oldalán a II. világháború után tevékeny részt vállalt a
romániai magyar színházi élet újjászervezésében. 1946-ban megindította a Színház- és
Moziműsor c. hetilapot, amellyel a színházak műsorának népszerűsítése mellett fórumot
teremtett a színházelmélet és színháztörténet számára is. Az elvi értekezéseket lapjában
szépirodalmi anyag, közvélemény-felmérés és a külföldi színházak ismertetése egészítette ki.
A munkatársak közt volt Benedek Marcell, Jékely Zoltán, Kós Károly, Szabó Lajos és
Szentimrei Jenő. A lap fél éven át szolgálta a romániai magyar színházak s a magyar opera
kapcsolatát az irodalommal.
Benedek Marcell: Naplómat olvasom. Bp. 1965. 552–53.

Czeglédy Miklós — *Jogi Zsebkönyvek

Czegő Zoltán (Bukarest, 1938. jún. 18.) — költő, újságíró. A középiskolát Sepsi-
szentgyörgyön végezte, a Babeş–Bolyai Egyetemen pedagógia–magyar szakos tanári képe-
sítést nyert. 1967-ig tanított, majd a Megyei Tükör belső munkatársa. 1966-tól közöl verset;
Forrás-kötete, a Pogány liturgia (Izsák József előszavával, 1970) publicisztikai hangvételű;
nagyobb költeményei a személyesen megélt vívódás jegyeit mutatják. További verskötetei:
Titkos délután (1973); Ezen a parton (1978).
Ágoston Vilmos: Pogány liturgia. Utunk 1971/3. — Bogdán László: „…számonkérő énem szobájában”. Utunk
1974/2. — Gálfalvi György: Arckép — Cz. Z. Igaz Szó 1976/2. — Mózes Attila: A költészet: a túlsó parton!
Utunk 1978/27.

Czellér Lajos (Kismarja, 1896. júl. 24. — 1952. jún. 3., Bukarest) — szakszervezeti vezető, a
30-as években a KRP illegális vezető aktivistája. Megírta a nagyváradi vas-, fém- és vegyipari
munkások szakszervezetének negyedszázados történetét (25 esztendő, Nv. 1928).
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Czier Antal (Erdőd, 1928. jún. 10.) — mezőgazdasági szakíró. Középiskolát Szatmáron
végzett, diplomát a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán szerzett 1952-ben. Előbb a
nagyszalontai mezőgazdasági iskolaközpont tanára (1952–62), majd Bihar megyei falvakban,
ma Nagyszalontán az Állami Mezőgazdasági Vállalat mérnöke. Tanulmányai és ismertető
cikkei a Korunk, Művelődés, Falvak Dolgozó Népe hasábjain és a napilapokban jelennek
meg, a mezőgazdasági tudományos kutatás szervezési kérdései és eredményei foglalkoztatják.
Kötetei: A tejtermelés tervezése és nyilvántartása a kollektív gazdaságokban (1957); A
szántóföldi növények fajtaelismerése (Madaras Klárával és Sebők M. Péterrel, 1960).

Cziffra Géza (Arad, 1900. dec. 19.) — író, filmrendező. Az I. világháború idején kato-
naiskolát végzett, majd a hadseregnek hátat fordítva élénk irodalmi tevékenységbe kezdett.
Ady volt a mintaképe, aki találkozásukkor 6 soros verses dedikációt írt az akkor tizennyolc
éves költő verskötetébe. Pajzán versei, novellái a Fekete Macskában s más aradi vagy
temesvári kiadványokban jelentek meg, verset, esszét, műfordítást közölt tőle a Tavasz,
Magyar Szó, Erdélyi Szemle, Napkelet, Aradi Tükör és az aradi Munkás (ezek közül a Pán
halála és Az új mese újraközölve a Magyar Szó és Tavasz írásaiból összeállított antológiában,
1971). Nálunk kiadott kötetei: Ketten vagyunk csak (versek, Arad 1918); Júlia első násza
(elbeszélések, Arad 1920); Fehér falu (regény, Arad 1922). 1921-ben Ausztriába költözött,
ahol kezdetben mint újságíró dolgozott, majd rendezőasszisztens lett jeles német filmrendezők
mellett, később dramaturg, színpadi szerző, forgatókönyvíró Ausztriában és Németor-
szágban.42 1975-ben Münchenben megjelent német nyelvű emlékirata magyar irodalmi
kapcsolatait is felidézi.
Ficzay Dénes: Ismeretlen Ady-vers és levél Aradon. Tiszatáj, Szeged 1959/2. — Kovács János: Irodalmi fejtörő.
Utunk 1970/35. — Sütő Nagy László: Egy Ady-vers keletkezéséhez. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1973/5.
— Seidner Imre: Aradról indult. A Hét 1979/13.

Czikó Lőrinc — *MADOSZ; *szövetkezeti irodalom

Czilling Antal — *daloskönyv

Czimbalmos László (Gyergyószentmiklós, 1910. jún. 24.) — természettudományi író.
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, matematika–fizika szakos
középiskolai tanár Szatmáron (1941–47). Szakírásai folyóiratokban és a napisajtóban főleg az
űrkutatásról tájékoztatnak, a TETT munkatársa. Hosszú hajú vendégek c. üstökös-
tanulmányával (A Hét 1973/48) a folyóirat tudományos publicisztikai versenyének 1973-as
díján osztozott Puskás Attilával.

Czinczár Miklós (Budapest, 1893. máj. 4. — 1945. máj. 9., Auschwitz) — újságíró,
szerkesztő. 1919-ben Kolozsvárt szerkesztette a Friss Postát, 1920-ban Brassóban a radikális
Előre egyik szerkesztője, majd 1922-ig a Horog c. szatirikus hetilap főszerkesztője, 1922-től
1923-ig a Brassói Lapok belső munkatársa, 1927-től a Hétfői Brassói Hírlap szerkesztője.
Menekülés c. regénye (Kv. 1935) az ESZC kiadásában jelent meg. Egyéb munkái: Harc és
csönd (versek, Kv. 1917); Piros volt a hó (versek, Brassó 1921); Államlélektan (Kv. 1936).
Álneve Bencze Miklós, Czinczár Bence, Csősz.

Czitrom János (Marosvásárhely, 1923. dec. 5.) — pszichológus, műfordító. Mint
munkaszolgálatos esett hadifogságba, 1948-ban tért haza s 1952-ben fejezte be tanulmányait a
Bolyai Tudományegyetem pedagógia–lélektan szakán. Előbb a Társadalomtudományi
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Központ lélektani kutatója, 1975 óta az Unirea Gépgyár vállalati pszichológusa. Tudományos
műveket, lélektani és logikai tankönyveket fordított románból és oroszból; az Orosz Könyv
„Szülőknek a nevelésről” és „Népszerű tudomány” sorozataiban is jelentek meg fordításai.
Szépirodalmi műfordításai közt szerepel Georgi Gulia Városok városa (1950), Szemjon
Babajevszkij Mitya boldogsága (1954) és Sz. V. Pokrovszkij Mammutvadászok (1956) c.
munkája. Mint Petre Şaitiş munkatársa vett részt annak néhány kötetnyi fordításában (magyar
népballadák, 1975; Áprily-versválogatás, 1978; Arany-balladák, 1979).

CS

Csák László (Bélfenyér, 1925. aug. 5.) — nyelvész, szótáríró. Középiskolát Nagyváradon,
egyetemi tanulmányokat a Bolyai Tudományegyetemen végzett. Mérán tanított, 1957 óta a
kolozsvári Nyelvtudományi Intézetben dolgozik, a NyIrK titkára (1964–68), tudományos
főkutató. Szaktanulmányokban dolgozta fel szülőfaluja tájszavait, műszókincsét, helyneveit,
keresztnévrendszerét, beceneveit és azonosító neveit a NyIrK hasábjain; a Magyar–román
szótár (1961), Dicţionar român–maghiar (1964) s a készülő Magyar–román nagyszótár egyik
szerkesztője.

Csákány Béla (Brassó, 1911. nov. 14.) — jogi és közgazdasági szakíró. Tanulmányait
Brassóban és Kolozsvárt végezte, 1933-ban jogtudományi doktorátust szerzett, s mint ügyvéd
helyezkedett el szülővárosában. 1944. okt. 1-től három éven át az MNSZ főtitkára,
nemzetgyűlési képviselő, majd a Román Nemzeti Bank tanácsosa (1947–50), 1948-tól
egyetemi tanár Kolozsvárt. Első írása az Ifjú Erdélyben jelent meg; diákkorában az Erdélyi
Fiatalok technikai szerkesztője, később a Brassói Lapok jogi tanácsadó rovatát vezette. A II.
világháború alatt a temesvári Déli Hírlap főmunkatársa, majd a Népi Egység egyik alapítója
és szerkesztője (1944–45); mint egyetemi tanár a Babeş és Bolyai Egyetemek, majd az
egyesült Babeş–Bolyai Egyetem kiadásában megjelenő Studia c. közlöny szerkesztésében vett
részt (1957–65). Tanulmányai időszerű közjogi és pénzügyi kérdésekről szaklapokban s a
Contemporanul, Igaz Szó, Korunk, Utunk hasábjain jelennek meg. A magyar szakszókincs
gyarapítása s a román szakkifejezések helyes értelmezése végett 1971-ben megkezdte
Gazdasági Kisszótár címen az Előrében, 1972-től Zsebenciklopédia címen az Igazságban is a
jogi és közgazdasági fogalmak helyes román és magyar megfelelőinek összehasonlítását, nem
egy esetben eredeti nyelvújító javaslatokkal élve.

Munkája: Az állami vállalat saját pénzeszközei (Jogi Kiskönyvtár 11. 1958).

Csáky Zoltán (Sümeg, 1945. márc. 8.) — televízió-szerkesztő, forgatókönyvíró. Középiskolai
tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban, egyetemi tanulmányait a Babeş–
Bolyai Egyetem bölcsészeti karán végezte, 1969-től a marosvásárhelyi Vörös Zászló
szerkesztőségében dolgozott, 1971 óta a Román Televízió Magyar Szerkesztőségének
munkatársa. Írói pályáját az Ifjúmunkásban kezdte (1959). A Korunk két filmriportját közölte
(Rólad van szó! Ankét a szexuális nevelésről, 1973/10 és Vizsgálat filmkultúránk ügyében,
1976/4); Ady Endrét keresik? c. filmankétja az Igaz Szó Ady-számában (1977/10) jelent meg.
A televízió képernyőjén erkölcsi dokumentumfilmekkel és portréfilmekkel szerepel
(*televízió és irodalom), kezdeményezője és szervezője a *Kaláka népi hagyományt ápoló
ifjúsági mozgalomnak. Népszerű Kollégium c. adássorozata a hazai magyar iskolákról és
oktatásügyünk időszerű problémáiról szól.
Beke György: Cs. Z. műfaja. A Hét 1979/38.
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csángó irodalom — a Kárpátok gerincvonalától keletre vagy nyugatra élő, csángóknak
nevezett magyar csoportokról szóló vagy tőlük származó irodalom. Magának a csángó szónak
eredete máig is vitás, valószínűleg az 'elcsatangol' értelmű elcsángál tájszólásbeli ige
származéka, de ennek ellenére a tudományos irodalomban elfogadott elnevezés. Lakhelyük,
történelmi múltjuk és tájnyelvi sajátosságaik szerint külön foglalkozunk 1. a moldvai, 2. a
bukovinai, 3. a gyimesi és 4. a barcasági csángó irodalommal.

1. A moldvai csángóság eredetének, nyelvének, néprajzának, népesedésének,
településtörténetének szinte két évszázad óta csaknem végeláthatatlan irodalma van. A
történeti, nyelvi és néprajzi kérdések legtöbbször összefonódnak benne.43

Ez az irodalom új művekkel, tanulmányokkal gyarapodik az 1918-at követő évtizedekben is.
Így az 1920-as években sokat foglalkozott vele Bitay Árpád. Az Erdélyi Irodalmi Szemlében
megjelent jelentősebb cikkei és tanulmányai: Viola József, a moldvai fejedelem orvosa, mint a
moldvai magyar népköltés gyűjtője (1924); Moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke
(1924); Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál (1924); A moldvai magyarság (1926). 1910 és
1936 között Csűry Bálint volt a csángó nyelvjárás leghivatottabb búvára. Elsősorban a csángó
alaktant dolgozta ki a Magyar Nyelvben megjelent írásaiban: A székely és csángó mondat
hanglejtése (1930); A moldvai csángó igealakok (1932); A moldvai csángó kicsinyítő képzőről
(1932). Sort kerít (Szathmáry Balázs álnéven) útibeszámolóra is: A moldvai magyarok közt
(Napkelet, Bp. 1930).

A csángó kérdés egyik legkitartóbb munkatársa Domokos Pál Péter. Moldvai útjain szerzett
tapasztalatait írja meg és népdalgyűjtését közli A moldvai magyarság c. könyvében
(Csíksomlyó 1931, 3. kiadás Kv. 1941. Függelékében a Codex Bandinus magyar
fordításával). Későbbi kiadványában (Mert akkor az idő napkeletre fordul, Kv. 1940) újabb
balladákat, népdalokat közöl, s 1979-ben Budapesten kiadja „…édes Hazámnak akartam
szolgálni…” c. alatt több más dokumentum közt Petrás Ince János Tudósítások c. munkáját.

A század közepén a csángó irodalomban szaporodik azoknak a tanulmányoknak, önálló
kiadványoknak a száma, amelyek megkísérlik mind történelmi, mind néprajzi, népköltészeti
vonatkozásban, magas tudományos szinten tiszta képet adni a csángóságról. Történeti
vonatkozásban jelentős Mikecs László munkássága, ma is a legjobb tájékoztató a csángó
kutatók számára összefoglaló jellegű munkája: Csángók (Bp. 1942). Ugyanő új szempontok
szerint foglalta össze a csángók eredetét és történetét A Kárpátokon túli magyarság c.
tanulmányában (1944), s feldolgozta a Bandinus-kódex névanyagát: A moldvai katolikusok
1646–47. évi összeírása (ETF 171). A néprajz terén kiváló eredményeket mutatott fel Lükő
Gábor. A budapesti Néprajzi Múzeum Értesítőjében megjelent tanulmányai a moldvai
csángók kendermunkáját és régimódi méhészetét (1934), hajviseletét és fejrevalóit (1935)
dolgozza fel, majd A moldvai csángók c. kötetben (Bp. 1936) új utat nyit a néprajz és a
népnyelv együttes településtörténeti alkalmazásával. Az addigi kutatásokat mélyíti el
népzenei, népköltészeti, nyelvészeti vonatkozásban Hegedűs Lajos Moldvai csángó népmesék
és beszélgetések (Bp. 1952) és Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjamin Csángó népzene c.
kötete (I. Bp. 1956).

Jelentősen gazdagította a csángókról szóló irodalmat a 40-es évek végétől a kolozsvári
folkloristák és nyelvészek helyszíni munkája. A folkloristák gyűjtéséből állította össze Faragó
József és Jagamas János a Moldvai csángó népdalok és népballadák c. kötetet (1954), majd
ennek alapján kialakult képünket Kallós Zoltán gazdagította Balladák könyve c.
gyűjteményében (1970) közölt ismeretlen csángó balladákkal. A csángó nyelvatlasz
gyűjtőmunkálatait régebbi moldvai gyűjtőmunkája után 1949-ben Szabó T. Attila indítja meg
munkatársaival (A moldvai csángó nyelvjáráskutatás története, a budapesti A magyar
nyelvjárások c. sorozat V. kötetében, 1959. 3–14.; Szabó T. Attila–Gálffy Mózes–Márton
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Gyula: Tájékoztató a moldvai csángó tájnyelvi térképről, NyIrK 1963/2); az anyaggyűjtésből
több részlettanulmány született s egy kitűnő összefoglalás a néprészek meghatározásáról és
földrajzi elhelyezkedéséről (Kik és hol élnek a csángók? A Nyelv és múlt c. kötetben, Bp.
1972). A nyelvjáráskutatás folytatója és teljessé tevője Márton Gyula: a gyűjtőmunkálatok
számos konkrét eredménye fűződik nevéhez (A moldvai csángó nyelvjárás román
kölcsönszavai, 1972 és Igetövek, igei jelek és igei személyragok a moldvai csángó
nyelvjárásban, 1974).

Az egész moldvai csángó magyar folklórgyűjtésről Faragó József nyújt összefoglaló képet
(Igaz Szó 1972/1 és Művelődés 1979/11). Tárgyi vonatkozású néprajzi összefoglalást és
helyzetképet 1949-i moldvai gyűjtőmunkája alapján dr. Kós Károly nyújt Csángó néprajzi
vázlat címmel a Tájak, falvak, hagyományok c. kötetben (1976. 103–217.).

A csángó népéletet és alakjait Ignácz Rózsa regénye (Született Moldovában, Bp. 1940) emelte
a szépirodalomba, amíg azonban itt a csángók elhagyatottsága színeződik tragikus összképbe,
az 1944-es felszabadulást követően Balázs Péter helyszíni riportjai az Igazságban (1948), az
Utunkban (1949) és a Korunkban (1957), Kovács György A szabadság útján. Moldvai
csángók között c. könyve (1951), majd Beke György A Hétben (1971) s a Magunk keresése c.
kötetében (1972) megjelent csángó tárgyú riportjai a mai író szemével láttatják a moldvai
magyarság mai életét. A moldvai csángók sorából íróként jelentkezett a szabófalvi Lakatos
Demeter románul és magyarul írt költeményeivel, és Szeszka Erdős Péter, aki a csángó
múltnak a népi tudatban élő elemeit gyűjti s Imreh Istvánnal közösen állította össze A
szabófalvi jogszokásokról c. adatközlést (Népismereti dolgozatok 1978). Újabban „egy kérdés
újabb megközelítése” címen Ferenczi Géza foglalkozott a csángókkal (A Hét 1979/18), a
felvetett kérdéshez Szilágyi N. Sándor nyelvész Amit még nem mondtak el a csángó névről c.
írásában (A Hét 1979/24) szólt hozzá, kabar-kazár eredetet keresve, majd Szőcs István tett
kísérletet a „csángó” szó szokatlan hangjeladással való magyarázatára (Nép vagy — név? A
Hét 1979/27). Az irodalomban a csángók iránt megnőtt érdeklődést jelzi Csáky Zoltán
„képzelt riport”-ja egy moldvai csángóasszonyról („Engem anyám úgy szeretett”.
Magnófelvételek nyomán, A Hét 1979/38) és Salamon Anikó magnetofon-lejegyzése
(Móduvának szép tájaind, Igazság 1979. szept. 23.). Ennek az érdeklődésnek felelt meg
csángó táncosok és énekesek megjelenése a Román Televízió magyar adásain (1979).

2. A bukovinai székely-csángó telepekre vonatkozóan nyelvjárási alapon foglalja össze a
bukovinai magyarok eredetét Horger Antal A bukovinai Józseffalva nyelvjárásáról c.
tanulmányában (Szily-emlékkönyv, Bp. 1918); népköltészeti közlemény Balla Péter Népzenei
gyűjtés a bukovinai magyar falvakban c. tanulmánya (Ethnographia, Bp. 1935). Minden
kérdésre felvilágosítást nyújt Oberding József György két tanulmánya: A vándorló bukovinai
magyarok (Hitel 1939/3) és A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe (Hitel 1939/4).
Említést érdemelnek Jancsó Elemér A bukovinai magyarok mai helyzete (Magyar Szemle, Bp.
1934) és A bukovinai magyarok (Korunk 1938/1) c. cikkei is.

3. A gyimesi csángók eredetével elsőnek Erdélyi Lajos tanulmánya, A gyimesi, moldvai és
bukovinai csángók eredete (Magyar Nyelv, Bp. 1908) foglalkozott. Néprajzi, nyelvjárási
vonatkozású közlemények találhatók továbbá az Erdélyi Múzeum 1932-es évfolyamában
Balogh Ödön tollából (Néprajzi jegyzetek a gyimesfelsőloki és gyimesközéploki csángókról).
Vámszer Géza A gyimesi csángók c. tanulmánysorozata a Keleti Újság 1939-es novemberi
számaiból újraközlésben is hozzáférhető (Életforma és anyagi műveltség, 1977. 194–200.). A
két világháború közötti gyimesi parasztmozgalommal foglalkozik Titu Georgescu–Fodor
László: A gyimesvölgyi parasztok felkelése (1960).

4. A barcasági csángókra vonatkozó irodalomból Kolumbán Lajos A hétfalusi csángók a
múltban és jelenben (1903) és Horger Antal Hétfalusi csángó népmesék (Bp. 1908) c. munkái
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mellett megemlítendő Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei (Kv. 1943) c. műve; ez
nemcsak a helyneveket, hanem a bevezetésben a hétfalusi csángók népiségtörténetét is
taglalja részletes könyvészet alapján. Hétfalusi csángó meséket Sipos Bella gyűjtött s adott ki
(Nagyerejű János, 1949; A búzaszem, a kendermag és a vaskalán, 1968).

A hétfalusi csángók korszerű önismeretének kialakulásához a „Háromszék és Hétfalu
politikai, gazdasági, szépirodalmi hetilapja” belső címmel Sepsiszentgyörgyön megjelent
Délkelet c. lap (1929–32) járult hozzá jelentősen; a táj költője, Tóthpál Dániel borúlátóan írja
Dalok és jajok (Brassó 1932) c. verskötetének Türkösön kelt ajánlásában: „A csángó népé ez
a kötet. Azé a népé, amelytől eddigelé mindenki, még a saját fiai is csak vettek, de
viszontszolgálatul soha semmit, de semmit, még szeretetet sem adtak.” A helyismeretet
szolgálták a tatrangi Pál András, a bácsfalusi Bálint András és Kiss Béla csernátfalusi lelkész
helytörténeti közlései is. Utóbbi a székelység és a csángók kapcsolataira derített fényt a
hétfalusiak eredetéről szóló tanulmányában (Erdélyi Helikon 1938/3). A helyi
hagyományokat korszerűen idézi fel Halász Gyula a hétfalusi forradalmár-költőnek, Zajzoni
Rab Istvánnak válogatott verseit megjelentetve és magyarázva (1957); a mai helyi kérdéseket
tárgyalja a brassói Új Idő hasábjain Beke György (Csángó krónika, 1968; kötetben Orbán
Balázs nyomdokain, 1969). Vita Zsigmond A hétfalusi csángók kutatói c. cikkében (Brassói
Lapok 1980/8) a Csángó Múzeum régi terveit újítja fel.

A korszerű néprajztudomány igényességével tárja fel a Brassó megyei csángók hajdani
életkörülményeinek egy fontos részletét dr. Kós Károly Hétfalusi szekeresség c.
tanulmányában (Tájak, falvak, hagyományok, 1976. 80–102.).

A barcasági csángó folklórt és népművészetet, melyben sajátosan elegyülnek magyar, román
és szász motívumok, napjainkban sikerült hagyományhűen feltámasztani. A tíz Brassó megyei
magyarlakta falu népszokásainak, viseletének, faragászatának, eredeti bútorainak és
népdalkincseinek Seres András a szorgalmas kutatója (anyagából a Művelődés 1973/3–4-es
számában közölt részleteket, kötete előkészületben); Szentimrei Judit a csángó szőttesekkel
foglalkozik, Binder Pál pedig a barcasági magyarok régi művelődéstörténetét dolgozza fel.
Bibliográfiát a barcasági csángók néprajzáról, népművészetéről és népköltészetéről Bretter
Emánuel állított össze (Könyvtár 1977/2).

(M. L.)
V. A. Urechia: Codex Bandinus. Memoriu asupra scrierii lui Bandinus de la 1646… însoţit de acte şi documente.
1895. — Gegő Elek: A' moldvai magyar telepekről (Buda 1838). — Döbrentei Gábor' kérdései 's Petrás Incze
feleletei a' moldovai magyarok felől (Buda 1842). — Jerney János keleti utazása a' magyarok őshelyeinek
kinyomozása végett 1844 és 1845 (I–II. Pest 1851). — Veszely, Imets és Kovács: Utazás Moldva Oláhhonban
(Mv. 1870. Függelékében Zöld Péter 1781-ben kelt jelentése: Notitia de rebus Hungarorum, qui in Moldavia et
ultra degant). — Szarvas Gábor: A moldvai csángó nyelvről. Magyar Nyelvőr 1874/1–2. — Munkácsi Bernát: A
moldvai csángók nyelvjárása. Magyar Nyelvőr 1881–82. — Szádeczky Lajos: Moldván át. Pesti Napló 1881. —
Ballagi Aladár: A magyarság Moldvában. Földrajzi Közlemények 1888/1–27. — Koós Ferenc: Életem és
emlékeim 1828–1890. I–II. Brassó 1890.

Csángó Naptár — 1923-tól 1932-ig a magyar lutheránus egyház kiadásában megjelent
kalendárium. Szerkesztői: Argay György, Bálint András, Bodiczky Pál, Deák Sándor,
Nikodémusz Károly, Papp Endre, Sípos András. Céljuk lévén a hétfalusi csángó lakosság
önismeretének elmélyítése, a naptári és közhasznú tudnivalók mellett évről évre eredeti
történelmi és szépirodalmi olvasmányt is közöltek. Bálint András bácsfalusi helytörténész a
barcasági községek múltját ismertette, Sípos András művelődéstörténeti adatokat publikált. A
szépirodalmi részben magyar klasszikusok s ismert hazai írók, mint Bartalis János, Benedek
Elek, Gyallay Domokos, Horváth Imre, Krüzselyi Erzsébet, Makkai Sándor, Reményik
Sándor, Tompa László, Walter Gyula mellett helyet kaptak kevésbé ismert helyi szerzők is,
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köztük Fóris István, a munkásmozgalom képviselője, Pál András tatrangi helytörténész és
Tóthpál Dániel költő. A szerkesztők sok hirdetéssel növelték a vállalkozás jövedelmét, s a
haszonból egy magyar középiskola és egy gyámintézet fenntartásához járultak hozzá.

Csányi Mátyás (Szeged, 1884. dec. 6. — 1962. márc. 6., Arad) — zeneszerző, ~ Piroska apja.
Tanulmányait Szegeden, Budapesten és Bécsben végezte. Hosszabb időn át Aradon
karmesterként tevékenykedett különböző színtársulatoknál. Cikkeit az Aradi Közlöny
publikálta. Operát, operettet, revü-operettet, oratóriumot szerzett. Munkái: Péter abbé
(kétfelvonásos opera, saját szövegre, Zola Róma c. regénye nyomán; 1910-ben mutatták be
Aradon); Énekek éneke (oratórium, 1919); Masa (operett, Aradon mutatták be 1923-ban,
társszerzője Galetta Ferenc); Szerelem rózsája (revü-operett, 1923); Az aranyember (opera,
1934).

Csányi Piroska, Berey Gézáné (Kassa, 1909. febr. 23.) — újságíró, író. ~ Mátyás leánya.
Aradon végezte a felsőbb leányiskolát. 1930-ban Manillai szerenád c. novellájával díjat nyert
a Brassói Lapok novellapályázatán. Újságírói pályáját az Aradi Közlönynél kezdte, majd
1933-tól Szatmáron lett a Szatmári Újság, Szamos, Reggeli Lapok munkatársa. A sivatag
hangja c. romantikus kalandregénye 1936-ban a Brassói Lapok (Ajándék regénytár 21.), A
gyöngysoros asszony c. regénve 1937-ben a szatmári Reggeli Lapok kiadásában jelent meg.
1938-tól férjével a szegedi Délmagyarországhoz került.

Csapó I. József (Kézdivásárhely, 1938. máj. 8.) — mezőgazdasági szakíró. ~ M. József fia.
Közép- és főiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, 1961-ben szerzett mérnöki diplomát,
1970-ben a mezőgazdasági tudományok doktora lett. Előbb Bihar megyében dolgozott mint
agrármérnök, majd a Dr. Petru Groza Mezőgazdasági Intézetben mint ösztöndíjas. 1970-től a
nagyváradi Fáklya rovatvezetője, s ugyanott a Talajtani és Agrokémiai Hivatal
osztályvezetője volt, 1977-től az Előre főmunkatársa. Szakdolgozatai román nyelven a
növényi biokémia, táplálkozás és a talajtan kérdéskörét érintik, magyar nyelvű
ismeretterjesztő írásai a Fáklya, A Hét, Bihari Napló, Előre hasábjain jelennek meg.
Társszerzője a Talaj és termelés c. kötetnek (Csapó M. Józseffel, 1980).

Csapó József, Csapó M., Csapó-Miklóssy (Temesvár, 1911. márc. 16. — 1979. máj. 1.,
Kolozsvár) — mezőgazdasági szakíró. ~ I. József apja. Középiskoláit Temesvárt, főiskolai
tanulmányait Kolozsvárt végezte, 1948-ban itt szerzett biológiából doktorátust. 1935-től
1948-ig a kézdivásárhelyi gimnáziumban és a Gazdasági Iskolában tanított, 1948 óta a
kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola tanára. Eleinte a botanika, majd a talajtan érdekli. Főleg
pedológiai kérdésekkel — a talajtérképezés elméleti és gyakorlati problémáival, a talaj
vízháztartásával, a vízháztartás gyakorlati vonatkozásaival, valamint a kutatási módszerek
fejlesztésével — foglalkozott. Magyar és német nyelvű szaktanulmányait a Scripta Botanica
Musei Transilvanici (1942), az Acta Bolyaiana (1948), a magyarországi Agrokémia és
Talajtan (1954, 1956, 1960) közölte, önállóan és társszerzőként írott szaktanulmányainak
nagy részét román nyelven a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola folyóiratában jelentette meg.
Ismeretterjesztő írásait az Erdélyi Gazda (1937), Igazság, Művelődés és a nagyváradi Fáklya
közölte. Számos egyetemi jegyzet szerzője, román szakmunkák fordítója. Jelentősebb kötetei:
Talajtan (1958); Egyszerű talajvizsgáló módszerek (1962); Talaj és termelés (Csapó I.
Józseffel, 1980). László Béla: Laboratóriumtól a dús termésig. Beszélgetés Cs. M. J.
professzorral és munkatársaival. Korunk 1966/12. — Rostás Zoltán: Látogatás kilenc
tudósnál: Az erdélyi talajok tudós szakembere. A Hét Évkönyve 1978. — Jakab Sámuel:
Életét a talajtannak szentelte. A Hét 1979/28.
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Császár Károly (Kolozsvár, 1887. jan. 28. — 1968. aug. 4., Budapest) — irodalomtörténész,
esztéta, szerkesztő. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol tanári
oklevelet és bölcsészeti doktorátust szerzett. Hosszabb ideig tanulmányúton volt
Németországban, a lipcsei és a jénai egyetem előadásait hallgatta.

1912-től szülővárosában középiskolai tanár, majd a ref. leánygimnázium igazgatója. 1930-tól
1934-ig főszerkesztője, majd 1938-ig szerkesztője a Pásztortűz c. folyóiratnak. Az 50-es
években az Állami Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségében korrektor. Cikkei, tanulmányai
az Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Helikon hasábjain s az EME 1938. évi vándorgyűlési
emlékkönyvében jelentek meg. Az EIT, az EME és a KZST tagja, a konzervatív irodalmi
irányzat egyik szervezője és irányítója. Munkái: Medgyesi Pál élete és működése (Bp. 1911);
A jelenkori nyelvújítás (Kv. 1928); Irodalmi értékelés és erdélyiség (Kv. 1937). Lefordította
Julius E. Lips A dolgok eredete c. művét (1958).
Kovács László: Cs. K. Pásztortűz 1937/23–24.

Csávossy György (Temesvár, 1925. jún. 20.) — költő, színműíró, mezőgazdasági szakíró. A
középiskolát szülővárosában a piarista gimnáziumban, a mezőgazdasági főiskolát Kolozsvárt
végezte. 1953-ig a bihardiószegi szőlészeti szakiskolában tanított, azóta a csombordi
mezőgazdasági líceum tanára. (A csombordi irodalmi találkozások anekdotikus történetét az
1970-es Utunk-évkönyvben írta meg.) 1955 óta közöl verseket, Fütyörészve c. kötete (1962)
Hajdu Zoltán bevezetőjével a Forrás-sorozatban jelent meg. Impresszionista fogantatású,
képgazdag lírája az utóbbi években kezd gondolatilag elmélyülni. Gyermekverskötetei: Vizes
mese (1959); Biztató (1966). Könnyed vígjátékokat is írt; Komzsik Istvánnal közös
komédiája, A fül 1967-ben Marosvásárhelyen és Szatmáron került bemutatásra, Édes méreg c.
keleti tárgyú verses-zenés vígjátékát 1970-ben Sepsiszentgyörgyön adták elő. Megmó-
dolásában igényesebb drámája a XIII. századi környezetben játszódó Patkánysíp (Igaz Szó
1970/10), amely meseszerű példázat a költői sorsról, az értelmiségi ember dilemmájáról; ezt
Temesvárt mutatták be 1973-ban. Kemény Zsigmond regénye nyomán szerzett Özvegy és
leánya c. darabját 1977-ben a kolozsvári Állami Magyar Színház vitte színre. A Román Rádió
kolozsvári magyar adásában A bohóc és a halál c. rádiójátékkal szerepelt.

A szőlészet és borászat tárgyköréből vett ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő írásokkal,
cikksorozatokkal főként 1969 óta jelentkezik a Falvak Dolgozó Népében. Kötetben megjelent
szakmunkái: Szőlőtermesztés (1957, társszerző Horváth Ödön, Mezei Sándor és Szász József);
Borászat (1963, társszerző László Gyula és Mezei Sándor); Szőlészeti és borászati kézikönyv
(társszerző Kovács Adorján és Mezei Sándor, 1974); Kertészeti növények védelme (társszerző
Székely József, 1975).
Kiss Jenő: A költő bizonyítványa. Utunk 1962/51. — Székely János: Erdők-mezők csábítása. Igaz Szó 1962/10.
— Lászlóffy Aladár: A véleményt jelentő asztaltól a világot jelentő deszkáig. Utunk 1969/11. — Szekernyés
János: Cs. megnyerte — a közönséget. A Hét 1973/28. — Marosi Péter: Varietas delectat? Utunk 1977/29.

ASZT: A fül. Szatmári színészek előadásában. TM 61. — Vallomások borról, szőlőről. MV 402–430. —
Vallomás a színházról. LM 916. — A bohóc és a halál. Rádiójáték (3 szalag). TM 499.

Csedő Károly (Csíktaploca, 1930. máj. 6.) — gyógyszerész szakíró. Középiskolai
tanulmányait a csíkszeredai gimnáziumban végezte, majd a marosvásárhelyi OGYI-ban
szerzett diplomát; 1953-tól ennek előadótanára lett. Doktori értekezését a paprika gyógyászati
hatóanyagairól 1962-ben védte meg. Szak- és ismeretterjesztő tanulmányait a növényi
hatóanyagkutatás (paprika, boróka, mák, mogyoró, festő rekettye), valamint a gyógynövény-
értékesítés és az etnobotanika tárgyköréből magyar, román, német nyelven az Orvosi Szemle,
Revista Medicală, Farmacia, Die Pharmazie, Note Botanice számaiban és gyűjteményes
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kötetekben magyar, román és más nyelveken közölte. Több román és magyar nyelvű
gyógyszerészeti tankönyv munkatársa, szerkesztésében jelent meg a Hargita megye gyógy- és
fűszernövényei (Csíkszereda 1980) c. kétnyelvű kötet.

Csefó Sándor — *tankönyvirodalom

Cseh Andor (Marosludas, 1895. szept. 12. — 1979. márc. 9., Kerkhoflaan, Hollandia) —
eszperantó nyelvész. Nagyszebenben volt kat. lelkész, itt dolgozta ki 1920-ban saját
eszperantó nyelvtani rendszerét, melynek alapján a helybeli Munkás Egyesület háromnyelvű
hallgatósága számára tanfolyamot szervezett. Ezt több erdélyi városban, majd Bukarestben és
Ploieşti-ben is megismételte, megújítva Zamenhof nemzetközi nyelvét. Az Eszperantó
Világszövetség 1924-ben titkárává választotta s „Cseh-módszer”-ként ismertté vált előadási
formáit Európa minden nagyobb városában bemutatta. 1932-ben Hollandiában e módszer
ápolására alakult meg a Nemzetközi Cseh-intézet. 1932-ben La Practico c. alatt nemzetközi
folyóiratot indított és szerkesztett Hágában. Sokat tett a magyar és román irodalom
nemzetközi népszerűsítéséért.
Zágoni Jenő: Sajátos életút. A Hét 1979/50.

Cseh Gusztáv, id. (Kolozsvár, 1900. júl. 24. — 1972. jan. 26., Kolozsvár) — grafikus. Ifj. ~
Gusztáv apja. Középfokú tanulmányait szülővárosában végezte, a kolozsvári Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskolán 1949-től 1965-ig lektor a díszítőrajz szakon. A 30-as évektől
számos plakátot, újság- és folyóiratfejlécet, reklámgrafikát, ex librist tervezett. Saját tervezésű
betűtípusát ősei falujáról „Csernáton” betűnek nevezte el. Az írott és nyomtatott betűk
történetét, a betűtervezés kérdéseit taglalja Az írás c. hátrahagyott munkája (Viorica Cristea
fordításában románul Scrisul, Kv. 1973).
Balázs Péter: Kézikönyv a betűművészetről. Utunk 1973/39. — Gábor Dénes: Kismonográfia az írásról. Igazság
1973. aug. 18.

Cseh Gusztáv, ifj. (Kolozsvár, 1934. júl. 13.) — grafikusművész. Id. ~ Gusztáv fia.
Szülővárosában végezte a képzőművészeti főiskolát. 1963-tól a Dolgozó Nő művészeti
szerkesztője, 1961-től vesz részt közös és egyéni kiállításokon grafikai lapjaival. Több mint
200 hazai kiadású kötet művészi tervezője és illusztrátora; a Forrás-sorozat tervét diplomával
díjazták a bukaresti könyvszalon 1971-es kiállításán. A Tanulók Könyvtára zsebkönyv-
sorozat grafikáját jegyzi. Nevéhez fűződnek a Bajor Andor-kötetek borítói és illusztrációi s az
Utunk szilveszteri Ütünk-különkiadásának karikatúrái. Ady-rajza jelent meg a Korunk Ady-
centenáriumi számában (1977/11); rézkarcsorozatot készített az erdélyi magyar művelődés
jeleseiről.
Borghida István: Cs. G. Katalógusbevezető négy nyelven, 1971.

Cseh Lajos — *sportirodalom

Csehi Gyula (Szatmár, 1910. nov. 26. — 1976. jún. 21., Kolozsvár) — irodalomesztéta,
kritikus. Középiskoláit Nagyváradon, Szatmáron és Kolozsvárt járta, 1928-ban Szatmáron
érettségizett. 1930-ig a párizsi Sorbonne (Faculté des Lettres, École Pratique des Hautes
Études), 1931-ben a bécsi egyetem, 1933–34-ben a kolozsvári Regele Ferdinand I. Egyetem
hallgatója; itt szerez francia–német tanári képesítést (1934). Nagyváradon lesz gimnáziumi
tanár. Míg őt 1943–44-ben munkaszolgálatra hívják be, otthonról deportált családja a
fasizmus áldozatává válik. A felszabadulás után 1946-ig újra elfoglalja tanári székét
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Nagyváradon. Amióta még Párizsban belépett a francia Kommunista Diákszövetségbe,
tevékeny résztvevője a munkásmozgalomnak; már a II. világháború előtt illegális pártmunkát
végzett, mint politikai fogoly a börtönt is megjárta. 1945–47-ben a nagyváradi és a szatmári
megyei pártbizottság aktivistája, román és magyar nyelvű pártlapok (Új Élet, Viaţa Nouă,
Lupta Poporului) szerkesztője. 1947-től 1952-ig Kolozsvárt a Bolyai Tudományegyetemen ad
elő filozófiát s tanulmányi igazgató, 1952–54-ben a nagyenyedi kollégiumban tanít orosz
nyelvet, majd ismét a Bolyai, ill. az egyetemek egyesítése után a Babeş–Bolyai Egyetem
magyar irodalomtudományi tanszékén az esztétika és irodalomelmélet professzora.

Irodalmi munkásságát kritikusként és közíróként kezdte. A Jövő Társadalma, majd a Korunk
munkatársa a 30-as években. Szaktudását is elsősorban az időszerűség szolgálatába állítja;
Börnét, „az első német emigráns”-t, a porosz szellemet bíráló Heinét idézi, a faj-mítoszok
értelemellenes korában a Korunkban a francia felvilágosodás, elsősorban Diderot példájával
érvel a haladó gondolat mellett; terjedelmes előszóval Diderot-válogatást jelentet meg
(Természet és társadalom, Bp. 1943). A felszabadulás után fontos szerepet vállal a romániai
magyar kulturális élet feltámasztásában. Mint nagyváradi lapszerkesztőnek eleinte a magyar
nyelvű marxista közművelődés áll publicisztikai munkássága előterében, majd visszatér
irodalomtörténeti forrásaihoz: Üzenet a XX. századnak címmel gyűjteményt állít össze Heine
harcos írásaiból. A kötet 1952-ben a *Haladó Hagyományaink c. sorozatban bevezető
tanulmányával jelent meg, a prózai részeket maga fordította. A 40-es évek végének
mennyiségileg gazdag — és a korszak dogmatizmusától nem mentes — irodalomkritikai
termése a későbbi években fokozatosan elapad; későbbi tanulmányaiban két évtizedes
kritikusi érdeklődésének elvi-elméleti tanulságait szűri le. Fejér Miklóssal és Jócsák Jánossal
szerkesztett Irodalomtörténeti alapfogalmak c. tankönyve (1958) hosszú időre meghatározza
irodalmi nevelésünk marxista esztétikai megalapozását.

Elméleti munkái a szocialista realizmusnak mint áramlatnak a keletkezésével, meghatározható
sajátságaival foglalkoznak (a Munkásosztály és irodalom c. kötetben, 1963); elemzés- és
tárgyalásmódjának higgadt történeti szempontjai mind a dogmatikus, mind pedig a realizmus
„parttalanság”-át valló elméletek cáfolatához adalékot nyújtanak. Az utóbbi évtizedben a
regényszociológiát művelte, némiképp Lucien Goldmann kultúrszociológiai feldolgozásához
hasonló kiindulópontokkal, bár Adalék a regény szociológiájához c. tanulmánya (Utunk
1967/20) szerint Goldmann strukturalista-genetikus érveléseinek nem egy tételével bírálóan
áll szemben. (Az irodalom-szociológia iránti érdeklődéséből indult ki kezdeményezése
Stéphane Sarkany kanadai komparatista könyvének magyarra fordítására, amelynek
befejezésében azonban meggátolta hirtelen halála. A kötet az ő és Hürkecz István fordításában
Az irodalomelmélet mint társadalomtudomány címmel jelent meg (Korunk Könyvek 1979).
Az európai regényirodalomnak nem műfaji sajátságaival foglalkozik elsősorban, hanem a
regényirodalom és más korabeli tudatformák összefüggéseivel: epika és történetírás
párhuzamaival és kölcsönhatásaival Klio és Kalliopé, vagy a történelem és az irodalom
határairól c. könyvében (1965, románul 1978), a regény eseményanyagának és jellemeinek
valóságos modelljeivel, a regénystruktúrába belépő valóságanyag mennyiségével és felhasz-
nálásmódjával pedig a Modern Kalliopé, vagy regény és valóság c. munkájában (1969).
Elemzései közül különösen a dokumentumregény műfajára vonatkozó következtetései érté-
kesek.

Irodalompublicisztikája e korszakban tudományos kutatómunkájának „mellékterméke”; a mo-
dern irodalomtudomány újabb törekvéseit ismerteti és népszerűsíti. Bevezető tanulmányaival
jelenik meg az Irodalomkritikai antológia négy kötete a Tanulók Könyvtárában (Dávid Gyula
válogatásában és jegyzeteivel, 1968–72), az RMI-sorozatban ő gondozta Nagy Dániel,
Salamon László, Simon Magda, Szabédi László, Szilágyi András műveinek kiadásait;
kezdeményezője és szerkesztője Mikó Imrével a Kriterion kiadásában megjelenő Téka-
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sorozatnak, ebben jelent meg Heine-fordításaiból (Vallomások, 1974) és Lunacsarszkij-
fordításaiból (Művészet és forradalom, 1975) egy-egy kötet, majd halála után C. Dobrogeanu-
Gherea A kritikáról c. munkájának fordítása (Dobrogeanu-Ghereáról szóló tanulmányával és
Gáll Ernő előszavával, 1978). Négy évtizednyi publicisztikai munkásságát, irodalomtörténeti
kutatásait, esztétikai elemző munkáját tükrözi az RMI-sorozatban Felvilágosodástól felvilá-
gosodásig c. kötete (Baróti Pál előszavával, 1972); szocialista irodalmunk értelmezésének elvi
kérdéseivel foglalkozó írásaiból s íróportrékból kerekedett ki A baloldali forrásvidék (Kv.
1973) c. tanulmánygyűjteménye.

Posztumusz könyve, A kritika jelentése és utóélete (1977), azokat a Marx- és Engels-
megnyilatkozásokat elemzi, amelyekre a dogmatikus realizmuselmélet épült. Tárgyilagos
filológiai megközelítéssel tisztázza valóságos, korhoz és időszerűséghez kötött jelentésüket,
cáfolva minden abszolutizáló értelmezés-kísérletet.

(L. G.)
Gálfalvi Zsolt: Munkásosztály és irodalom. Előre 1963. dec. 20. — Balogh Edgár: A munkásirodalom és
szövetségesei. Korunk 1963/12. — Marosi Péter: Szintézis körvonalai. Igaz Szó 1964/1. — Dávid Gyula: Cs.
Gy.: Klio és Kalliopé. Utunk 1966/3; uő: Felvilágosodástól felvilágosodásig. Utunk 1973/18. — Láng Gusztáv:
Múzsák párhuzamos életrajza. Korunk 1966/3. — Izsák József: A történelem és az irodalom határairól. Igaz Szó
1966/6. — Huszár Sándor: Klióról és Kalliopéról. Megjelent Az író asztalánál c. kötetben, 1969. 105–10. —
Jancsó Elemér: Cs. Gy. köszöntése. Igaz Szó 1970/10; újraközölve Kortársaim, 1976. 315–25. — Kallós Miklós:
Cs. Gy. köszöntése ürügyén. Utunk 1970/48. — Kovács János: A regény regénye. Előre 1970. máj. 8. — Szilágyi
Júlia: Modern Kalliopé. Korunk 1970/11. — Kicsi Antal: Cs. Gy. Brassói Lapok, 1973/50–51. — Cseke Péter:
Az igazság megközelítésének útjai. Korunk 1974/6. — Baróti Pál: Szerdán, Cs. Gy.nak. A Hét 1975/48. — Gáll
Ernő: Halotti beszéd helyett. Igaz Szó 1976/7; uő: Egy megátalkodott felvilágosító. A Hét 1977/43–44; és Cs.
Gy. kultúrpolitikai törekvései. A Hét 1977/45. — Antal Árpád: Cs. Gy. halálára. Utunk 1976/26. — Fülöp
Mária: Cs. Gy. életművének bibliográfiája. Művelődés 1976/9, 12. — Szilágyi András: Gyula tanár úr. A Hét
1977/42. — Borcsa János: Posztumusz mű a kultúrában. Korunk 1978/12.

ASZT: Rádiócikkek, tanulmányok, interjúk. LM 1003. — A baloldali forrásvidék c. kötetről. LM 1218. —
Búcsúztató. LM 1788.

Cseke Domokos — *tankönyvirodalom

Cseke Gábor (Kolozsvár, 1941. júl. 29.) — író. ~ Vilmos fia. Középiskolát szülővárosában, a
Brassai Sámuel Líceumban végzett, magyar irodalom szakos tanári képesítést a Babeş–Bolyai
Egyetemen szerzett. 1962 óta az Ifjúmunkás belső munkatársa, 1968-tól 1979-ig
főszerkesztője. Ma az Előre szerkesztője. Publicisztikai, kritikai írásokkal hívta fel magára a
figyelmet a 60-as évek első felében. A Forrás-sorozatban 1967-ben verskötettel jelentkezett
(Déli harang), költői érzékenységének újabb, meggyőzőbb bizonyítéka az Elveszett birtokok
(1969). Lírai magatartását a tárgyakhoz, a szülőföldhöz, az emberekhez fűződő bensőséges
viszony s valami kamaszos hetykeség jellemzi (Távolságok ciklus). Sikerrel próbálkozik az
50-es években lejáratott „termelési témák” költői megközelítésével (Levelek a brigádból).
Karcolatai, elbeszélései (Tornác, 1970) a riporteri ihletést ötvözik a szerző lélekelemző,
erkölcsboncolgató hajlamaival. Ló a pincében címmel lefordította Ovidiu Zotta ifjúsági
regényét (1975). A tuskó c. gyermekregénye (1979) versekkel tarkított lírai történet, Érzelmes
levelek c. regénye (Kv. 1980) családi vetületben elemzi a nemzeti szenvedélyeket legyűrő
szerelmet. Új verskötete, az Ellenállás, az ifjúkori illúziók elvesztésének, a férfiúvá érésnek
és a családba menekülésnek komor vallomása (1980).
Kántor Lajos: A költő gyalogútja. Előre 1967. aug. 31. — Szilágyi Domokos: Megtévesztés. Igaz Szó 1967/11.
— Markó Béla: Vannak-e még csodák? Igaz Szó 1980/5. — Gálfalvi Zsolt: Érzelmes írások értelme. Előre 1980.
júl. 6. — Kovács János: Kimondás és elmondás. Utunk 1980/46. — Máthé József: Kettős tükörben. Igaz Szó
1980/11.
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Cseke Péter (Recsenyéd, 1945. jan. 30.) –- riporter, szerkesztő, költő. Cs. Gyimesi Éva férje.
Középiskoláit 1963-ban végezte Székelyudvarhelyen, 1968-ban a Babeş–Bolyai egyetemen
magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést nyert. A Falvak Dolgozó Népe belső
munkatársa. Versei a Vitorla-ének c. lírai gyűjteményben (1967), fordításai a fiatal román
költők Építő Amfion c. magyar antológiájában (1967) jelentek meg. Egy valóságfeltáró műfaj
teherbírása c. tanulmányában (Korunk 1974/4, 5) a riport megújulásáról és a riportelemzés
kérdéseiről értekezett, s ebben a műfajban jelentkezett nemsokára Forrás-kötettel is:
Víznyugattól vízkeletig (riportok, 1976). Szerepel az Emberarcok c. riportkötetben (Beke
Györggyel, Marosi Barnával, 1976), az 1877. Tollal, fegyverrel (1977) c. gyűjteményben és a
Kötések, sodrásban c. riportantológiában (1979). Egy korrajzzá szélesülő riportja a kolozsvári
magyar biológusnemzedék indulásáról (Azzá váltunk-e, akivé akartunk? Korunk 1979/7–8)
arra figyeltet fel, hogy a második irodalmi Forrás-nemzedékkel együtt új tudományos-
műszaki nemzedék is indult. Látóhegyi töprengések c. kötetének (1979) riportjaiban,
interjúiban a közelmúlt és a jelen irodalmának, művelődésének számos munkását szólaltatja
meg. Kiemelkedik közülük az Adyfalváért hadakozó Papp Aurél, a Debreczeni László
vallomásai és a Kányádi Sándor apját megszólaltató Emberségből példát c. írás.
Beke Mihály: A cselekvés költészete. Korunk 1977/3. — Nagy Olga: Látóhegyi töprengések. Utunk 1980/31. —
Beke György: Látóhegyről meddig nyílik kitekintés? A Hét 1980/35.

Cseke Vilmos (Hátszeg, 1915. máj. 5.) — matematikai szakíró. ~ Gábor apja. Középiskolai
tanulmányait a kolozsvári kat. főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte
1936-ban, ahol 1947-ben doktorátust is szerzett Teofil Vescan vezetése alatt írt dolgozatával
(Magyarország és a Székelyföld népessége növekedésének matematikai-statisztikai
módszerekkel való vizsgálata). 1937-től a kolozsvári kat. főgimnáziumban tanított
matematikát, 1941-től tanársegéd, 1948-tól előadótanár, majd nyugalomba vonulásáig
professzor a kolozsvári egyetemen.

Első cikke — az iskolaszövetkezetekről — az Erdélyi Iskola hasábjain jelent meg 1939-ben,
majd egyetemi pályáján jegyzeteket adott ki Luckhaub Gyula előadásai alapján. Az Utunk és
a Korunk munkatársa; 1957-től a Matematikai és Fizikai Lapok főszerkesztője, 1959-től
szerkesztője, 1976-tól 1979-ig a Matematikai Lapok szerkesztő kollektívájának vezetője.
Tanulmányai a Studii şi Cercetări Ştiinţifice c. akadémiai folyóiratban s a Studii şi Cercetări
de Calcul Economic hasábjain jelentek meg. Kutatásai a valószínűségszámítás, a matematikai
logika és a matematikának a népgazdaságban való alkalmazása felé irányulnak. Kibernetikai
és információelméleti szakmunkákat fordított oroszból és románból.

Munkái: Kereskedelmi számtan (Kv. 1946); Logaritmus, kamatos-kamat, járadékszámítási és
halandósági táblázatok (Kv. 1947); Kamatos folyószámlák (a Bolyai Tudományegyetem
üzemgazdasági tanszékének kiadása, Kv. 1948); Feladatgyűjtemény középiskolai matematikai
körök számára I–II. (Kiss Ernő és Radó Ferenc közreműködésével, 1957, 1959); Matematika
fémipari szakmunkások számára (Klima Alfréddal, 1961); A gráfelmélet és gyakorlati
alkalmazásai (Cseke Tamás borítólapjával, 1972). Sajtó alatt A valószínűségszámítás elemei
és gyakorlati alkalmazások c. munkája.
Maurer Gyula: Bevezetés a gráfelméletbe. Korunk 1973/3. — Szabó Attila–Vincze János: Cs. V.
Természettudományos arcképcsarnok, Művelődés 1980/5.

Csekme Ádám — helytörténet

Csekme Ferenc — *Tolnai Lajos emlékezete
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Cselényi Béla (Marosvásárhely, 1911. júl. 16.) — történész. Ifj. ~ Béla és ~ László apja. A
marosvásárhelyi ref. kollégium elvégzése (1928) után a kolozsvári egyetem történelem karán
nyert tanári képesítést (1933), majd Erdély különböző kat. gimnáziumaiban tanított. Négyévi
hadifogság után rövid ideig Marosvásárhelyen középiskolai tanár, majd 1948 decemberétől a
Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Egyetem történelem tanszékének tanára. 1976-ban nyugalomba
vonult.

Írói tevékenységét 1934-ben a Jóbarát c. ifjúsági folyóiratban kezdte. 1935-ben a Hitel
főmunkatársa. 1949 óta történettudományi, jelentős fordítói és közírói munkásságot fejt ki.
Tanulmányai főleg a Korunk, Studia, Lupta de Clasă hasábjain jelentek meg a hazai középkor
története köréből. Írt Bolyai János életéről (a Bolyai János élete és műve c. kötetben, 1953), a
székely felkelők és a szászok kapcsolatairól 1562-ben (A Kolozsvári V. Babeş és Bolyai
Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat, 1956/1–2), az 1456. évi
nándorfehérvári csata néhány részletkérdéséről (Kelemen-emlékkönyv, 1957), a moldvai
csángók részvételéről az 1907-es parasztfelkelésben (az Adalékok az 1907-es parasztfelkelés
történetéhez c. kötetben, 1957). Az Istoria României II. (1962) és III. kötetében (1964) az
Erdély történetéről a XVI. század második felében és Bethlen Gábor fejedelemségéről szóló
fejezetek szerzője.

Több középiskolás történelemkönyvet és orosz szépirodalmi művet fordított magyarra, így
Olga Fors regényét Ragyiscsevről (Kós Károllyal, 1960). Lefordította (Debreczeni Józseffel
és Köllő Károllyal) s előszóval látta el Dimitrie Cantemir Moldva leírása c. könyvét (1973).
Összeállította a Bodor András és Csetri Elek szerkesztette Történeti kronológia I–II.
(Kriterion Kézikönyvek 1976) középkori részét; az 1562-es székely felkelés lefolyásáról,
majd visszhangjáról Despot Vodă udvarában előadást tartott egy csíkszeredai tudományos
ülésszakon, s mindkét tanulmánya megjelent A székelyek harca a feudális kizsákmányolás
ellen a XVI. század második felében és részvételük a törökellenes harcban c. gyűjteményes
kötetben (Csíkszereda 1976).

Cselényi Béla, ifj. (Kolozsvár, 1955. ápr. 4.) — költő. Id. ~ Béla fia. Kolozsvárt érettségizett,
1974–75-ben játékgyári munkás. 1973-ban mutatkozott be az Echinoxban; a *Fellegvár c.
ifjúsági oldal egyik munkatársa. Első verskötetének (Barna madár, Forrás 1979) ironikus-
önironikus hangjával, a tárgyi és személyi viszonylatok, a költői helyzetek abszurdig
fokozásával külön színt képvisel a mai romániai magyar lírában.

Cselényi László — *televízió és irodalom

Csendes Zoltán (Kolozsvár, 1924. nov. 23. — 1959. máj. 3., Kolozsvár) — statisztikus.
Szülővárosában érettségizett a ref. kollégiumban, főiskolai tanulmányait a budapesti
műegyetem elektromérnöki karán kezdte s a temesvári műegyetemen folytatta, párhuzamosan
beiratkozva a kolozsvári egyetem közgazdaságtudományi fakultására is, ahol 1948-ban
doktori címet szerzett. Pályáját a statisztikai tanszék tanáraként kezdte a Bolyai
Tudományegyetemen (1948 –51), egy éven át a bukaresti közgazdaságtudományi főiskola
tanára s a Központi Statisztikai Intézet igazgatója, később az általa megszervezett Statisztikai
Főiskola igazgatója Bukarestben; 1954-től újra a Bolyai Tudományegyetemen tanít, dékáni,
majd prorektori tisztséget visel. Öngyilkos lett.

Szaktanulmányait a mezőgazdasági és ipari termelés mutatóiról, a szocialista statisztikai
tudomány alapvető elméleti kérdéseiről, a képviseleti módszerben előforduló hibákról s az
indexek szerkezetváltozása hatásának meghatározásáról (egyes esetekben Kohn Hillel és
Cseke Vilmos társszerzőjeként) a Probleme Economice, Revista de Statistică, Studii şi



213

Cercetări Ştiinţifice, a moszkvai Vesztnyik Sztatisztyiki s a budapesti Statisztikai Szemle
(1950–55) közölte. Univerzális nomogram a statisztikai kiválasztási módszer alapvető
mutatószámainak meghatározására (1955) c. munkája az Időszerű közgazdasági kérdések
(1955, egyidejűleg német fordításban) c. kiadványban jelent meg a Bolyai Tudományegyetem
jog- és közgazdasági kara tantestületi tanulmányai társaságában. A Bolyai Tudományegyetem
tízéves fennállása alkalmából kiadott emlékkönyv egy módszertani tanulmányát tartalmazza
(1956).

Csengery Ilona, Somboriné (Budapest, 1894. júl. 30. — 1974. jan. 29., Budapest) — ifjúsági
író. ~ János klasszika-filológus, műfordító leánya. Kolozsvárt kereskedelmi akadémiát,
Budapesten zenei és színművészeti tanulmányokat végzett. 1919-ben lépett színpadra
Szatmáron, majd Magyarországra költözött, ahonnan 1941-ben tért vissza. Gyermekregényei:
Rongybuba és kócvitéz (Bp. é. n.); Isten hozott, Manóka (Kv. 1943); Manóka és társai (Gy.
Szabó Béla rajzaival, Kv. 1947). Ifjúsági regényei: Kolozsvári lányok (Bp. 1940); Északról
érkezett (Id. Cseh Gusztáv rajzaival, Kv. 1942); Vadgalamb (történeti regény Apafi Mihály és
Bornemisza Anna korából, Bp. 1943). 1944 óta Budapesten élt.

Csép Sándor (Arad, 1938. máj. 1.) — televízió-szerkesztő, riporter. Középiskolát
szülővárosában végzett, előbb a Protestáns Teológiai Intézetben, majd a Babeş–Bolyai
Egyetem filozófiai karán szerzett diplomát. 1968-tól a kolozsvári rádió szerkesztője, 1972 óta
a Román Televízió Magyar Szerkesztőségének munkatársa. Első írásában Hazai valóság-
kutatás címmel a hazai szociológia új módszerei mellett foglalt állást (Korunk 1966/7–8).
Társadalomrajzi riporttal az Utunk, Új Élet, Igazság, Vörös Zászló hasábjain szerepel. A
képernyőn legjelentősebbek irodalmi portréi; Mikó Imrével és Dávid Gyulával közösen
készített dokumentumfilmet Petőfi erdélyi útjairól; iskolariportjai és honismereti vetélkedői
népszerűek. Egy tévéfilmje a kolozsvári Hóstátot örökíti meg. Alkotásai közül nagy
visszhangot keltett a kalotaszegi egykeveszedelemről készített Egyetlenem c. riportfilmje
(1975) s ennek bizakodó, fordulatot idéző folytatása (1979), majd publicisztikai feldolgozása
(Katarzis, vagy csak éterbe kergetett szó? Korunk 1980/4).

A kolozsvári Állami Magyar Színház műsorába felvett történeti drámája, a Mi, Bethlen
Gábor…, a nagyhatalmak erőterében lelkiismereti szabadság és béke ügyét védő fejedelmet
jeleníti meg, hol Pázmány Péterrel folytatott vitájában, hol a román Markó herceggel kötött
egyezségeiben mutatva rá a népek egymásrautaltságára. A dráma egy részletét a Korunk
1980/10. száma közölte.
Beke György: Ballada a kalotaszegi egykéről. Igazság 1975. nov. 12. — Huszár Sándor: Együttgondolkodás. A
Hét 1975/46. — Balogh Edgár: Kalotaszegi gond. Hozzászólás Cs. S. filmriportjához. Korunk 1976/1–2. —
Sebestyén Mihály: Közszükségleti cikkünk — a vetélkedő. Utunk 1978/27.

Cseres Tibor44

Cseresnyés Sándor (Temesvár, 1909. szept. 28. — 1971. jún. 11., Budapest) — újságíró.
Középiskolát szülővárosában végzett. Kezdetben a Déli Hírlap riportere, majd a Temesvári
Hírlaphoz szegődött. 1935-től a Brassói Lapok munkatársa, majd bukaresti szerkesztője.
Cikkeiben feltárta a korabeli társadalmi és politikai élet korruptságát, megrázó képet festett a
külvárosok nyomoráról, a munkásosztály kizsákmányoltságáról, napszámosok, cselédek és
szolgalegények életéről. Érdekesek a közéleti személyiségekkel készített interjúi: a Brassói
Lapok Németh Lászlóval (1935. aug. 18.), Nicolae Iorgával (1935. nov. 13.), Adolf
Meschendörfer brassói szász íróval (1935. dec. 20.) folytatott beszélgetését közölte. 1937-ben
Spanyolországból hazaküldött frontriportjai nagy visszhangot keltettek. Négy évet töltött
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franciaországi és algériai internálótáborokban, ahonnan 1943-ban angol csapatok
szabadították ki. A II. világháború végéig az angol hadsereg kötelékében harcolt a hitlerizmus
ellen, majd Magyarországon telepedett le, ahol előbb publicista, majd 1948-tól sajtófőnök.
1949-ben a Rajk-perben több évi börtönre ítélték, kéziratai elvesztek. 1955 szeptemberében
rehabilitálták. Spanyolországi élményein alapuló politikai eszmefuttatása …nem csak a
spanyol nép ügye c. alatt jelent meg (Gergely Sándor előszavával, Bp. 1948), Megyeri István
hősi halált halt temesvári ifjúmunkás emlékének ajánlva.

Csergő Benedek — *zeneírás

Csergő Tamás (Gyergyószárhegy, 1888. dec. 28. — 1948. ápr. 17., Kolozsvár) — szerkesztő,
író. 1923-ig Kézdivásárhelyen, Nagykárolyban és Marosvásárhelyen tanár, majd újságíró, a
marosvásárhelyi Székelyföld (1924–25) és a Tüzek (1925) szerkesztője. A KZST tagja.
Cikkeit, verseit, novelláit a Zord Idő, Pásztortűz és A Hírnök közölte. 43 erdélyi író és
közéleti személyiség közreműködésével Petőfi Emléksorok c. alatt albumot állított össze (Mv.
1925), emlékbeszédei jelentek meg Petőfi (Mv. 1925) és Jókai (Mv. 1925) címmel.

Csermely Gyula (Dunaszerdahely, 1869. jún. 5. — 1939. aug. 24., Budapest) — író. Ügyvédi
gyakorlatát az I. világháború után felhagyva pár évet Romániában töltött és kizárólag
irodalomból élt. A KZST tagja, Nagyváradon a Magyar Szó és a Vasárnapi Újság
legolvasottabb munkatársa volt, itt mutatták be 1925-ben regény alakban is megjelent Adieu
Madame! c. könnyű fajsúlyú színművét. Nagy példányszámban, számos kiadásban megjelent
szórakoztató jellegű regényei, elbeszélései népszerűvé tették. Néhány művét meg is
filmesítették. Több kalandregényt fordított magyarra. A beszélő ereklye (Nv. 1921) és Ami két
miatyánk között van (I–II. Brassó 1925) c. regényeit saját kiadásában jelentette meg, egyéb
regényeit és regényes történeteit a Brassói Lapok könyvosztálya adta ki Népszerű Regények
c. sorozatában: Bakunin professzor könyve (1923); A mantovai jóslat (1924); Negyvenegy és
tizenkilenc (1924); A basa topánkái (1925); Napkeleti kaleidoszkóp (1926); A bosszú
örvényében (1927).

Csermői Pál — *Tóth Árpád Irodalmi Kör

Csernák Béla — *helytörténet

Csernyi Rózsi45

Csetri Elek (Torda, 1924. ápr. 11.) — történész. Középiskoláit a kolozsvári ref.
kollégiumban, egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte (1947), a
Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. Dolgozott a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban és az
ETI-ben, középiskolákban tanított Nagybányán és Marosvásárhelyen. 1949-től a Bolyai
Tudományegyetemen tanársegéd, lektor, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen előadótanár. A
jelentős hazai magyar folyóiratok és lapok (Korunk, Utunk, Művelődés, NyIrK, Igaz Szó, A
Hét, Előre) munkatársa, szakdolgozatai román nyelven a Studia Universitatis Babeş–Bolyai,
Acta Musei Napocensis, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, Limbă şi Literatură, Studia et
Acta Musei „Nicolae Bălcescu”, Terra Nostra hasábjain jelennek meg.

Munkái, tanulmányai, közlései levéltári, kézirattári, könyvtári kutatásokon alapulnak. Hozzá-
járult emlékirodalmunk feltárásához, az erdélyi magyar tudománytörténet megismeréséhez, az
európai nemzeti és társadalmi mozgalmak erdélyi hatásvizsgálatához. Kutatásainak
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középpontjában a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet kora áll, sokat foglalkozik
gazdaságtörténeti kérdésekkel. Társszerzője Imreh Istvánnal és Benkő Samuval együtt a
Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről c. kötetnek (1956); Kelemen Benjámin, a
haladó gazda c. tanulmányát a Kelemen-emlékkönyv (1957), Iratok az erdélyi parasztság
1831. évi mozgalmainak kérdéséhez c. értekezését a Studia történelmi sorozata (1962)
közölte. Ebbe a tárgykörbe tartozik Imreh Istvánnal együtt megjelentetett történelmi-
statisztikai tanulmánya az erdélyi lakosság társadalmi rétegződéséről a feudális rendszer
utolsó szakaszában (a Populaţie şi societate c. kötetben, Kv. 1972; magyarul önálló kötetben,
Erdély változó társadalma 1767–1821. 1980). A Nagybánya vidéki munkásság 1848-as
szerepével az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. kötetben (1974) közölt tanulmánya foglalkozik;
az MNT-kötetben (1976) Wesselényi paraszttörténeti pályatervét mutatja be; a XVIII. századi
Erdély agrártudósáról, Fridvaldszky Jánosról románul (1970), majd az 1977-es Korunk
Évkönyvben magyarul ír (ugyanez franciául, Cahiers Internationaux d'Histoire Économique et
Sociale, Napoli, 1978/9). A Jakó Zsigmonddal és Tonk Sándorral közösen szerkesztett
Művelődéstörténeti tanulmányok c. kötetben (1979) a XVIII. századi erdélyi Mezőgazdasági
Egyesületet ismerteti.

Helytörténeti tanulmányaiban az erdélyi városok fejlődéséről, a temesvári „villamosroham”
diadalútjáról (Kovács Józseffel, Korunk 1967/5), a régi Tordáról, Zsibóról s főleg Kolozsvár
múltjáról, így sportjáról, csillagdájáról, népességtörténetéről értekezik a folyóiratok hasábjain.

Személyiségtörténeti kutatásaiban többek közt Gyarmathi Sámuellal (NyIrK 1971–72),
Kelemen Lajossal (Művelődés 1978/4), Márki Sándorral (Utunk 1978/33) foglalkozik.
Figyelme főleg Kőrösi Csoma Sándor felé fordult: nyelvtudásáról az Utunk (1978/12, 13),
születési évéről és származásáról a Korunk (1979/7–8) hasábjain értekezik, önálló kötete:
Kőrösi Csoma Sándor indulása (1979). A kötet megjelenése alkalmából rendezett Korunk-
délelőttön Szabó T. Attila e jellemző sorokkal zárta értékelő előadását: „Csetri Elek kötete
[…] új életrajzi adalékanyagával, színes környezet- és jellemrajzával, a társadalmi és történeti
háttér felvetítésével, az egész eddigi Csoma-irodalom tényanyagának kritikai megrostálásával,
illetőleg e tényanyag újrarendezésével, a tudományos felszerelés igényességével a magyar
tudománytörténeti vizsgálódást [… ] jelentős forrásmunkával gazdagította…”

Jelentősek forrásközlései. Sajtó alá rendezte és bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel látta el
Wass Pál Fegyver alatt c. emlékiratát (1968), Silvio Pellico börtönnaplóját (Erdélyi Károly
fordításában, Téka 1969), Táncsics Mihály Életpályám c. művét (Tanulók Könyvtára, Kv.
1971) s Teleki Sándor emlékezéseit, ill. válogatott levelezését (Emlékezzünk régiekről, 1973).

Bodor Andrással közösen szerkesztette a Történeti kronológia két kötetét (1976).
Benkő Samu: A katona világa — katonás világban. Utunk 1969/2 és A helyzettudat változásai. 1977. 371–75. —
Mikó Imre: Az emlékezés értelme. Igaz Szó 1969/9. — Trócsányi Zsolt: Erdélyi arcok. Tiszatáj, Szeged 1969/10;
uő: Adósságtörlesztés. Tiszatáj, Szeged 1972/5. — Pomogáts Béla: A „vad gróf” emlékezései. Népszava, Bp.
1974. márc. 2. — Kiss András: Teleki Sándor öröksége. Utunk 1974/24. — Egyed Ákos: Történelem
eseményekben. Utunk 1976/28. — Imreh István: Régiekre emlékezve. Korunk 1977/7; uő: A felkészülés. Utunk
1979/24. — Vekerdi László: Kőrösi Csoma Sándor indulása. Tiszatáj, Szeged 1979/11. — Szőcs István: Kőrösi
Csoma valódi indulása. Utunk 1979/25. — Beke György: A Csoma-kérdés korszerű vonatkozásai. Beszélgetés
Cs. E. professzorral. A Hét 1979/28. — Szabó T. Attila: Kőrösi Csoma Sándor indulása. Korunk 1979/12.

Cs. Gyímesi Éva, Csekéné (Kolozsvár, 1945. szept. 11.) — nyelvész, irodalomtörténész.
Cseke Péter szerkesztő felesége. Tanulmányait szülővárosában végezte, 1968-ban a magyar
nyelv- és irodalomtudományi szakon szerzett diplomát. A Babeş–Bolyai Egyetem magyar
tanszékén adjunktus, a filológiai tudományok doktora. Nyelvművelő és stílusvizsgáló
tanulmányait, jegyzeteit a NyIrK, Korunk, A Hét, Utunk, Dolgozó Nő és a napilapok közlik; a
Látóhatár c. filozófiai-ideológiai antológiában (Kv. 1973) Tudatformáló nyelvművelés c.
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tanulmánnyal szerepel. Első önálló kötetével (Mindennapi nyelvünk, 1975) még a
nyelvművelés kérdéskörében jelentkezik, de már akkor közöl olyan kritikát, amelyben líránk
legújabb változásainak avatott elemzőjeként mutatkozik be. Találkozás az egyszerivel c.
kötete (1978) már ezen a téren nyújt jelentős hozzájárulást: a monografikus elemzéseket
önálló líraelméleti felismerésekkel teszi teljesebbé és fogja egységbe. Előszóval és
jegyzetekkel látta el a romániai magyar költők Múlt, jövő mezsgyéjén c. antológiáját (I–II.
Tanulók Könyvtára, Kv. 1980).
Baróti Pál: Mindennapi kenyerünk. A Hét 1975/19. — Láng Gusztáv: Szerelmes nyelvtan. Utunk 1975/23. —
Péntek János: A nyelvművelés etikája. Korunk 1975/9. — Rohonyi Zoltán: Megtervezett találkozások. A Hét
1979/16. — Marosi Péter: Gyímesi doktornő anatómiája. Utunk 1980/29.

Csia Albert — *anekdota

Csiby Andor (Gyergyóditró, 1888. febr. 4. — 1960. okt. 29., Csíkszereda) — szerkesztő,
újságíró. A középiskolát Erzsébetvároson 1905-ben, jogi tanulmányait Kolozsvárt végezte,
1910-től ügyvéd, 1914-től városi tanácsos Gyergyószentmiklóson. A Csíki Lapok, Gyergyó,
Keleti Újság, Székely Szó munkatársa, a Gyergyói Lapok szerkesztője (1934–36). Tevékeny
részt vett 1939-ben az EME gyergyószentmiklósi vándorgyűlésének megszervezésében. Az
1952-ben alapított Gyergyói Múzeum első vezetője (1952–54). Főbb honismertető és
helytörténeti munkái: Gyilkostó — Lacul Roşu klimatikus gyógyhely monográfiája és kalauza
(Brassó 1937); Borszék — Borsec gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája (Brassó
1937); Valea Strâmbă-i — Gyergyótekerőpataki „Sugó” cseppkőbarlang leírása
(Gyergyószentmiklós 1938); A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és jogi
fejlődése az ősfoglalástól napjainkig, különös tekintettel Ditró és Szárhegy borszéki
közbirtokosságának borszéki közös vagyonára (Gyergyószentmiklós 1939).

Csicsáky Imre (Bácsalmás, 1860. aug. 21. — 1935. szept. 28., Zsombolya) — költő,
műfordító, esztéta. A teológiai tanulmányok elvégzése után Zsombolyán volt kat. lelkész.
Úttörő magyar Dante-szakértő, lefordította az Isteni színjáték III. részét (A Paradicsom,
1887), könyvet írt Beatrice jelképszerűségéről (Bp. 1887), Dante politikájáról (Bp. 1888),
bölcseletéről (Tv. 1888) és tudományosságáról (Bp. 1890), fordított spanyol, olasz, francia,
angol, német költőkből és a Szentírásból. Irodalmi tevékenysége elismeréseként számos
irodalmi társaság, így a firenzei Dante Társaság és a temesvári *Arany János Társaság
választotta tagjául. 1919 után nálunk megjelent verskötete: Itt az írás, forgassátok (Tv. 1920).

Műfordításkötetei: Isokrates Paraneitikos logosz (Isokratész beszéde, Tv. 1919) és Énekek
éneke (Tv. 1923).

Csík Lajos (Felsőnyárád, 1902. jan. 7. — 1962. ápr. 12., Szeged) — biológus. Egyetemi
tanulmányait a debreceni orvostudományi egyetemen végezte, majd a tihanyi Magyar
Biológiai Kutatóintézetben és a budapesti tudományegyetemen dolgozott. 1940-től 1948-ig a
kolozsvári tudományegyetem tanára, majd ismét a tihanyi kutatóintézet munkatársa; a szegedi
orvosbiológiai intézet egyik megszervezője. Egyetemes jelentőségű kísérletsorozatával
elsőnek bizonyította be genetikailag jól ismert kísérleti állaton — az ecetmuslincán
(Drosophila) — az evolúció lehetőségét mutációk útján: azt, hogy a szárnyméretek változásait
kis mennyiségi változások során több gén kölcsönhatása határozza meg. Általános örökléstani
munkássága mellett humángenetikai kutatásai is jelentősek, így az ETI kiadásában megjelent
munkája: Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben (Kállay Ernővel, Kv. 1942).
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Csíki Endre (Kolozsvár, 1888. dec. 1. — 1949. jan. 11., Kolozsvár) — zeneszerző.
Tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte. 1919-től hosszabb időn át Désen volt
zenetanár. Verseit, novelláit, cikkeit a Haladás, Erdélyi Szemle, Napkelet közölte.
Zeneelméleti, hallásfiziológiai, lélektani kérdések foglalkoztatták. Megzenésítette Harsányi
Zsolt, Kosztolányi Dezső, Richard Dehmel és mások verseit. Fontosabb munkái: A cigány
(kísérőzene Szigligeti Ede népszínművéhez, 1935); Idahegyi pásztorok (kísérőzene Áprily
Lajos verses drámájához. 1938; zenei anyagából zenekari szvitet is ír 1939-ben). Álnevei:
Alexander, Cis.
Lakatos István: Cs. E. zeneszerző halálára. Világosság 1949. jún. 12.

Csíki Lapok — polgári liberális politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap Csíkszeredán
(1889–1944), Vákár Lajos, majd özvegye tulajdonában. Szerkesztette Élthes Gyula (1910–
22), Csipak Lajos (1922), Vékás Lajos (1922–26), Részegh Viktor (1927–44). Az OMP
irányvonalát támogatta, de figyelmet szentelt a népi és helytörténeti hagyományoknak,
hozzájárult a tájismeret kibontakozásához, szót emelt az ipar és mezőgazdaság fejlesztéséért,
a közművelődésért, közölt irodalmat és művészetet, szókimondóan küzdött a székely lakosság
gazdasági és kulturális érdekeiért. Munkatársai közt igényes publicisztikával és
szakirodalommal K. Balogh István, Bartalis Ágost, Domokos Pál Péter, Kozán Imre és T.
Nagy Imre, elbeszélésekkel, versekkel, kritikákkal Antal Áron, Albert István, Balogh István,
Kajtsa Ferenc, Mihály László Barna szerepelt.

Csiki László (Sepsiszentgyörgy, 1944. okt. 5.) — költő, elbeszélő, drámaíró, műfordító. A
középiskolát szülővárosában végezte, román–magyar szakos tanári oklevelet Kolozsvárott
szerzett. 1968-tól a Megyei Tükör szerkesztője. 1971-től a Kriterion Könyvkiadó lektora
Bukarestben, majd Kolozsvárt a Forrás-sorozat kiadói szerkesztője, 1980 júniusa óta az Utunk
szerkesztőségében dolgozik. Első verse az Utunkban jelent meg 1965-ben. Versekkel,
novellákkal, könyvismertetésekkel, publicisztikai írásokkal rendszeresen jelentkezik a hazai
sajtóban, esszéi, kritikái is jelentősek.

A második Forrás-nemzedékhez tartozik: Esőt kaszáló c. verseskötete Szőcs István
bevezetőjével 1968-ban jelent meg. Szabad verseit, akárcsak elsősorban a Megyei Tükörbe írt
publicisztikáját, szépprózáját — Kezdetben vala az ige c. kisregényét az Utunk közölte
folytatásokban 1970-ben — egyfajta „szegényemberes-urbánus” szemléletmód és erős
társadalmi felelősségtudat: az egyén és társadalom viszonyának előítéletektől mentes
szemlélete, a mindent újraértelmező, újra mérlegre tevő fiatalos merészség jellemzi. Második
verseskötete, a Kellékek (1972), költői fegyvertára gazdagodásáról, tömörítő készségének
fejlődéséről, a publicisztikai hangvétel levetkőzéséről tanúskodik. A formai megoldásaiban
néhol még bizonytalannak tűnő Cirkusz, avagy: búcsú az ifjúságtól (Kv. 1971) c.
elbeszéléskötetében is nemzedékének problémáit fogalmazza újra. A groteszktől az abszurdig
terjedő könyörtelen éleslátással mutatja be helyüket a világban nyugtalanul kereső, férfisorba
ért fiatal kortársait, akik közül sokan le akarnak ugyan számolni az előző nemzedékek
hibáival-bűneivel, de „a cselekvés egyszerűsége” helyett a nonkonformista pótcselekvések
vakvágányára siklanak.

Az abszurd és a groteszk az uralkodó esztétikai minőség drámáiban is. Az Öreg ház
(kolozsvári bemutató Harag György rendezésében 1978-ban) nemzedéki konfliktust visz
színre; ennek groteszk jelképe a családi ház, amelyhez az apát ifjúsága és emlékei fűzik, fiát
már semmi. Az apa időbe és társadalmi kapcsolatokba helyezett alakja annak a múltnak a
szívós továbbélését példázza, mely a II. világháború előtti kispolgári életvitelből és az 50-es
évek torzult „hőskorából” ötvöződik. Ésszerű és bíráló továbbadnivalója nincs erről a múltról,
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így jön létre az abszurdra jellemző kommunikáció-hiány közte és a fia (a két nemzedék)
között. Egyiknek a jövőtlenség, másiknak a múlthiány a tragikuma s a személyiség ebből
következő diszkontinuitása. A Nagypapa látni akar benneteket (temesvári bemutató 1979-
ben) már teljesen az abszurd színpadi eszközeivel jeleníti meg a személyiség belső és a
társadalom külső világa közötti kapcsolathiányt. A játék, a szerep pirandellói fogalmához nyúl
benne vissza a szerző, ami azonban nála nemcsak védekezés a külvilág konformizáló hatásai
ellen, hanem fiktívvé, időn kívülivé változtatva a személyes létet, a személyiség-degradáció
sajátos formája is. (A darab újabb változatát az 1980-as sepsiszentgyörgyi Nemzetiségi
Színházi Kollokviumon Seprődi Kiss Attila rendezése és Kemény Árpád díszletei vitték
sikerre.)

Versei, novellái jelentek meg még a *Kapuállító c. antológiában (Sepsiszentgyörgy 1969),
1969-től az Utunk-évkönyvekben, az Évek énekei c. Utunk-antológiában (Kv. 1971). Több
versfordítást közölt románból, tolmácsolásában jelent meg Al. Ivasiuc A madarak (1973) és
Áradat (1976) c. regénye, Anton Pann Beszédmese — mesebeszéd (1974) és Ion Dodu Bălan
Ikarosz gyermekkora (1976) c. munkája, Hortensia Papadat-Bengescu Ledér szüzek c. regénye
(1978).

Egyéb önálló kötetei: Az idegen város (történetek, 1974); Szombat. A búvár hazamegy.
Verskönyv haladóknak (1977); Az eladott nagyapó (történetek, Kv. 1977).

(L .G.)
Király László: 1x1 = ?. Utunk 1968/44. — Kántor Lajos — Láng Gusztáv: Nemzedékek, hit, értelem. Igaz Szó
1969/1. — Kovács János: Újrakezdés prózában. Előre 1971. nov. 20. — Szemlér Ferenc: A költészet kellékei. A
Hét 1973/40. — Mózes Attila: A lehetőségek prózája. Korunk 1975/10; uő: A novella lehetőségeinek tetőzése.
Utunk 1978/15. — Védtelen-e a költő a versben? Ankét Cs. L. verseskötetéről. Vezette Szabó Zsolt. Könyvtár
1978/1. — Marosi Péter: Dráma az öreg házban. Utunk 1979/2; újraközölve Világ végén virradat. 1980. 172–
80. — Marosi Ildikó: Az öreg ház lakói. A Hét 1979/3. — Szőcs István: Öreg ház. Előre 1979. jan. 23.

ASZT: Alkotóműhely. LM 436.

Csíki Néplap — politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap Csíkszeredán (1931–44). Első
főszerkesztője Domokos Pál Péter, de már 1932-ben felelős szerkesztőként, majd 1933-tól
főszerkesztőként a kiadó Péter Ferenc nyomdatulajdonos szerepel. A jogharc radikálisabb
irányzatát vállalta, s a csíki közélet történelmi gyökerű demokratizmusát a 40-es évek
importált „méltóságos-szellemével” szemben is képviselte. Helyet adott a vidék sajátosságait
tükröző irodalmi jelentkezéseknek.

Csíkszereda magyar irodalmi élete — A város 1879-től Csík vármegye s ma Hargita megye
székhelye. Irodalmi-művészeti hagyományai a közvetlenül szomszédos és már
közigazgatásilag bekebelezett Csíksomlyóhoz kapcsolódnak, ahol már a XVII. század
közepén középfokú iskola, az 1670-es évektől pedig könyvnyomda is működött, melynek
alapítója, Kájoni János, a ferences barátok évkönyvírója, itt nyomatta ki „Cassai András által,
1676-ban” Cantionale Catholicum c. alatt 535 magyar és 205 latin éneket tartalmazó egyházi
énekgyűjteményét (újranyomták 1719-ben, 1805-ben, új kiadása Bp. 1979). Somlyó az
erdélyi iskolai színjátszásnak is gócpontja volt. 1721-ből maradt fenn a legrégibb csíksomlyói
iskoladráma-töredék.46 A magyar történeti tárgyú Zápolya János és Bebek Imre c. játékot
1780-ban mutatta be „a' Csiki Gymnassyumban Tanuló Nemess Iffiúság”. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc idején Csíksomlyón nyomták a Hadi Lap 9 számát (melléklete a
Csíki Gyutacs).

A város művelődési életének felívelő szakasza csak a múlt század utolsó évtizedeiben
kezdődött. 1881-ben indul meg az első helyi lap, a Székelyföld, 1882-ben létesül az első
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világi nyomda, 1889-ben indul el és több mint félszázadon át jelenik meg a *Csíki Lapok47.
Az I. világháború után, a 20-as évek végén létesült Magyar Ház, majd a Csíki Székely
Múzeum és Kultúregylet népszerűsítő előadásokkal, néprajzi gyűjtéssel és kiállítások
rendezésével tartotta ébren a közművelődést.48 Közlési lehetőséget a Péter- és Vákár-féle
nyomdavállalatok nyújtottak.

Ezen időszak kiemelkedő írói, közírói és tudományművelői közül T. Nagy Imre a sajtó és
közművelődés szervezője, Imets Fülöp Jákó elsőnek indítja el a tudományos ismeret-
terjesztést, Antal Áron, Albert Vilmos, Zsögön Zoltán, id. Venczel József, Boga Lajos a
természet- és társadalomtudományok területén a legkülönfélébb szellemi tevékenységek
szervezésében töltöttek be szerepet. Benedek Fidél, Boros Fortunát és Sántha Lajos
helytörténeti kutatásai, Domokos Pál Péter, Gál Sándor, Gáll Ferenc, Kovács Károly, a
zsögödi Nagy Imre festőművész, Vámszer Géza néprajzi munkássága, Kovács Jenő, Részegh
Viktor szerkesztői tevékenysége, Nagy András, ifj. Venczel József szociológiai és egész-
ségügyi helyzetfelmérései, Bányai László haladó szellemű úttörései jelzik Csíkszereda
felzárkózásának egy-egy mozzanatát; innen indul György Lajos irodalomtörténész, Nagy
István zenepedagógus, karmester, Pálfy Ferenc mezőgazdasági író, Pataki József történész
pályája. A város a két világháború között az illegális kommunista mozgalom egyik góca.

A felszabadulás óta fellendül a műkedvelő mozgalom, színjátszók, dalosok, népi táncosok,
zenészek, szavalók, bábosok kezdik a falujárást. Egyes csoportok országos versenyek babérját
is többször megszerzik, Csíkszereda a felcsíki és alcsíki részek népművelésének jelentős
tényezőjévé válik. Sorra létesül a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Városi Könyvtár,
megindul és 1952-ig hetilapként itt jelenik meg a Vörös Zászló. Új lendületet hoz a város
művelődési életébe az is, hogy 1968-ban az újonnan alakult Hargita megye székhelye lesz.
János Pál igazgatása alatt a Mikó-várban ettől kezdve rendezkedik be a megyei múzeum,
megkezdik működésüket a tudományterjesztés új megyei szervei. Ide látogatnak a színházak,
az irodalmi szerkesztőségek, vándorkiállítások érkeznek, s végül megszületik Csíkszereda
népi együttese a székely népi kultúra ápolására.

1968 februárjában román és magyar napilap indul: az Informaţia Harghitei és a *Hargita, s
népszerűvé válásukkal megnyílnak a művelődés korszerű távlatai; a két újság irodalmi
atmoszférát teremt. A fiatal írók közül itt él Balázs F. Attila, Ferencz S. István, Kozma
Szilárd, Oláh István, Váli József. 1970-ben modern nyomda lép működésbe, s nagyobbrészt
itt jelennek meg a megye közigazgatási, művelődési, mezőgazdasági és egészségügyi
szerveinek kiadványai. Míg a két világháború között összesen 37 önálló kötet hagyta el a
csíkszeredai nyomdákat — ebből 20 kötet Vákár Lajos, 12 Szvoboda Miklós nyomdájában
jelent meg —, addig az 1968 és 1977 között eltelt tízéves időszak termése 29 kötet: szerzőik
— G. Biró Katalin, Horváth Botond, István Lajos, János Pál, Kardalus János, Kovács Dénes,
Molnár István, Salló István — felelevenítették a néprajzi és népművészeti hagyományokat;
megjelent Nagy István és Nagy Imre képeinek albuma, néhány eredeti mezőgazdasági és
gépészeti, sőt közlekedésügyi szakkönyv, s rendszeresen a népszerű Hargita Kalendárium.

Csíkszeredát és a ma hozzá tartozó Csíksomlyót szülöttje, Fodor Sándor emelte az irodalomba
(itt játszódik le a Tíz üveg borvíz, 1979), az ugyancsak ide tartozó Csíkzsögöd Bretter György
filozófiai esszéjében tükröződik (Temetés Zsögödön, az Itt és mást c. kötetben, 1979), a táj
Nagy István és Nagy Imre művészetében kel életre. Számos fiatal képzőművész telepedett itt
le, köztük Márton Árpád, Gaál András, Sövér Elek, Márkos András, Beczássy Antal.

1973. júl. 25-én, Nagy Imre festőművész 80. születésnapján nyitották meg Csíkszeredán a
Zsögödi Galériát. A sajátos szerkezetű kiállítási épületet a II. világháború után itt letelepedett
Mihai Filitis görög építész tervezte, az azóta elhunyt Nagy Imre képeit őrzik benne. 1973.
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dec. 29-én került sor Doru Popovici Bălcescu- és Szobotka András Petőfi-szobrának
leleplezésére a Mikó-vár előtt.

A Művelődési Házban 1975 óta működik a *Tamási Áron Irodalmi Kör s román
testvérszervezete, a Luceafărul. 1976-ban könyvkiállítással egybekötött emlékünnepség
zajlott le a Kájoni-nyomda felállításának 300. évfordulója alkalmából, az ekkor kiadott
kisméretű emlékkönyv *bibliofil kiadvány. A székely helytörténet növekvő szerepét jelzi az
1976-ban Csíkszeredán rendezett tudományos ülésszak, melynek anyaga A székelyek harca a
feudális kizsákmányolás ellen a XVI. század második felében és részvételük a törökellenes
harcban c. alatt (Csíkszereda 1977) könyv alakban is megjelent.

(N. B. — A. I.)
Domokos Pál Péter: A csíki énekeskönyvek, az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára c.
kötetben, Sepsiszentgyörgy 1929. 102–12. — Antal Imre: Csíkszereda: 300 év. Korunk 1968/9; uő: Bibliográfiai
adatok Csíkszereda történetéhez. Csíkszereda 1972. — Hargita, 1969. Irodalmi összeállítás. Igaz Szó 1969/8. —
Nagy Benedek: Van-e a napilapnak hagyománya Csíkban? Korunk 1971/7. — Molnos Lajos: Valának egykor
diákok… 250 éves a csíksomlyói színjátszás. A Hét 1971/48. — Pap Ferenc: Kájoni János és a csíksomlyói
nyomda művelődéstörténeti jelentősége. Korunk 1972/3. — Vámszer Géza: Csíkszereda településtörténete és
települési formája, az Életforma és anyagi műveltség c. kötetben, 1977.

Csíky Boldizsár (Marosvásárhely, 1937. okt. 3.) — zeneszerző. Szülővárosában a Bolyai
Farkas Líceum s a zeneművészeti középiskola növendéke, 1961-ben végezte tanulmányait a
kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban; azóta a marosvásárhelyi Állami
Filharmónia művészeti titkára, zenetanár. Cikkeit az Utunk, Korunk, Új Élet közli. Zenekari
művei közt Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekeinek feldolgozása szerepel; vokál-
szimfonikus műve, a Fáklyavivők, Veress Zoltán szövegére, Október c. kantátája Bodor Pál
versére készült, kamaraoperája, a Görög Ilona, ballada-feldolgozás, s vokálszimfonikus
művön dolgozva, a Barcsai-ballada foglalkoztatja. Népdalszvitjei, csángó és szilágysági
táncszvitjei, népi kórusművei adják meg a művészi alapállást a magyar klasszikusok és
jelenkori írók (Arany, Ady, József Attila, Weöres Sándor), valamint a hazai magyar költők
(Hajdu Zoltán, Horváth Imre, Márki Zoltán, Szilágyi Domokos) verseinek megzenésítéséhez.
A hegy c. szimfonikus költeményét az 1979-es Zenei Napok alkalmából mutatták be
Marosvásárhelyen.

Tanulmánya jelent meg A zenekari muzsika Marosvásárhelyen címmel (a Zenetudományi
írások c. gyűjteményben, 1977).
Terényi Ede: Irodalmi beállítottságú zeneszerző vagyok. Interjú Cs. B.-ral. Utunk 1970/38. — Simon Dezső:
Párbeszéd az alkotóval. Utunk 1973/4. — Erdélyi Lajos: Felmutatni az erdélyi zenei múltat. Beszélgetés Cs. B.-
ral. A Hét 1979/42. — Vendégünk Csíky Boldizsár. Hamburger Klára interjúja. Élet és Irodalom, Bp. 1980/2.

Csíky Csaba Jenő (Kolozsvár, 1942. febr. 16.) — orvosi szakíró. ~ Kálmán fia. Középiskolát
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végzett, ugyanitt szerzett orvosi oklevelet
(1965), az orvostudományok doktora (1977), az OGYI pszichiátriai klinikájának tanársegédje.
Hazai és külföldi folyóiratokban (Revista Medicală, Neurologie — Psihiatrie, Ideg-
gyógyászati Szemle, Bp.) több dolgozata jelent meg az elmebetegségek kezelési módszereiről
és a korai diagnózis lehetőségeiről. Tudománynépszerűsítő írásait A Hét s a TETT közli,
egyetemi jegyzetek társszerzője. Ismertető jellegű pszichiátriai könyve magyarul Csíky
Kálmán társszerkesztésében sajtó alatt.

Csiky Gergely emlékezete — A romániai magyar színházkultúra realista hagyományait
erősítő örökség előzménye, hogy Janovics Jenő, akkor még a Farkas utcai „öreg színház”
színésze, a kolozsvári egyetemen Csiky Gergely realizmusáról írja doktori értekezését, s mire



221

Csiky Gergely élete és művei c. munkájának mindkét kötete megjelenik (1900–02), el is kezdi
szegedi, majd kolozsvári színigazgatói pályáján annak a szerzőnek a színpadra vitelét, aki
szerinte „a modern való életnek a reális költője volt”. A proletárok és A nagymama már az ő
értelmezésében kerül az erdélyi közönség elé.

Csiky Gergely (1842–1891) pankotai születése s nem utolsósorban úttörő szerepe — több
művének temesvári megjelentetése és kapcsolata a Temesi Lapok c. első bánsági magyar
nyelvű lappal — a megszokottnál is erősebb köteléket jelentett, főképp a Bánságban. 1920
decemberében díszelőadás keretében mutatták be az aradi színházban Csiky Cifra
nyomorúság c. társadalmi drámáját s emlékbeszédében a meghívott előadó, Janovics Jenő, a
szerzőnek még a múlt században ugyanitt tartott első évadnyitó előadására hivatkozva fejtette
ki színházpolitikai elveit. Harminc évvel a drámaszerző halála után, 1921 novemberében a
pankotai szülőházon elhelyezett emléktáblánál zajlott le az emlékünnepély. Temesvárt az
Arany János Társaság 1931-ben, a Bánsági Magyar Közművelődési Egyesület 1932-ben
tartotta meg Csiky-emlékestjét. A Csiky-darabok ekkor már a gyárvárosi műkedvelők
műsorán is szerepeltek.

A magyar társadalom élősködőit leleplező kritikai realizmus új jelentőséget kapott a
szocializmus időszakában. Nemcsak színházaink nyúltak újra a Csiky-drámák után, hanem a
temesvári munkás színjátszók már 1954-ben az új címén Ingyenélők (eredetileg A proletárok)
bemutatásával hívták fel a figyelmet e realista színi hagyomány korszerű tanulságaira. Újabb
és újszerű előadására a temesvári Állami Magyar Színház fennállásának 20. évfordulóján,
1973 tavaszán került sor.

Csiky halálának 80. évfordulója 1971-ben megemlékezésre adott alkalmat Pankotán, ahol
Ficzay Dénes jelölte ki Csiky Gergely helyét az irodalomtörténetben. 1972-ben a születés
130. évfordulója már egész sorát nyitotta meg a méltatásoknak: az aradi szabadegyetemen és
a pécskai líceumban Kozma Dezső kolozsvári egyetemi lektor beszélt a drámaíró
jelentőségéről; az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör nyílt ülésén Mózer István lapszerkesztő In
memoriam Csiky Gergely c. előadása után Cseresnyés Gyula temesvári színirendező a nagy
realista író dramaturgiáját elemezte; Pankotán ez alkalommal tudományos ülésszak zajlott le,
ahol Kovách Géza történész a múlt századbeli Pankotát ismertette, Glück Jenő történész pedig
új adatok alapján Csiky Gergely román kapcsolatairól, így Iosif Vulcannal való érintkezéséről
számolt be. Az Aradi Esték c. művelődéstörténeti előadássorozatban ugyanekkor románul
ismertették Csiky Gergely munkásságának jelentőségét.
Márki Sándor: Csiky Gergely életéből. Pásztortűz 1923/27. — Jordáky Lajos: Janovics Jenő és Poór Lili. 1971.
68–69. — Anavi Ádám: A húszéves temesvári színház két bemutatója. Utunk 1973/7. — Glück Jenő–Nagy
János: Csiky Gergely-emlékek Aradon. Korunk 1974/4.

Csiky Gergely Színjátszó Kör — a temesvári Ifjúsági Művelődési Ház magyar színjátszó
csoportja. Fiatal munkások, diákok és értelmiségiek alakították 1978-ban. A közönség előtt
1979-ben mutatkoztak be Sütő András Vidám sirató egy bolyongó porszemért c. vígjátékának
előadásával. Az együttes irányítója és rendezője Fall Ilona, a temesvári Állami Magyar
Színház művésznője. A csoport előadásaival Temes megye magyarlakta községeit látogatja.

Csiky János (Gyergyócsomafalva, 1892. aug. 5. — 1979. szept. 7., Gyergyószentmiklós) —
orvosi szakíró. 1913-ban végezte a gimnáziumot Csíkszeredában; egyetemi tanulmányait a
frontszolgálat négy évre megszakította, s így orvosi diplomáját Kolozsvárt csak 1922-ben
szerezte meg. Mint gyergyószentmiklósi orvos a két világháború között a népegészségügy, a
fertőző betegségek, a nemi nevelés, az anyavédelem kérdéseiről írt; megjelent két munkája A
falu egészségvédelme (Mv. 1936) és Az anya egészsége és a gyermekáldás (Mv. 1939).
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Érdemei vannak a Gyilkos-tó balneoklimatikus ismertetése terén. Ilyen irányú cikkeit a
Gyergyói Újság, a budapesti Magyar Népegészségügyi Szemle, a nagyváradi Magyar Lapok,
a kolozsvári Erdélyi Iskola és Az Apostol, a sepsiszentgyörgyi Székely Nép hasábjain
jelentette meg. A Hitel 1939/4-es számában közölte Adatok a gyergyói nép táplálkozásához c.
gazdagon dokumentált szociográfiai értekezését (önálló füzetben is, Kv. 1939). 1957-ben
megszervezte s 1977-ig vezette a gyergyószentmiklósi kórházotthont öreg és idült betegek
számára; erről s a helybeli kórház történetéről, valamint a Gyergyóban tevékenykedett Fejér
Dávid orvos munkásságáról az Orvosi Szemle hasábjain jelentek meg tanulmányai.

Csiky József (Olthévíz, 1926. okt. 7. — 1977. jún. 29., Kolozsvár) — újságíró. A
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen
irodalmat, esztétikát, néprajzot hallgatott. Pályáját a Népi Egységnél kezdte, majd kolozsvári
lapokba dolgozott; 1975-től a Brassói Lapok munkatársa. Verskötete: Kakukkszó (Tompa
László előszavával, Székelyudvarhely 1946).

Csíky Kálmán (Kézdialbis, 1914. nov. 9.) — orvosi szakíró. ~ Csaba Jenő apja. Középiskoláit
Kézdivásárhelyt és Brassóban végezte, orvostudományi tanulmányait Kolozsvárt. 1940-től
Miskolczy Dezső mellett dolgozott a kolozsvári, majd a marosvásárhelyi ideg- és
elmegyógyászati tanszéken. 1948-tól a marosvásárhelyi elmegyógyászati klinika vezetője; az
OGYI egyetemi előadótanára, majd professzora, az orvostudományok doktora (1966).
Kiterjedt szakirodalmi tevékenységének eredményei hazai és külföldi lapokban jelentek meg.
Ő írta le elsőként Európában a szúnyog terjesztette vírusos enkephalitiszes járványt. Az
elmegyógyászati gyakorlatba bevezette a mesterséges altatásos elektroenkephalogrammos
vizsgálatot. Nagyszámú vizsgálat alapján e módszerrel elkülönítette az epizódikus temporális
pszichózisok kórcsoportját, valamint a minor skizofrénia kórformáját. Társszerzője a
Miskolczy Dezső akadémikus szerkesztette Idegkórtan c. tankönyvnek (1956). Munkatársa az
I. T. Nicolescu akadémikus szerkesztésében megjelent Morfopatologia sistemului nervos c.
monográfiának (1957, orosz fordítása 1963). Hazai magyar nyelvű folyóiratokban (Korunk,
Előre, A Hét, Dolgozó Nő) a lélektan és neveléstan kérdéseiről több közleménye jelent meg.
Páll Árpád: Idegesség — neurózis — pszichózis — mentálhigiénia. A Hét 1972/31.

Csipkerózsika-per — *irodalmi vita

Csipkés Ilona — *zeneirodalom

Csire Gabriella (Marosújvár, 1938. ápr. 21.) — ifjúsági író. ~ József felesége. Magyar nyelv-
és irodalomtanári oklevelet szerzett Kolozsvárt 1959-ben. Bukarestben az Irodalmi, majd az
Ifjúsági Könyvkiadó lektora. 1968-tól a Tanügyi Újság szerkesztője. Publicisztikai írásokkal,
novellákkal, versekkel jelentkezett, az Előre, Művelődés munkatársa. Mesejátékát (A varázsló
kosara) férje zenésítette meg a Napsugár számára (1970). Lauda zilelor noastre c. alatt (1975)
Dim. Rachici műfordítóval közösen válogatást mutatott be a romániai magyar költők hazafias
verseiből. Mesekönyveket szerkesztett a Nagyapó Mesefája sorozat számára a világirodalom
elbeszélő költészetéből (1975–78). Kötetei: Pandóra szelencéi. Ismerkedés a szépirodalmi
műfajokkal (1969); Turpi meséi (1971); Turpi és Világjáró Kópé (1976); Bűvös dalnok.
Mesélő hangszerek (Csire Józseffel, 1978); Álomhajó (1980).
Beke György: Eligazító egy hasznos kalauzhoz. Hargita 1970. márc. 8.
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Csire József (Nagyvárad, 1926. ápr. 14.) — zeneszerző, zeneíró. ~ Gabriella férje.
Nagyváradon érettségizett 1945-ben, a bukaresti Ciprian Porumbescu
Zenekonzervatóriumban 1957-ben zenetanári és karmesteri, 1964-ben zeneszerzői oklevelet
szerzett. 1961 óta ugyanitt előadótanár. A vezénylés műhelytitkai c. sorozata a Művelődés
1968-as és 1969-es évfolyamaiban jelent meg. Zenés gyermekjátékát (A varázsló kosara) a
Napsugár (1970/1) mellékletben adta közre. Szimfóniák, kórusok, dalok, kantáták szerzője.
Feleségével közösen szerzett munkája, a Bűvös dalnok (Mesélő hangszerek, 1978) az előszó
szerint fiataloknak szánt „hangszermitológia”.
Lakatos István: Cs. J. Művelődés 1971/11.

Csiszár Lajos (Marosvásárhely, 1876. febr. 5. — 1963. okt. 20., Marosvásárhely) — építész,
publicista. Szülővárosában végzett középiskolai tanulmányai után a budapesti felső
ipariskolán szerzett építőmesteri képesítést, majd a marosvásárhelyi Kereskedelmi és
Iparkamara ösztöndíjával a párizsi École des Beaux-Arts építészeti osztályán képezte magát
tovább. Tervei szerint és vállalásában épült fel Marosvásárhely számos középülete, így a
Városháza, valamint a sáromberki Teleki-kastély új szárnya. Mint a Székely Iparos
főszerkesztője (1906–08) s a Vásárhelyi Napló munkatársa a Székelyföld iparosítását és
műegyetem felállítását sürgette, az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai ellen
füzetet adott ki (1913). Az I. világháború után az Erdélyi Iparosok Lapja és a Magyar
Kisebbség munkatársa; a KZST 1929-ben tagjává választotta, itt Az építőkövek vallomásai
címen tartott előadást.

Csiszér József (Bukarest, 1884. — 1922. aug. 21., Vaskő) — újságíró, szerkesztő. A
bányamunkás szövetség titkára, 1919 és 1922 között a szövetség magyar, román és német
nyelven megjelenő lapjának, a Bányamunkásnak főszerkesztője. A szocialista és
szakszervezeti sajtóban a szocializmus kérdéseivel és a bányamunkásság életével
foglalkozott.

Csizér Zoltán (Magyarlápos, 1917. febr. 9.) — orvosi szakíró. Oklevelét 1940-ben Kolozsvárt
szerezte. Előbb a székelyudvarhelyi kórház sebészeti osztályát vezette, majd a maros-
vásárhelyi 1. számú sebészeti klinikán dolgozik, az OGYI előadótanára, az orvostudományok
doktora (1970). Szakfolyóiratokban (Orvosi Szemle, Chirurgia) megjelent közleményeiben a
kísérletes tüdősebészet, a szervátültetés, az orvosi etika kérdéseivel foglalkozik. A szerv- és
szövetátültetésről román nyelvű munkája jelent meg (Transplantarea organelor şi ţesuturilor,
Mv. 1967); magyar nyelvű kőnyomatos jegyzetei: Sebészeti tünettan (Mv. 1974); Sebészeti
propedeutika és tünettan (Mv. 1978).

Csizmadia Andor (Győr, 1910. szept. 4.) — jogtörténész. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, Budapesten 1933-ban jogi doktorátust szerzett,49 1940 és 1944 között
Kolozsvárt teljesített közigazgatási szolgálatot. Számos jogtörténeti munka szerzője. Felelős
szerkesztője volt a Kolozsvári Szemle c. negyedévenként megjelenő várostörténeti és -
igazgatási folyóiratnak; itt közölte tanulmányát az 1817. évi ínségakcióról (1943/1) és
Kolozsvár városjogáról Mátyás király korában (1944). Erdélyben megjelent munkái: A
magyar városi jog. Reformtörekvések a magyar városi közigazgatásban (Kv. 1940); Tizedesek
a régi Kolozsváron (Kv. 1942); Szociálpolitika a reformkori Kolozsváron (Az EME Jog-,
Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának Értekezései 4. Kv. 1943).

Csonth Ignác50
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Csorba István (Szék, 1925. febr. 24.) — gazdasági szakíró. A kolozsvári mezőgazdasági
főiskolán szerzett 1953-ban agrármérnöki oklevelet, ugyanott 1956-ig tanársegéd, majd a
csombordi mezőgazdasági szakiskola tanára. Tanácsadó jellegű kertészeti cikkeit a Dolgozó
Nő, Igazság, Falvak Dolgozó Népe közli. A zöldség- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatban
végzett tudományos kutatómunkát. Munkái: Zöldséghibrid vetőmagtermesztés (1955); Zöld-
séghajtatás és korai termesztés (1957); Házikert (1957); A családi ház kertje (Keszi-Harmath
Erzsébettel és Veress Istvánnal, 1975).

Csorvássy István (Szászrégen, 1912. ápr. 2.) — szobrász. Ipari munkás sorból indult művészi
pályájára, a Kolozsvári Művészeti Iskolát 1931-ben mint Aurel Ciupe és Romulus Ladea
tanítványa végezte. Első szobrát Marosvásárhelyen állították ki 1931-ben. Ugyanitt művészeti
középiskolai tanár a nyugdíjazásig. Koreai partizánok c. faszobrát 1952-ben a
Békevilágtanács nagydíjával tüntették ki. Izsák Mártonnal együtt készítette el a Bolyaiak
szobrát (1957-ben leplezték le Marosvásárhelyen). Petőfi, George Enescu, Ady alakját számos
változatban örökítette meg.

Csőgör Erzsébet (Kolozsvár, 1911. nov. 4.) — lélektani szakíró. ~ Lajos felesége.
Szülővárosában és Párizsban végzett tanulmányai után a Bolyai Tudományegyetemen (1945–
49), majd a marosvásárhelyi OGYI-ban (1949–53) tanított, 1961-től ugyanott nyugalomba
vonulásáig (1973) a pedagógiai főiskola lélektani tanszékének előadótanára. Gyermeklélektan
c. kőnyomatos jegyzete 1948-ban jelent meg Kolozsvárt. A Revista de Pedagogie, Orvosi
Szemle, Revista Medicală s más szaklapokban a gyermeklélektan kérdéseit tárgyalja; a
Dolgozó Nő hasábjain közölt A gyógypedagógus naplójából c. sorozatban a visszamaradott
szellemi képességű gyermekekről (1959–60), majd Neveljünk együtt c. sorozatában egy
újszülött neveléséről (1960–61) értekezett.

Csőgör Lajos (Nagysármás, 1904. márc. 18.) — orvosi szakíró, közíró. ~ Erzsébet férje.
Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte, egyetemi tanulmányait Szegeden
kezdte és Kolozsvárt fejezte be. 1935-től a Bethlen Kollégium iskolai fogorvosa, 1940-től
tanársegéd, 1944-től egyetemi tanár a fogászati tanszéken Kolozsvárt, aztán 1949-től
Marosvásárhelyen az OGYI tanszékvezető tanára. Doktor docens (1960), az orvosi akadémia
elnökségi tagja (1969), a Szocialista Munka Hőse (1971), érdemes orvos (1972).

Már egyetemi hallgató korában az Erdélyi Fiataloknak, majd a Falvak Népének és a
Magyarpárti Ellenzéket képviselő Ellenzéki Közlönynek a szerkesztője és munkatársa; részt
vesz az antifasiszta ellenállási mozgalomban; a felszabadulás után Kolozs megye alispánja s
az MNSZ egyik vezetője. Az egyetem szervezőbizottságának elnöke, 1945-től 1948-ig a
Bolyai Tudományegyetem, majd 1948–49-ben és 1964-től 1967-ig a marosvásárhelyi OGYI
rektora; e tisztségeiben sikerült mindkét intézményt a korszerű magyar tudományosság hazai
központjaivá fejlesztenie. Több ízben nemzetgyűlési képviselő. 1949-ben a szocialista
törvényesség megsértésével bebörtönözték, de 1956-ban rehabilitálták és visszahelyezték
tanszékére. Nemcsak román és magyar szakfolyóiratokban (Stomatologie, Fogorvosi Szemle,
Bp., Orvosi Szemle), hanem a napisajtóban is számos írása jelent meg az orvosi felsőoktatás,
az ifjúság nevelése, az orvosi etika kérdéseiről s különösen az ivóvíz fluorizálásáról.

Vigyázz a fogadra! c. munkáját a helyes szájápolásról 1949-ben, Fogászat c. egyetemi
jegyzetét (Guzner Miklóssal és Mészáros Gézával) 1958-ban adták ki; 1964 és 1967 között a
marosvásárhelyi kétnyelvű Orvosi Szemle–Revista Medicală főszerkesztője.
Dankanits Ádám: Együtt a közös úton. Beszélgetés Cs. L.-sal. A Hét 1975/4. — Marosi Ildikó: A jelen tegnap
kezdődött. Beszélgetés Cs. L.-sal. A Hét Évkönyve 1978. — Egy az elsők közül. Korunk 1979/4. — Szabó Attila
— Vincze János: Cs. L. Természettudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1980/6.
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Csősz — a 30-as években Czinczár Miklós, majd a 60-as évek óta Szőcs István írói álneve.

Csucsuja István (Kolozsvár, 1942. aug. 19.) — történész. Középiskolát szülővárosában
végzett, a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett történelem szakos képesítést. 1972-től a
bukaresti N. Iorga Történettudományi Intézet nemzetiségi osztályán tudományos kutató,
1979-től a kolozsvári egyetem adjunktusa. A Hét, Művelődés, Tanügyi Újság, Munkásélet,
Revista de Istorie, Revue Roumaine d'Histoire s több napilap munkatársa. Az 1848–1849-es
erdélyi forradalom és a két világháború közötti romániai magyar haladó erők c. tanulmányát
az MNT közölte (románul és magyarul, 1976); A függetlenségi háború visszhangja az erdélyi
magyar sajtóban és a magyar nép körében c. tanulmánya az 1877. Tollal, fegyverrel c.
gyűjteményben (1977) jelent meg. Önálló kötete: 1877, a Függetlenségi Háború és Erdély
(Bitay Ödön előszavával, Dan Berindei bevezető tanulmányával. Politikai Könyvkiadó 1977).
Bálint József: A közös múlt közös emlékeiből. A Hét 1977/49. — Egymásba fonódó gyökerek. Beszélgetés Cs. I.-
nal. Lejegyezte Murádin Jenő. Igazság 1980. jún. 12.

Csukovits Sándor51

Csulak Magda — *iparművészeti irodalom

Csutak Levente (Kovászna, 1940. okt. 13.) — grafikus, szerkesztő. Képzőművészeti
középiskolát végzett Marosvásárhelyen, a rajztanári diplomát Kolozsvárt a Ion Andreescu
Képzőművészeti Főiskolán 1964-ben nyerte el. Előbb Nagyszebenben tanított, 1968-tól a
brassói Új Idő, ill. 1969-től Brassói Lapok hetilap grafikai szerkesztője. Képzőművészeti
kritikái, esszéi itt jelennek meg; 1974–75-ben 101 folytatásban közölte Népi díszítésünk
alapformái c. képsorozatát. Kiállítással nemcsak a nagyszebeni Brukenthal Múzeumban, a
brassói Arta és Victoria teremben és Kolozsvárt a Korunk Galériában szerepelt, hanem
külföldi tárlatokon is részt vett: Wroclawban, Barcelonában és Londonban.

Csutak Vilmos (Zágon, 1878. nov. 6. — 1936. máj. 14., Sepsiszentgyörgy) — történész. A
kolozsvári egyetemen történelem és latin szakos tanári diplomát szerzett, 1903-tól a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára, 1916-tól igazgatója. A Székely Nemzeti
Múzeum őre, majd igazgatója (1916–36). Bécsben, Budapesten és a Székelyföldön végzett
levéltári kutatások alapján főleg helytörténeti tanulmányokat írt. A helyi sajtóban, továbbá az
Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Múzeum, Ifjú Erdély hasábjain Háromszék
vármegye, a Székely Mikó Kollégium, az erdélyi ref. egyház s a kuruc mozgalmak múltját
tárta fel; szerkesztésében jelent meg az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves
jubileumára c. gazdag művelődéstörténeti és természettudományi cikkgyűjtemény (Sepsi-
szentgyörgy 1929), amelynek a magyar szerzők mellé román és szász szakembereket is
megnyert munkatársakul; ő maga itt A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek
ötvenéves fejlődése, Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalföldön 1707–11-ben és A székely
nép s a Székelyföld bibliográfiája c. tanulmányokkal szerepel. A Székely Nemzeti Múzeum
története és jelentősége c. forrásértékű tanulmánya az EME sepsiszentgyörgyi 1933-as
vándorgyűlésének emlékkönyvében jelent meg.
Kabay Gábor: Cs. V. A Sepsiszentgyörgyi Múzeum évkönyve, Mv. 1955. 160. — Becsei Pál: Cs. V. Megyei
Tükör 1968. nov. 9.

Csűrös Emília, Bérczes Istvánné (Dálya, 1897. okt. 5. — 1970. szept. 9., Budapest) —
ifjúsági író. ~ István nővére. A nagyenyedi ref. tanítóképzőben szerzett oklevelet, a Cimbora
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Benedek Elek nevelte munkatársa, majd Kolozsvárt az Ellenzék és az Újság, később
Nagyváradon az Erdélyi Lapok számára dolgozik. Írásait közölte A Hírnök, Jóbarát, Új
Cimbora is. Gyermekszíndarabjai és köszöntői, dalosjátékai, ifjúsági regényei a nevelő
célzatot a honszeretettel fűzték egybe, s szívesen újította fel az erdélyi hagyományokat.

Művei: Gyermekszíndarabok és köszöntők (Kv. 1930); „Fű kizöldül ó sírhanton” (elbe-
szélések, Kv. 1930); Az erdő varázsa (gyermekdalosjáték, Kv. 1931); Csillagszállás
(gyermekszíndarabok és köszöntők, Nv. 1932); Ripsz és ropsz (Két kócos kutya története, Bp.
1933); Szeretnék szántani (ifjúsági regény, Bp. 1937); Kalotay Margit esküvője (ifjúsági
regény, Bp. 1941). Műfordítása Lisbeth Burger: Bölcsőre hulló fények és árnyak (Egy bába
naplója, Nv. 1937). 1941-ben Magyarországra költözött, ott megjelent számos munkája közül
kiemelkedik a Kisbaconi fenyőfák (Bp. 1943) megható személyi emlékezése. Benedek Elek
hozzá írt 30 levelét a Benedek Elek irodalmi levelezése (I. 1979) közli.
Dsida Jenő: Ripsz és ropsz. Erdélyi Helikon 1934/6. — Lőrinczi László: Szeretnék szántani. Pásztortűz 1937/9.

Csűrös István (Székástóhát, 1914. máj. 3.) — botanikai szakíró. ~ Emília öccse, ~-Káptalan
Margit férje. Középiskoláit Gyulafehérváron, egyetemi tanulmányait 1938-ban Kolozsvárt
végezte. Előbb a kolozsvári mezőgazdasági főiskolán, 1946-tól a Bolyai Tudományegyetemen
adott elő; 1959-től nyugalomba vonulásáig a Babeş–Bolyai Egyetem növénytani
tanszékvezető tanára. Az Erdélyi Gazda népszerűsítő cikkeit közölte (1940–44); a Flora R. P.
R. külső munkatársa. Szaktanulmányai főként a kolozsvári egyetem kiadványaiban jelentek
meg román és magyar nyelven; németül és oroszul Bukarestben, Hágában, Berlinben és
Moszkvában megjelenő botanikai folyóiratokban publikál. Szerkesztőbizottsági tagja a Natura
c. folyóiratnak (1960–68), majd a Studia Universitatis Babeş–Bolyai biológiai sorozatának
(1969-től). A Fogarasi-havasok, a Retyezát, a Keleti Kárpátok, a Hargita, a Mezőség
flórájával és vegetációjával foglalkozik.

Munkái: A Mócvidék legfontosabb mezőgazdasági kérdései (1953); Növényrendszertan I.
Alacsonyabb rendű növények (kőnyomatos, Kv. 1954): Excursii în Munţii Retezatului
(útikönyv, 1971); Az Erdélyi Mezőség élővilágáról (1973); Az Erdélyi-medence növény-
világáról (Antenna, Kv. 1974); Hogyan alakult ki a növényvilág? (1976). Oroszból magyarra
fordította I. Kosztyükov A csodalámpa c. könyvét (1948).
Szabó T. E. Attila: Tudomány — természetjárás. Korunk 1972/1; uő: A növények fejlődéstörténete. Korunk
1977/5. — Puskás Attila: Egy életmű szintézise. A Hét 1974/38. — Sárkány Sándor: Hogyan alakult ki a
növényvilág? Botanikai Közlemények, Bp. 1977/4. — Szabó Attila — Vincze János: Cs. I.
Természettudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1980/8.

Csűrös-Káptalan Margit (Torda, 1921. ápr. 11.) — botanikai szakíró, ~ István felesége.
Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsvárt végezte, 1950-ben a Bolyai
Tudományegyetemen szerzett tanári képesítést. Szaktanulmányai egyetemi és
szakfolyóiratokban (Revista Pădurilor, Studia Universitatis Babeş–Bolyai — Series Biologia,
Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca) jelennek meg; a Dolgozó Nő szerkesztőbizottsági tagja.
Munkássága növénycönológiai kutatásokra irányul, feldolgozta a Kászoni-medence
gombaflóráját, munkatársa az erdélyi növénytársulások ökológiai értékelését kidolgozó
munkacsoportnak, és összeállította az erdélyi román és magyar nyelvű növényföldrajzi
szakirodalom bibliográfiáját (Contribuţii Botanice Cluj, évkönyv, 1970). Egyetemi jegyzete
román nyelven jelent meg.
Szabó Attila — Vincze János: Cs. K. M. Természettudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1980/8.
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Csűry Bálint (Egri, 1886. febr. 13. — 1941. febr. 13., Debrecen) — nyelvész. Középiskolai
tanulmányait Szatmáron végezte, majd a kolozsvári egyetemen szerzett magyar–latin szakos
tanári oklevelet. 1910-től 1932-ig a kolozsvári ref. kollégium tanára. Ebben az időben jelenik
meg két önálló munkája: Magyar lakodalom (vőfélykönyv. Kv. 1924), Néprajzi jegyzetek a
moldvai magyarokról. ETF. 37. Kv. 1930). Közben 1930-ban a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemen magyar népnyelvből magántanári képesítést szerzett. Debrecenben
1932-ben elfoglalja a magyar és finnugor összehasonlító nyelvészeti tanszéket. Egyetemi
tanárként itt teremti meg a munkásságával újjáéledő magyar nyelvjáráskutatás szervezeti
feltételeit. Vezetésével Magyar Népnyelvkutató Intézet létesül, majd 1939-ben megindítja az
intézet Magyar Népnyelv c. évkönyvét. Tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Erdélyi
Irodalmi Társaságnak s a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, már 1927-ben az MTA
levelező tagjává választotta, megválasztják a helsinki Finnugor Társaság kültagjává és az Észt
Tudományos Akadémia rendes tagjává.52 Tudományos cikkeit nálunk az Erdélyi Irodalmi
Szemle és Erdélyi Múzeum közli. Közben sok tudománynépszerűsítő és nyelvművelő cikket,
könyvismertetést ír nemcsak a szakfolyóiratokba, hanem napilapokba és irodalmi
folyóiratokba is (Pásztortűz, Erdélyi Szemle, Ellenzék, Ifjú Erdély, Magyar Nép). A
nyelvjáráskutatásban mind a gyűjtés módja, mind a feldolgozás terén új irányt szab, új
módszert alakít ki, amely később Csűry-féle iskola néven válik nevezetessé. Célja egy-egy
tájegység nyelvének feltárása: szókincsének szótári feldolgozása és valamennyi hang- és
alaktani sajátságának ún. jelenségmonográfiákban való leírása. Kutatási területe elsősorban a
Szamoshát, részben a Tiszahát és a régi Ugocsa megye, valamint a déli csángók nyelvjárása.
Több évtizedes kutatómunkájának eredménye a Szamosháti szótár (I. Bp. 1935; II. Bp. 1936);
A. Kannistóval együtt sajtó alá rendezi Yrjö Wychmann hagyatékát, az északi csángók
nyelvének szótári anyagát.53

(M. L.)
Szabó T. Attila: Cs. B. Magyar Nyelv, Bp. 1941. 65–72.; újraközölve Nyelv és múlt, 1972. 475–78. — Bakó
Elemér: Cs. B. élete és munkássága. Magyar Népnyelv, Debrecen 1941. 7–38.
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D

Dacia — román és magyar nyelvű „független kritikai, társadalmi és kulturális hetilap”
Csíkszeredán. A Nemzeti Liberális Párt megyei tagozatának hivatalos szerveként indult 1926.
dec. 22-én Viteliu Bănuţiu szerkesztésében román nyelvű tárca- és magyar irodalmi rovattal.
Említésre méltó benne Ion Minulescu költő, akkor kultuszminisztériumi vezérigazgató
nyilatkozata Bukarest színikultúrájáról (1927/10). Magyar irodalmi anyagának munkatársa
Kósa Lajos és Mihály László Barna volt. Az irodalom a lapból már a II. évfolyam 18.
számától kezdve kiszorult, s a liberális kormányzat válságba jutásakor, az 1928/3-as számmal
maga a lap is megszűnt.

Dacia Könyvkiadó — a romániai könyvkiadás 1970-ben történt átszervezése során
Kolozsvárt létesült vállalat; a nagy múltú kolozsvári könyvkiadás hagyományait felelevenítve
az irodalom, a művelődés és a tudomány helyi eredményeinek országos szintű és igényű
közvetítését tűzte ki céljául román, magyar és német nyelvű kiadványaival. Fennállásának
első évtizedében (1970–79) összesen 336 művet adott ki magyarul. Igazgató Alexandru
Căprariu író, a magyar szerkesztőség vezetője megalakulásakor Lászlóffy Aladár, majd Ke-
rekes György (1970-től), munkatársai: Dáné Tibor, Gál Anna (1972–74), Jancsik Pál,
Keresztesi Éva (1970–72), Varró János.

Magyar nyelvű könyvtermelésének több mint egyharmada eredeti szépirodalom (106 mű) és
szépirodalmi fordítás (17 mű), egyharmada a középiskolai oktatás igényeihez közvetlenül
kapcsolódó *Tanulók Könyvtára (92 mű) és *Kismonográfia (13 mű) sorozat köteteiből áll,
míg a harmadik túlnyomó részét eredeti tudományos művek (25 mű) és az *Antenna sorozat
kötetei (1972-től 1979-ig összesen 27 kötet) alkotják. Művészeti kiadványai közül doku-
mentumértéküknél fogva kiemelkednek a művész-emlékezések Banner Zoltán szerkesz-
tésében (Nagy Albert, Mikola András, Popp Aurél, Szolnay Sándor, Márkos András kötetei) s
művészi rangjuknál fogva Gy. Szabó Béla albumai (Hónapok, 1973; Mexikói tél, 1974; La
divina commedia, 1977).

Az eredeti irodalomban elsősorban a kolozsvári és Kolozsvár vidéki írók, költők köteteinek
kiadását vállalja, de helyet adott az évek folyamán a bukaresti Bodor Pál és Szemlér Ferenc, a
szatmári Soltész József, a nagykárolyi Fényi István, a marosvásárhelyi Nemes László,
Jánosházy György, Spielmann József, Szőcs Kálmán, Tóth István, a dési Varró Dezső, a
Nagyváradon élő Fábián Sándor és Horváth Imre munkáinak is. Kiadta a fiatal költők
Varázslataink c. antológiáját (1974).

A profiljáról kialakítható képet néhány népköltészeti és népművészeti kiadvány (Kós Károly,
Nagy Olga, Ráduly János kötetei), néhány társadalomtudományi, filozófiai kötet (köztük a
fiatal filozófus nemzedéket is felsorakoztató Látóhatár c. tanulmánykötet 1973-ban), egy-egy
nyelvtudományi és történeti tematikájú mű (köztük Horváth István jelentős falurajza, a
Magyarózdi toronyalja, 1970) teszi teljessé.

A ~ kiadásában fennállásának évei alatt több klasszikus és kortárs magyar irodalmi mű román
fordítása is megjelent: Petőfi Apostola (1972), Jókai Cigánybáró és Sárga rózsa c. kisregényei
(1976), Áprily Lajos, Létay Lajos és Kassák Lajos versei (1976, 1978, 1980) s három
figyelemre méltó gyűjteményes kötet: Petre Şaitiş magyar balladafordítása (1976), egy mai
magyar drámaantológia (1974) és a romániai magyar líra Forrás-nemzedékét bemutató
válogatás Teodor Balteş fordításában (1979).
Kolozsvári könyvkiadó. Kérdez Beke György, válaszol Kerekes György. Utunk 1973/1. — Bodor Pál: A D.
magyar könyvei 1970–1980. A Hét 1980/39.
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Dadányi György54 — *Temesvár magyar irodalmi élete

Daday Jenő — *biológiai szakirodalom

Daday Loránd (Beszterce, 1893. nov. 6. — 1954. júl. 23., Dés) — író. Középiskoláit Désen
és Kolozsvárt végezte. A kolozsvári ref. teológia hallgatója, majd a budapesti
tudományegyetemen szerzett filozófiai doktorátust. A 20-as évek elején néhány cikket és
karcolatot közölt a Napkeletben és a Pásztortűzben, ezekben a szocialista eszmék iránt is
fogékony értelmiségiként tájékozódik a romániai valóság problémáiban. 1924-ben Semesnye
Szamos menti községben kisebb birtokot örökölt, s egy időre teljesen elszakadt az
irodalomtól. Székely Mózes néven Budapesten kiadott regényeivel nemcsak irodalmi, hanem
politikai körökben is nagy feltűnést keltett. Első regénye, a Zátony ugyanis azt a folyamatot
mutatja be leleplező erővel, hogyan hull szét az erdélyi magyar földesúri birtok a feltörő
román burzsoázia és a földet követelő parasztság kettős nyomása alatt. A regény nacionalista
beállítása — az éles szemmel meglátott és indulattal exponált szociális elégedetlenség
ellenére — súlyos tehertétele a tehetséggel megírt könyvnek. Következő regényében, a
Csütörtökben már a munkásosztály brutális elnyomásának s osztályharcának jeleneteit is
feleleveníti. A Zátony miatt „írásban elkövetett felséggyalázás” vádjával hathónapi börtönre
ítélték, annak ellenére, hogy perében Victor Eftimiu a PEN-Club részéről védelmére kelt.
Büntetésének letöltése során került kapcsolatba a dési börtönben kommunista elítéltekkel, s
kiszabadulva a Korunkhoz közeledett, ahol 1936-ban Derzsi Mihály névvel néhány novellája
is megjelent. Szoros személyi barátság fűzte Gaál Gáborhoz, s ez irányt adott magatartásának
kialakulásához. A 40-es évek elején tanfelügyelő Désen.

Már a felszabadulást megelőző években kapcsolatot talált az illegális kommunista
mozgalommal, s az utolsó években annak egyes akcióiban is részt vett. Közvetlenül a
felszabadulás után Dés városának polgármestere, majd az MNSZ aktivistája, s 1946-tól a dési
líceumban tanárként működik haláláig. Az Utunknak kezdettől fogva munkatársa, itt Kovács
Bálint név alatt jelennek meg novellái, karcolatai, amelyekben a szocialista társadalmi rend
formálódását, az átalakulás köznapi hőseinek életét, az új tudatformák kialakulásának
folyamatát követi nyomon. Novelláinak fő értéke az író érzéke a drámai feszültségű helyzetek
megteremtése iránt. Írói pályája kiteljesedésének bizonyítéka hirtelen halála miatt félbemaradt
regénye (A lápon át) is, amelyben — erős önéletrajzi vonatkozásokkal — egy értelmiségi
útját készült megrajzolni századunk első felében: a nélkülözésekkel tele gyermekkortól egy
váratlan örökség kísértésein és válságain át a dolgozó tömegek igazának felismeréséig.

Művei: Zátony (Bp. 1931); Csütörtök (Bp. 1935); Kié az ország? (színmű, Bp. 1944);
Malomszeg (novellák, 1954). Írásainak posztumusz kiadása utolsó regénye elkészült részeivel:
A lápon át (novellák, Dávid Gyula bevezetőjével, 1970).

(D. Gy.)
Földes László: Az új és a régi Kovács Bálint írásaiban. Utunk 1950/9. — Molter Károly: Malomszeg. Igaz Szó
1954/5–6. — Szilágyi András: Daday feltámadása. Utunk 1970/32. — Nagy Pál: Lápon át — az önkifejezés felé.
Utunk 1970/38. — Kormos Gyula: Most lenne nyolcvanéves; Papp Béla: Tanárom volt… Utunk 1973/47.

Dali Sándor (Szováta, 1930. jún. 29.) — szerkesztő, közíró. A középiskolát Marosvásárhelyen
végezte, tanári oklevelet a pedagógia–lélektan szakon Kolozsvárt szerzett 1955-ben. Ifjúsági
szervezőmunka után 1961-től 1968-ig az Ifjúmunkás főszerkesztője; a lapot a közügyi
kérdéseket felszínen tartó, népszerű sajtóorgánummá fejlesztette. 1968-tól 1974-ig a
sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör főszerkesztője: rövid idő alatt sikerült munkatársainak
megválogatása s különösen a helyi kérdések országos szinten való tárgyalása révén lapjának a
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megye határain túl is elismerést szereznie. 1977 óta A Hét belső munkatársa. Az ifjúság
viselkedési normáit foglalta össze Le a kalappal (1965) c. könyvében, amely 1968-ban Hut ab
címmel németül is megjelent. Újabb kötete: Mindenki viselkedik (1978).

daljáték — Kolozsvár fejlett zenei életében az opera-műfaj már a 20-as esztendők elején
feltűnik. Az első romániai magyar operaként Delly-Szabó Géza Páter gvárdián c.
egyfelvonásos vígoperáját tartjuk számon (Bárd Oszkár szövegére írta 1919-ben, azonban
csak 1946-ban mutatták be a Kolozsvári Magyar Színházban). Ezt követte Bródy Miklós
keleti tárgyú operája, a Thámár (bemutatta a Kolozsvári Magyar Színház) és Bretán Miklós
legendás tárgyú daljátéka, a Gólem vagy a Gólem lázadása (bemutatta ugyancsak a
Kolozsvári Magyar Színház 1924 decemberében, Kaczér Illés szövegével), majd Eisikovits
Mihály Aranykorsó c. daljátéka (1935-ben adták elő Kolozsvárt).

Újabb hazai szerző operájának bemutatására csak a II. világháború utáni időszakban, a 60-as
években került sor. Demián Vilmos Kelepce c. operáját (Szinberger Sándor szövegkönyvére,
1964) a kolozsvári Állami Magyar Opera 1965-ben be is mutatta. Szabó Csaba Kis építők c.
gyermekoperáját ugyancsak 1965-ben, Csíky Boldizsár Görög Ilonáját (kamaraopera
pantomimmal) 1966-ban adta elő a Marosvásárhelyi Népi Együttes. Junger Ervin
egyfelvonásos műve, A helység kalapácsa Petőfi elbeszélő költeményének cselekményét vitte
színpadra (Jánosházy György szövegkönyve nyomán 1967-ben, bemutatta az Állami Magyar
Opera 1968-ban).

Román nyelven került bemutatásra Eisikovits Mihály két gyermekoperája: A kecske meséje,
melynek szövegkönyvét S. Marsak nyomán Bartalis János és Ilie Balea írta (bemutató a
kolozsvári Román Operában, 1954) és a Csalafinta kút, Marton Lili szövegére, Ilie Balea
fordításában (bemutató ugyanott, 1962), valamint Szarvady Gyula Isztrosz királya, amelyet
román nyelven Konstancán 1976-ban játszottak először, magyarul Kolozsvárt 1979-ben.

Sajátos zenés színpadi műfajként jelentkezett a 30-as években a Kolozsvári Magyar Színház
kezdeményezte *kék madár irányzat keretében a népi daljáték, amelynek szerzői a népéletből
vett témákat elevenítettek meg népdal-, ballada- és népszokás-betétekkel szerves egységben.
Ezek sorába tartozik Bárdos Péter A gyújtogató (1932), Nyírő József–Keresztes Károly Júlia
szép leány (1933), a Kós Károly tervei szerint kalotaszegi környezetbe áthelyezett Kacsóh-
féle János vitéz (Dsida Jenő előjátékával, 1934), Györkös Ferenc–Szabédi László A
szentlászlói vőlegény (1935), Gaál Lajos–Dávid István Székely guzsalyos (1935), valamint
Szentimrei Jenő Csáki bíró lánya (1936) c. darabja. Ezek egy részét, akárcsak a művibb és
népmesei-tündérmesei ízű más darabokat (Makkai Sándor–Saja Sándor: Gyöngyvirág, 1928;
Nagy Zoltán: Napsugárka, 1937) műkedvelők vitték színpadra.

Kéziratban fekvő vagy nyomtatásban megjelent, de bemutatásra még nem vagy csak
részleteiben került daljátékaink közül számon tartjuk Delly-Szabó Géza (Sappho, zenedráma
három felvonásban, Grillparzer nyomán, 1917; A kontár, zenés történelmi játék, 1951), Bihari
Sándor (Kádár Kata, háromfelvonásos daljáték Földi Janka szövegére, 1956), Junger Ervin
(Júlia kisasszony, Strindberg nyomán, Rónai Antal szövegkönyvére, 1959), Csire József
(Hajnaltól hajnalig, Karikás Frigyes Júlia asszony c. novellája nyomán, 1961; Válságos órák,
1966) és Vermesy Péter (Ördögváltozás Csíkban, Tamási Áron novellája nyomán, Szőcs
István szövegkönyvével, 1970) dalműveit.

(B. A.)
Kötő József: Drámairodalmi örökségünk. Korunk 1967/11. — Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés
színpad (1792–1973). Benkő András előszavával, 1977. — Fehérvári László: A történeti hűség kedvéért. Utunk
1978/9.
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Dálnoky Lajos, családi nevén Dálnoki Nagy (Miskolc, 1862. ápr. 9. — 1937. márc. 2., Arad)
— színműíró, költő, műfordító. 1899-től 1918-ig Arad megye alispánja. A század elején
Budapesten két vígjátékát mutatták be, a 30-as években Aradon játszották Ifjúság és Úrlovas
c. vígjátékait. Költészete közhelyszerű; Géraldy, Verlaine és Heine verseinek fordításával
viszont figyelmet keltett. Elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a Kölcsey Egyesületnek.
Aradon 1918 után megjelent munkái és műfordításai: Tavasz — ősz (versek, 1922); Fény —
árny (versek, 1924); Könny — mosoly (versek, 1925); Karnevál (egyfelvonásos verses
vígjáték, 1926); Paul Géraldy: Toi et moi (1927); Paul Verlaine: Jézus lábainál. A La sagesse
ciklusból (1926); Mythologia (versek, 1928); Heinrich Heine: Neue Gedichte (1929); Összes
művei (Fischer Aladár előszavával, 1937).

daloskönyv — az orális dalkultúra (többnyire a népdalkultúra) terjesztését szolgáló
gyűjtemény. Jelentős szerephez jutott mindig a romániai magyar népművelődésben. Elsőnek
Legújabb magyar daloskönyv címmel Nemes Elemér összeállításában négy füzet jelent meg
1927–28-ban Kolozsvárt, népszerű operák, operettek kedvelt áriáinak, népies műdaloknak,
slágereknek a szövegével. Értéküket csökkenti a dallam mellőzése, valamint az
operettrészletek, slágerek túlsúlya. 1931-ben Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor és Mikó
Imre bocsátott közre magyar népdalokat és más népek dalait, tréfás és diákdalokat, unitárius
egyházi énekeket tartalmazó Ifjúsági daloskönyvet Kolozsvárt. Később rendkívül népszerűvé
vált és számos kiadást ért meg az Ifjú Erdély kiadásában Kolozsvárt 1936-ban megjelent A mi
dalaink c. kottás dalgyűjtemény: az 1. kiadás 70 népdalával szemben az 1942-es 7. kiadás már
230 népdalt tartalmazott, s az eredeti 2000-es példányszám a 6. kiadás esetében 1941-ben már
elérte a 19 000-et. Összesen nyolc kiadása jelent meg, az első hatot Bereczky Sándor, az
utolsó kettőt (1941, 1943) Szöllősy András zeneszerző szerkesztette; ez a ~ a konzervatív
műdalkultúrával szemben véglegesen győzelemre vitte a kodályi népdalkultúra ügyét. 1944-
ben Czilling Antal és Szabó Géza Daloljunk címmel bocsátott ki Temesvárt műfajonként
csoportosított magyar népdalokat. Az utolsó csoport igényesen válogatott kétszólamú
feldolgozásokkal járult hozzá az énekkarok munkájának megkönnyítéséhez.

A felszabadulás után az Ifjúsági Könyvkiadó jelentkezett az első dalfüzetekkel. Előbb
Daloljatok ifjú munkások (1948), majd Dalosfüzet (1949) címmel adott közre munkás-
mozgalmi énekeket és magyar népdalokat. A Repülj madár, repülj… (1955) Imets Dénes
gyűjtéséből közöl 95 csíkmenasági népdalt és balladát. 1956-ban Szegő Júlia jelentette meg
Bukarestben Daloljunk c. kötetét módszertani utasításokkal. A zenei anyagot nehézségi
sorrend szerint állítva össze, magyar és rokon népek dalaiból, Kodály- és Bartók-gyűjtésekből
válogatott, s az anyagot kánonokkal, kétszólamú énekekkel, nagy zeneszerzők műveiből vett
szemelvényekkel egészítette ki.

A dalkultúra fellendítéséhez járult hozzá az, hogy a marosvásárhelyi Népi Alkotások Háza
közreadott egy Cîntece — Dalos zsebkönyv c. kétnyelvű füzetet, melyben több szerző
hazafias dalai s újkeletű népdalok kaptak helyet. Ugyancsak itt láttak napvilágot 1970 óta a
zenei középiskolások Bandi Dezső kezdeményezésére indított népdalgyűjtésének egy-egy
község dalkultúráját bemutató leporello-füzetei: a nyárádköszvényesi Tiszta búzából, a
backamadarasi Szerelem, szerelem, a magyarói A falu nótája, a mezőcsávási A csávási nagy
hegy alatt c. gyűjtemények. E kiadványokon kívül számos más ~t is megjelentettek a népi
alkotás és művészeti mozgalom irányításának megyei szervei egy-egy helység, vidék vagy
megye népdalaiból. Ezek csak ritkán kerülnek országos könyvárusi forgalomba, nem egyet
közülük észre sem vett a szakkritika, Összesítő felmérés még nem készült róluk. Többnyire
műkedvelő gyűjtők — főleg zenetanárok — munkái, ritkábban hivatásos népzenekutatóké, s
tudományos színvonaluk egyenlőtlen. Jobb esetben nemcsak a szélesebb körű népdal-
kultúrának, hanem a népzenetudománynak is hasznos eszközei.
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Kiemelkedik közülük Almási István és Iosif Herţea 245 népi táncdallam c. háromnyelvű
kötete (Mv. 1970), melynek 114 magyar dallama közül 68 szöveges népdal; a Művelődés
ugyancsak vidéki gyűjtésű Vadrózsák sorozatában közölt magyar népdalokból Dalosfüzet
(1971) állott össze. Apácai Bölöni Sándor és Gulácsi Zoltán Búza, búza, de szép tábla búza c.
Arad környéki gyűjtését (Arad 1978) s Bura László–Fejér Kálmán–Petkes József Szatmár
vidéki néphagyományok c. kötetének (Szatmár 1979) népdalközlését ugyancsak ki kell
emelnünk a vidéki keretből.

A Kriterion kiadásában tömegpéldányszámban megjelent Tavaszi szél vizet áraszt c.
gyűjtemény (Almási István összeállításában, 1972), valamint az Erdő mélyén, esti csöndben
(László Bakk Anikó kánongyűjteménye, 1974) már az új körülmények közt vállalkozik az
egykori A mi dalaink szerepének betöltésére; a Romániai magyar népdalok c. kötet (1974)
pedig Jagamas János zenei és Faragó József szöveggondozásában a maga 350 népdalával a
romániai magyar népdalkincs reprezentatív gyűjteményeként jelentkezik.

(B. A.)
Bandi Dezső: Kísérlet. Művelődés 1970/9. — Könczei Ádám: A népdalkultúra tudatosságáról. Korunk 1971/5.
— Bölöni Sándor: A csávási hegy mögött (ankét Szabó Csaba, Varga Erzsébet, Nagy Géza, Precup Olimpia,
Zoltán Aladár részvételével). Előre 1973. febr. 15. — Cseke Péter: Erős várunk az ének. A Látóhatár c.
filozófiai-ideológiai antológiában. Kv. 1973. 35–48. — Jagamas János: Népzenénk kutatásának története.
Korunk Évkönyv 1973. — Szenik Ilona: Romániai magyar népdalok. NyIrK 1976/1. — Sárosi Bálint: Romániai
magyar népdalok. Korunk 1976/4.

Dalosszövetség — az évtizedeken át működött Romániai Magyar Dalosszövetség rövidített,
népszerű elnevezése. Az I. világháború után, az irodalommal és színművészettel egy időben a
romániai magyar énekkarok is megtalálták szerepüket az ország művelődési életében. A
számos városban és faluban sok évtizedes múltra visszatekintő régi „dalárdák” mellé újonnan
alakult kórusok sorakoztak fel egyre nagyobb számban, s 1921. nov. 13-án Brassóban 30
énekkar küldöttje kimondotta a „Romániai Magyar Dalosszövetség” megalakulását. Ez a
magyar dal- és zeneegyesületek országos keretbe tömörítésével a karének, dal- és
zeneirodalom ápolását tűzte ki célul, s különféle versenyeket, karmesteri tanfolyamokat,
ünnepségeket, hangversenyeket vett tervbe. Könyvtárakat és kottagyűjteményeket teremtett,
pályadíjakat tűzött ki, szaklapot, zeneműveket adott ki. A ~ első elnöke id. Szemlér Ferenc
brassói tanár (1922–23), utóda Inczédy-Joksman Ödön (1923–44).

A ~ magába tömörítette az énekkarok jelentős részét, s már a megalakulását követő
esztendőben kerületi versenyt rendezett Nagykárolyban. A kórusok szereplése a segesvári
Petőfi-ünnepélyen az országos megemlékezés színvonalát is emelte. A soron következő, 1922.
szeptemberi tordai verseny szülte az első országos dalosszövetségi vetélkedő gondolatát, s
erre sor is került még ugyanazon hónapban. Közben a szövetség székhelyét áttették
Kolozsvárra. Élére titkári, majd főtitkári minőségben Tárcza Bertalan ref. kollégiumi
zenetanár került, aki rendszeresítette a kerületi és az országos versenyeket.55

Tárcza Bertalan gondolt az ifjúsági kórusokra is, a két országos ifjúsági versenyen
(Kolozsvár, Marosvásárhely) számos közép- és két főiskolai kórust vonultatott fel. Három
éven át szerkesztésében jelent meg a Dalosnaptár (1929–31), ezekben a szokásos naptári
anyag mellett a kórusok életével kapcsolatos mozzanatokat örökített meg, közölt évfordulós
megemlékezéseket s a zenei fejlődést előmozdító cikkeket, számos kottamelléklettel. Több
mint egy évtizeden át (1922–36) szerkesztette a Dalosszövetség *Magyar Dal c. hivatalos
lapját; ezzel párhuzamosan jelent meg az egyetlen évfolyamot megért Magyar Dalárdák Lapja
Fövenyessy Bertalan szerkesztésében Nagyenyeden (1923).
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Az énekkari munka fellendítésére, a karvezetők szakismereteinek kiegészítésére 1927-től
kezdve a szövetség rendszeresítette a karnagyképző tanfolyamokat, amelyeken az akkori
zenei élet legjobb szakembereinek egy csoportja adott elő zeneelméletet, karvezetést,
esztétikát s más szaktárgyat (Domokos Pál Péter, Gokler Antal, Nemes Elemér, Rezik Károly,
Szeghő Ferenc, Tárcza Bertalan, Veress Gábor, Zsizsmann Rezső). A ~ kapcsolatot tartott
fenn román és német kórusokkal; népszerűsítette lapjában eredményeiket, s közös
szereplésekkel mélyítette a barátságot a különböző nyelvű daltársak között.56

A II. világháború után döntő fordulat állott be a ~ életében. 1946 decemberében újjáalakult, s
a következő esztendőben élére a népzene, az európai klasszikus és modern muzsika lelkes
híve, Nagy István, a kolozsvári Zeneművészeti Főiskola akkori igazgató-professzora került.
Ettől kezdve új, korszerű alapokon bontakozott ki a szövetség tevékenysége. A
karnagyképzés, *kottakiadás, dalosversenyek szervezése a Zeneművészeti Főiskola körébe
ment át. A ~ megrendezte néhány énekkar együttes szereplését (így a kolozsvári kórusok
ünnepségét), s bekapcsolódott a *Petőfi-alap javára rendezett népi dalosversenyekbe. 1948
február havában a közgyűlés magáévá tette az új vezetőség új idők szellemét tükröző
célkitűzéseit, s a szövetség elnevezésében is kifejezésre juttatta a végbement változást:
felvette a „Bartók Béla Dalosszövetség” elnevezést. Megkezdte az igazi népi zene forrásait
felhasználó kórusművek kiadását s rendszeres műsorra tűzését.57

1949-ben a ~ megszűnt. A művelődés országos újjászervezésével és a Művelődési Otthonok
rendszerének kiépítésével az énekkarok mint népi, szakszervezeti, üzemi, iskolai kórusok
folytatták tevékenységüket művelődési házak, klubok, üzemek, gyárak, iskolák keretében. A
szükséges magyar nyelvű irányítást ma a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács
folyóirata, a Művelődés látja el.

(B. A.)

Tárcza Bertalan: A Romániai Magyar Dalosszövetség. Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó 1937. 86–88. — Benkő
András: A Romániai Magyar Dalosszövetségről. Művelődés 1970/9.

Damó Jenő, lisznyai (Budapest, 1898 — ?) újságíró, szerkesztő, Debrecenben végzett jogi
tanulmányokat, itt kezdte újságírói pályáját. Az I. világháború után Temesváron telepedett le,
s az első magyar nyelvű romániai képes lapot, a Képes Futárt szerkesztette. 1922-től a
temesvári Újság belső munkatársa, 1924-ben az Esti Lloyd felelős szerkesztője. Több rövid
életű lapot (Tőzsdei Újság, Délután, Szezon, Sportszezon, Erdélyi Színházi Élet, Új Hírek,
Friss Újság, Hétfői Magyar Újság) alapított és szerkesztett, jelentősebb a radikális hangvételű
Tíz Perc c. hetilap, melynek Franyó Zoltán volt a főmunkatársa (1928–29), s a
„szexuáltudományi” kérdésekkel foglalkozó Én, Te, Ő c. folyóirat (1925–31).
Szerkesztésében jelent meg Ki kicsoda (Tv. 1930) címmel „A bánsági közélet lexikonja” (2.
kiadás már „Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja” alcímmel, Temesvár–Arad 1931). Saját
munkája: Evoé. Szerelmes éjszakák (Tv. 1925).

Dán István (Vajdaszentivány, 1892. júl. 15.) — szerkesztő. Mint tizenkét gyermekes
szegényparaszt család fia asztalosinasként került Marosvásárhelyre, ahol 1911-ben a
Szociáldemokrata Ifjúmunkás Szervezet tagja lett. Az orosz hadifogságban kapcsolatba került
a bolsevikokkal, az omszki Nemzetközi Brigád politikai komisszárja s a Világforradalom c.
magyar nyelvű hadifogolyújság egyik szerkesztője.58 1921-ben bekapcsolódott a romániai
kommunista mozgalomba. A Famunkások Országos Szövetségének titkára (1922–30), a
Famunkás c. szakszervezeti lap publicistája. Az 1928-as „monstre-per”-ben vád alá helyezik
és elítélik. A Városi és Falusi Dolgozók Blokkja listáján négy társával (köztük Lucreţiu
Pătrăşcanu kommunista ügyvéddel) bekerült a bukaresti parlamentbe, de mandátumát
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megsemmisítették. 1932-ben a Dolgozók Naptára kiadásáért és cikkeiért tartóztatják le s ítélik
el; ebben a naptárban elsőnek közöl elbeszélést Nagy István tollából.59 Az antifasiszta
ellenállás részese. Írásai napilapokban és folyóiratokban jelennek meg. Leninnel való
találkozásáról a Korunkban számolt be (1970/3).
Gáll János: A Dolgozók Blokkjának képviselője. Korunk 1969/3. — Dáné Tibor: Harcolni eszméje
megvalósulásáért. Művelődés 1970/4.

Dancsuly András (Lisznyó, 1921. dec. 3.) — pedagógiai író. Középiskolai tanulmányait
Nagyváradon és Székelykeresztúron végezte, utána egy évig Székelykeresztúron tanított
(1945), majd Kolozsváron a Budai Nagy Antal Kollégium vezetője volt. Mint a Móricz
Zsigmond Kollégium tagja pedagógia-filozófia és lélektanból 1949-ben a Bolyai Tudo-
mányegyetemen államvizsgát tett, majd Leningrádban folytatott tanulmányokat: kandidátusi
dolgozata a makarenkói elvek romániai alkalmazásáról szólt s megjelent az A. I. Herzen
Pedagógiai Intézet kiadásában orosz nyelven (Leningrád 1953). 1954-ben a kolozsvári
Tanártovábbképző Tanári Intézet megszervezője és igazgatója, 1957-től a kolozsvári tudo-
mányegyetem pedagógiai tanszékének vezető professzora. Számos pedagógiai tárgyú
tanulmánya jelent meg román, magyar és olasz nyelven a Revista de Pedagogie, Tanügyi
Újság, A Hét, a budapesti Pedagógiai Szemle s a római I Problemi della Pedagogia hasábjain.
A Tankönyvkiadó adta ki társszerzőkkel írt Pedagogia (három kiadás román nyelven: 1960,
1962, 1964) és Probleme ale muncii dirigintelui (1964) c. szakmunkáit. A holnap társadalmi
eszményének iskolája c. tanulmányát a szakképzés és általános műveltség új arányairól A Hét
1979-es Évkönyve közölte.

Dáné Tibor (Kolozsvár, 1923. márc. 24.) — író, szerkesztő. Középiskoláit a kolozsvári ref.
kollégiumban végezte. A Bolyai Tudományegyetemen jogi, közgazdasági és pedagógiai
szakképesítést szerzett. Előbb tanársegéd a Bolyai Tudományegyetemen, a kriminalisztikai és
törvényszéki orvostani tanszék megbízott előadója (1946–52), közben az Erdély c. napilap
belpolitikai szerkesztője; 1952-től tanár Szucságon és Kolozsvárt, majd a Palocsay Rudolf
vezette kolozsvári növénybiológiai kutatóállomás munkatársa. 1958-tól 1969-ig az Ifjúsági
Könyvkiadó kolozsvári felelős szerkesztője, 1970-től a Dacia Könyvkiadó tudományos
szerkesztője. Gondozásában jelenik meg az *Antenna sorozat.

Első írásait, műfordításait az Ifjú Erdély közölte, publicisztikai munkásságot 1947 óta folytat.
Közönségsikerét Athá-Rá, a fáraó írnoka c. történeti regényével (1958) aratta. Ezt követte A
Tau Ceti hívójele c. tudományos-fantasztikus regénye (1968), a nagy angliai vonatrablás
eseményeiből ihletődött Akinek nincs árnyéka c. bűnügyi regénye (Kv. 1970) és a Négy tenger
hajósa c. ifjúsági regény (Bp. 1973). Újabb regényei: A varázsvessző lovagja (Kv. 1978); A
fáraó igazlátó szeme (Bp. 1979).

Gyermekszíndarabjait a Kék virág c. antológiában (1961), ifjúsági elbeszéléseit Kortársaim, a
gyermekek c. kötetében (1965) adta közre. Tudományos tájékoztató munkája a virágkertészeti
tárgyú Vadvirágszelídítő (1958), az ateista Három emeletes túlvilág (1964), a mesehősök
származását bemutató Hüvelyk Matyi családfája (1967) és a Kultúrkuriózumok kalendáriuma
(Kv. 1973). A Tanulók Könyvtára számára Egy gazdátlan püspöki szék címmel antiklerikális
cikkgyűjteményt szerkesztett (1974). Lefordította Caragiale Viharos éjszaka c. színművét és
több elbeszélését, Aurel Mihale több elbeszélését (Félelmes éjszakák, 1959; Találkozások, Bp.
1960), Mihai Novicov Doftánai történetek c. könyvét (1961) s Jules Verne egy magyarul
eddig meg nem jelent, a gyarmati politikát leleplező regényét (A Barsac-expedíció különös
története, 1978).
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Népmesefordításait az Aranyhajú testvérek (1964) és Az okos fiúcska (1967) c. romániai
népmeseantológiák közölték; Az aranyhármas (Kv. 1972) címmel a mai román ifjúsági
prózából, Farkasűző furulya (Kv. 1973) címmel a romániai magyar ifjúsági prózából állított
össze válogatást a Tanulók Könyvtára számára, a Nagyapó Mesefája sorozatban pedig
dobrudzsai tatár népmesék feldolgozásával szerepel (1976).
Szőcs István: A fáraó írnokának erkölcséről. Utunk 1959/4; uő: A kritikus széljegyzetei. Már a kalandért sem
kell a szomszédba menni. Igaz Szó 1969/5. — Jánosházy György: Vállalkozás és eredmény. Igaz Szó 1959/6. —
Kormos Gyula: A varázsvessző lovagjáról. Utunk 1979/25.

Dánér Lajos (Brassó, 1911. márc. 7. — 1964. márc. 6., Svájc) — költő, szerkesztő. A
középiskolát Brassóban és Nagyenyeden végezte, Kolozsvárt a ref. teológián és a jogi karon
folytatta tanulmányait, Párizsban teológiát hallgatott, Brüsszelben doktorátust szerzett. Már a
főiskolai évek alatt bekapcsolódott az irodalmi életbe. Versei, novellái, tanulmányai, cikkei
főleg napilapokban jelentek meg, román, német, francia, angol és orosz nyelvből fordított.
1954 után külföldön lelkész, Svájcban autóbaleset áldozata lett. Novelláskötetének (Átkunk,
Kv. 1929) hangütése szociális aláfestésű és szatirikus színezetű, verseskötetében (Vakoktól-
rabokig, Kv. 1940) hangsúlyozottabb a szociális tartalom, s formai megoldásai
kiegyensúlyozottabbak, de gondolati és érzelmi skálája szűk. Az állatok dalolnak (Demjén
Attila rajzaival, Kv. 1943) c. utolsó verseskötetét az ügyészség elkobozta. „Allegorikusan
olyan gondolatokat fejez ki, amelyeknek háborúellenes célzatuk van” — állapította meg a
végzés. Regénye, A béka 1934-ben jelent meg a Brassói Lapok ajándék regénytárában.
Kiss Jenő: D. L.: Vakoktól-rabokig. Erdélyi Helikon 1941/7.

Dani János (Dedrádszéplak, 1923. szept. 18.) — levéltáros, történész. A gyulafehérvári kat.
gimnázium elvégzése után a Bolyai Tudományegyetemen végezte tanulmányait, itt
történelem–földrajz szakos tanári diplomát szerzett (1949). Kelemen Lajos örökében, az
Akadémia Kolozsvári Történeti Levéltára (volt Erdélyi Múzeum Levéltára) szolgálatában a
források kiváló ismerőjévé vált. Részt vesz a Documente privind istoria României c.
középkori forráskiadvány erdélyi sorozatának szerkesztésében, a Documenta Romaniae
Historica erdélyi, X. kötetének (1977) munkatársa. Kutatásaiban különösen a XVII–XIX.
századi Erdély művelődéstörténete foglalkoztatja; ebből a tárgykörből jelent meg tanulmánya
Szathmári Pap Károly ifjúkoráról (Kelemen-emlékkönyv, 1957), közölte Mihai Halici
hagyatéki leltárát (Musnai Lászlóval, NyIrK 1960/1–2), foglalkozott Gheorghe Lazăr életével,
s közölte Gyarmathi Sámuel leveleit (Csetri Elekkel, NyIrK 1971/1), valamint Tolnai Lajos és
Koncz József levelezését (NyIrK 1975/2). Román és magyar folyóiratokban megjelent írásai
anyagfeltáró jelentőségűek Kemény János fejedelem magamentsége, Barcsay Ádám testőríró,
Benkő József ismeretlen levelei, Ioan Piuariu-Molnar és Kalmár György életrajza, az erdélyi
jobbágyság mindennapjai, az erdélyi cukorgyártás és papírmalmok története, az erdélyi
üvegipar múltja tárgykörében.

Dániel Antal (Brassó, 1908. okt. 12. — 1943, Sztálingrád) — közíró. Középiskoláit
Brassóban, jogot a kolozsvári egyetemen végzett. Brassóban volt ügyvédjelölt, ahonnan a II.
világháború elején bevonult katonának. Nicolae Iorga történészhez személyes ismeretség
fűzte. A lugosi Magyar Kisebbségben közölt Visszapillantás a románok kisebbségi múltjára
(1935) és A magyar liberalizmus és a nemzeti mozgalmak történetének közös útjai (1936) c.
tanulmányai különlenyomatban is megjelentek. Részt vett a Vásárhelyi Találkozó
szervezésében és vezetésében (1937).
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Dánielisz Endre (Nagyszalonta, 1925. ápr. 6.) — irodalomtörténész, pedagógiai író.
Szülőhelyén végezte a középiskolát, tanító volt Köröstárkányban, majd 1951-ben a Bolyai
Tudományegyetemen megszerezte a pedagógia–lélektan szakos tanári diplomát. Középiskolai
tanár Aradon; 1956-tól 1966-ig a nagyszalontai *Arany János Emlékmúzeum igazgatója, majd
ugyanitt iskola-pszichológus, tanár. A NyIrK, Korunk, Igaz Szó, Utunk, Tanügyi Újság,
Művelődés és napilapok hasábjain, valamint magyarországi kiadványokban (Az Erkel Ferenc
Múzeum Értesítője, Irodalomtörténeti Közlemények), románul a Familia c. nagyváradi
folyóiratban elszórtan megjelent közlései és értekezései hasznosan egészítik ki többek között
a korszerű Arany-kutatást. Szerkesztésében és előszavával jelent meg a Toldi s a Toldi estéje
(1964, 3. kiadás Kv. 1976), valamint Tompa Mihály verseinek és leveleinek válogatása (Kv.
1977) a Tanulók Könyvtárában. Török Lászlóval és Gergely Pállal sajtó alá rendezte Arany
János Összes Művei XIII. kötetét (Hivatali iratok 1. Bp. 1966) s a Könyvtári Szemlében
(1972/2) bemutatta Arany János könyvtárát. A Mesetarisznya sorozat számára készült
Kalevipoeg-feldolgozása (1970) németül is megjelent. Tevékeny szerepet tölt be
Nagyszalonta irodalmi életében: a helytörténet, iskolatörténet, irodalmi folklórkutatás
művelője.

Dankanits Ádám (Kolozsvár, 1932. jan. 2. — 1977. márc. 4., Bukarest) — művelő-
déstörténész. ~ László öccse. Tanulmányait Kolozsvárt végezte, a Bolyai Tudomány-
egyetemen szerzett történelem szakos diplomát. A nagyenyedi Bethlen Könyvtárban s a
marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán dolgozott, majd akadémiai kutató ugyancsak
Marosvásárhelyen; 1970-től A Hét szerkesztője Bukarestben. Tanulmányai a NyIrK, Korunk,
Forschungen zur Volksund Landeskunde és Revista Bibliotecilor hasábjain jelentek meg. Egy
múlt század eleji magánkönyvtár és Pestalozzi hatása (Könyv és Könyvtár IV. Debrecen
1964. 229–233), Erasmus erdélyi olvasói (NyIrK 1967/1), Olvasótársulatok, polgári
társalkodók és kaszinók (NyIrK 1968/1) c. s más tanulmányaiban könyv- és könyvtártörténeti
kutatások alapján vizsgálta az erdélyi olvasóközönség kialakulását. E kérdéskörre vonatkozó
kutatásait rendszerezte és foglalta össze XVI. századi olvasmányok c. művelődéstörténeti
munkájában (1974), s folytatta a XVII–XIX. századi erdélyi életformaváltásra vonatkozó
termelési, egészségügyi, közigazgatási és művelődési térre kiterjedő nagyméretű
anyaggyűjtésében, amely az 1977-es bukaresti földrengéskor vele együtt pusztult el. E
jelentős vállalkozás egyik elkészült részletét A hagyományos világ alkonya címmel A Hét
közölte (1979/9–21). Sajtó alá rendezte s előszóval látta el Comenius válogatott írásait (1971),
s részben fordította is az Erasmus világa c. válogatást (1972) a Téka-sorozat számára.
Kiss Ferenc: Nem az alkotó, hanem a mű… A Hét 1974/42. — Tonk Sándor: Művelődéstörténeti módszerek —
művelődéstörténeti feladatok. Korunk 1974/10. — Tóth Sándor: S tán idővel a fájdalom is csillapul majd
bennünk. Korunk 1977/3.

Dankanits László (Kolozsvár, 1920. dec. 14.) — természettudományi író. ~ Ádám bátyja,
~né Csekme Erzsébet férje. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, 1944-ben
Budapesten szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Előbb a marosludasi élesztőgyárban mérnök,
majd a kolozsvári mezőg.azdasági főiskolához kerül (1949–59), utána a kolozsvári
agrokémiai laboratóriumban dolgozik (1959–70), majd újra a Dr. Petru Groza Mezőgazdasági
Intézet munkatársa. Talajkémiai tanulmányait román szaklapok közlik, a Ştiinţa Solului
munkatársa. Román társszerzőkkel közös munkáiban az erdélyi talajok termékenyebbé tételét
(Fertilizarea solurilor din Transilvania, Kv. 1969) és a műtrágyázás ésszerűsítését (Folosirea
raţională a fosforului în fertilizarea solului, 1971) szolgálja. Tájékoztató természettudományi
írásai az Előre, Falvak Dolgozó Népe, A Hét hasábjain jelennek meg. A „foszformítosz”
szétfoszlatása c. vitaírása (Korunk 1972/6) úttörő jelentőségű egy eredeti talajkutatásokon



237

alapuló „kelet-európai agrokémiai szemlélet” kialakítása terén. Magyarra fordította Pavel
Apostol futurológiai tanulmányait (Embertervezés 2000-re, Korunk Könyvek 1972).

Dankanitsné Csekme Erzsébet — *biológiai szakirodalom

Dános Miklós (Marosvásárhely, 1923. jan. 16.) — újságíró, író. Középiskolát
Gyergyószentmiklóson és szülővárosában végzett, közgazdasági tanulmányokat Kolozsvárt a
Bolyai Tudományegyetemen folytatott. 1945-től az Igazság, Romániai Magyar Szó,
Szakszervezeti Élet, Előre, Új Élet szerkesztőségében dolgozott, 1970-től 1973-ig A Hét belső
munkatársa. Riportkönyvei: A gyorsfémvágó (1951); Marosszéki krónika (1953, egyidejű
román kiadás); Két hét a Dunán (útinapló Marosi Barnával, 1957); Így történt (1960); Kettős
vetítés (1963). Regényei és kisregényei: Üzenet a tetőről (1959); Nyugtalan part (1961);
Utójáték (1969, románul 1971); Hibaigazítás (1972). Szerkesztésében jelent meg a Halálűző
(kortársak Salamon Ernőről, 1968) és az Árvízkönyv (Tudósítások, interjúk, fényképek, 1970).
1974 óta Németország Szövetségi Köztársaságban él.

Danzig Hillel — *Új Kelet

Darabán József — *filozófiai irodalom

Darkó László (Torda, 1924. máj. 22. — 1970. febr. 13., Kolozsvár) — művészettörténész,
festő. Régészeti, művészettörténeti és francia–német szakos tanulmányait a kolozsvári Ferenc
József, ill. 1945-től a Bolyai Tudományegyetemen végezte. Festészetet magánúton Gáll
Ferenctől tanult. 1948-ban művészettörténeti doktorátust szerzett A tájképfestészet korszakai
c. értekezésével. Két ízben is hosszabb tanulmányúton volt Dániában. Művészeti évfordulókra
írt megemlékezései (Manet-ről, Paál Lászlóról, Coubert-ról, Delacroix-ról) és időszerű
művészeti kérdésekről írott kisesszéi, valamint útijegyzetei az Utunkban jelentek meg (1958–
67). Festői pályafutása mellett (főleg arc- és tájképeket festett) számottevő restaurátori
tevékenysége. A kolozsvári Szent Mihály-templom helyreállításakor előbukkant falfestmény-
töredékek feltárásáról és megőrzéséről a Kelemen Lajos Emlékkönyvben számolt be (1957);
részt vett a nagyváradi püspöki palota (ún. Barokk Palota) falfestményeinek helyreállításában
(1969).
Szőcs István: Búcsú D. L.-tól. Utunk 1970/8. — Lőrinczi László: D. L.-t elragadta a halál. Új Élet 1970/6.

Darkó István — *Kolozsvár magyar irodalmi élete

Daróczi Lajos, családi nevén Daróczi Kiss (Zilah, 1903. ápr. 3. — 1970. máj. 14.,
Nagyvárad) — újságíró, író. A zilahi Wesselényi Kollégium diákja, Nagyváradon jogot,
Kolozsvárt ref. teológiát végzett. Pályáját nagyváradi lapoknál kezdte, 1932–33-ban az 5 Órai
Újság felelős szerkesztője, 1940-től 1944-ig a Szabadság főszerkesztője. A Szigligeti
Társaság tagja, 1940-től főtitkára. Riportjai jelentek meg a Keleti Újság, Ellenzék, Déli
Hírlap, Temesvári Hírlap hasábjain, 1945-ben a nagyváradi Magyar Nép szerkesztője, 1968-
tól a Fáklya munkatársa. Első regénye a Gyeptörés (Nv, 1932); Menekülés c. regényét a
nagyváradi Magyar Hírlap közölte folytatásokban (1933).

Daróczi-Szabó Árpád (Beresztelke, 1943. szept. 15.) — fizikai író. Szászrégenben
érettségizett, a Babeş–Bolyai Egyetem fizika karán tette le az államvizsgát. 1967-től
Nagyszalontán, 1976-tól Bánffyhunyadon, 1977-től Kolozsvárt tanár. Irodalmi riportja jelent
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meg az Utunkban, tudománynépszerűsítő cikkeit A Hét közli. Kötete: Az oszthatatlantól az
antianyagig (1977).

Darvas Simon60 — *Keleti Újság

Dávid Ferenc emlékezete — Az erdélyi reformáció radikális szárnya leghaladóbb
képviselőjének, az antitrinitárius, azaz unitárius egyház megalapítójának idézése jelentős
helyet foglal el a történelemkutatásban, szépirodalomban és a társadalmi életben. Az
ismétlődő megemlékezések, Dávid Ferenc személyével és tevékenységével foglalkozó írások
többnyire a Keresztény Magvető c. folyóirat évfolyamaiban jelennek meg. Származását,
családjának nevét Borbély István (1923) és Binder Pál (Dávid Ferenc családja: a kolozsvári
Hertel nemzetség, 1979) kutatta.61

Több tanulmány életének különböző szakaszait tárja fel és elemzi: szebeni szolgálatát
Zoványi Jenő (1935), brassói látogatását Sebesi Pál (1975), mint Honterus tanítványát Szabó
Sámuel (1979). Elítéltetésével foglalkozik Pirnát Antal monográfiájában (Die Ideologie der
Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570-er Jahren, Bp. 1961), Bodor András Leleszi
Jánosnak, a jezsuiták vezetőjének a perről Rómába küldött jelentését mutatja be (Újabb
adatok egy négyszáz éves perről, Korunk 1968/8), majd közli Bod Péternek a vallásalapítót
elítélő 1579-es gyulafehérvári országgyűlésről írott fejezeteit (Tragoedia Francisci Davidis,
Korunk 1979/10). Dávid Ferenc szellemtudományi jellemzéséről folytat vitát a Keresztény
Magvetőben Iván László (1935) és Balázs Ferenc (1936), aki külön tanulmányt is írt Dávid
Ferencről az ESZC kiadásában megjelent Erdélyi csillagok (1935) c. kötetben. Dávid Ferenc
tevékenységének időtálló elemeit Varga Béla értékelte a Keresztény Magvető 1929-es
évfolyamában.

Külön életrajzi feldolgozást írt Gagyhy Dénes (Dávid Ferenc, Kv. 1926), és részletesen
foglalkozik vele a 30-as években Erdélyben kutatásokat végző Earl Morse Wilbur, az
unitarizmus történetét feldolgozó vaskos monográfiájában (A History of Unitarism I–II.
Cambridge — Massachusetts 1946–52). Dávid Ferenc értekezését, amely a Bázelben kiadott
Defensio Francisci Davidis védőirat függelékeként De dualitate címmel jelent meg 1581-ben,
Markos Albert fordította magyarra (Dávid Ferenc értekezése a kettős istenségről, Kv. 1943).

Dávid Ferenc halálának évfordulóját követői minden évben megünneplik. A 350. évforduló
alkalmából 1929-ben a dévai várban visszahelyezték az emléktáblát a vallásalapító
börtöncellája falára; beszédet mondott Boros György, Varga Béla, megemlékezést írt
Szentmártoni Kálmán. A felszabadulást követőleg, 1948. augusztus 8-án, újra sor kerül az
emléktábla helyrehozására, amikor is a dévai várudvaron Kiss Elek unitárius püspök
emlékbeszéde után Petru Groza, Románia miniszterelnöke köszöntötte az ünneplőket a
román–magyar testvéri egymásratalálás szellemében. Az MNSZ nevében Bende Béla
nemzetgyűlési képviselő azt a következetességet kérte számon az utódoktól, mellyel Dávid
Ferenc a maga korában utat tört „a tökéletesebb ember kialakítása felé”. 1954-ben ünnepi
kiadvány jelent meg Dávid Ferenc mártírhalálának 375-ik évi emléke címmel.

A 400. évforduló alkalmából Kolozsvárt 1979. augusztus havában nemzetközi tudományos
ülés zajlott le62 amerikai, angol, francia, csehszlovák és magyar előadókkal s emlékkönyv
jelent meg Dávid Ferenc 1579–1979 címmel (Kv. 1979). A hazai sajtó is megemlékezett az
évfordulóról. A Korunk emlékanyagában Hajós József Lessing Dávid Ferencékről c.
tanulmánnyal szerepel (1979/10), A Hét Szigeti József Igazat szólottam c. cikkét közli
(1979/44), a Művelődésben Bodor András emlékezik meg Dávid Ferencről (1979/11).
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A számos szépirodalmi alkotás, vers, elbeszélés, novella közül kiemelkedik Páskándi Géza
háromfelvonásos történelmi drámája, a Vendégség (Dávid Ferenc avagy: UNUS EST
DEUS?), amely a Korunk 1970/4-es számából hamarosan színpadra került, és széles körű
*irodalmi vita követte. A drámában a fogoly Dávid Ferenc testi esendőségében, de lelki
önuralmával és igazságtudatával jelentkezik, és eszmei fölényével győzedelmeskedik a
kirendelt besúgó s a megkísértő hatalom felett. Az emlékév anyagához tartozik Lászlóffy
Aladárnak az Utunk 1980/1-es számában megjelent Szülőföldje és sírja a gondolatszabadság
c. esszéje „a Dávid Ferenc-i modell”-ről.

Intézményes formát öltött ~ a róla elnevezett Dávid Ferenc Egylet (1885–1948)
kiadványaiban s az ugyancsak hagyományápoló Dávid Ferenc Füzetek (Székelyudvarhely
1910–34) népszerű 18 kiadványában.63

(Bo. A.)

Dávid György (Brăila, 1889. okt. 2. — 1949. márc. 17., Nyárádszereda) — történész, szótár-
és tankönyvíró. A Bethlen Kollégiumban érettségizett, Kolozsvárt ref. teológiát végzett és
tanári képesítést szerzett, Szegeden bölcsészdoktorrá avatták. Tanított a szászvárosi Kuun
Kollégiumban és a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, majd lelkész volt különböző falusi
parókiákon. 1944-től a KZST tagja. Cikkeit, tanulmányait a Református Szemle, Székely
Közélet, Brassói Lapok, Erdélyi Barázda közölte, egy ideig az Aranyosszék társszerkesztője.
Népszerű munkája volt a Brassói Lapok kiadásában megjelent kétkötetes Román–magyar és
magyar–román szótár (Brassó 1924) s a Román nyelvtan és gyakorlókönyv (Brassó 1925).
Részt vett a népiskolák egységes tankönyveinek szerkesztésében. Történeti munkái közül
kiemelkedik Az erdélyi református egyházközség XVII. századbeli képe (Mv. 1931).
Szülőföldjén szerzett tapasztalatait dolgozta fel Nagy Zoltánnal közösen írt Magyarok a
Kárpátokon túl c. könyvében (Kv. 1932).

Dávid Gyula (Árapatak, 1928. aug. 13.) — irodalomtörténész, szerkesztő. ~ László bátyja.
Tanulmányait Székelyudvarhelyen, majd 1951-ben a Bolyai Tudományegyetem magyar
szakán végezte. A Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. 1957-ben a szocialista
törvényesség megsértésével bebörtönözték, 1969-ben rehabilitálták. Volt kiadói lektor,
egyetemi tanársegéd, vízvezetékszerelő segédmunkás. 1970-től a Kriterion Könyvkiadó
kolozsvári szerkesztőségének vezetője. Első cikke 1949-ben jelent meg az Utunkban, azóta
recenziókkal, cikkekkel, tanulmányokkal jelen van a hazai sajtóban; a Korunk, Utunk, Igaz
Szó, A Hét munkatársa. Kutatási területe kezdetben a XIX. század magyar irodalma, majd a
román–magyar kapcsolattörténet és összehasonlító irodalomkutatás, ill. a két világháború
közötti romániai magyar próza és újabban a romániai magyar könyvkiadás története.

Érdeklődése első tárgykörének vonalvezetésére vall a Magyar Klasszikusok sorozat számára
Jókai és Tolnai Lajos, a Tanulók Könyvtára számára Jókai és Mikszáth műveinek gondozása
és irodalomtörténeti igényű bevezetése, s önálló kötetben is Jókai erdélyi tárgyú műveinek
elemzése emberek, tájak, élmények szerint (Jókai, Kv. 1971), Petőfi erdélyi útjainak
feldolgozása (Petőfi Erdélyben. Mikó Imrével, 1972) s a Tolnai Lajos Marosvásárhelyen c.
irodalomtörténeti mű (1974), mely a Móricz Zsigmond „ébresztése” óta előtérbe került író
1868-tól 1884-ig terjedő viszontagságos életszakaszát mutatja be. A tárgykör kiterjesztése a
két világháború közti erdélyi magyar prózára eredményezi Daday Loránd és Tamási Áron
műveinek hasonló gondozását és irodalomtörténeti igényű bevezetését az RMI sorozat
számára; továbbá a Marosi Ildikó közléseit tartalmazó A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság levelesládája c. munka (1973) hasonló jellegű és igényű szerkesztését s A romániai
magyar irodalom története c. tankönyv (Marosi Péterrel és Szász Jánossal, 1977) megírását.
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Ezt a képet egészíti ki a Csehi Gyula bevezetéseivel megjelent négykötetes Irodalomkritikai
antológia (Tanulók Könyvtára 1968–72) gazdag válogatása és ellátása jegyzetekkel.

A második, komparatisztikai tárgykör szolgálata már a magyar és román nép közös harcairól
szóló Dunának, Oltnak egy a hangja c. irodalmi dokumentumkötet összeállításával kezdődik
(Árva Katalin néven, 1957) és összegezésig érlelődik a Találkozások c.
tanulmánygyűjteményben (Kv. 1976): a román–magyar irodalmi kapcsolatok múltját feltáró
munka felvázolja a romániai magyar irodalomkutatás összehasonlító feladatait, egy-egy
román és magyar életmű tükörképében láttatva a kapcsolatok jelentőségét, s bemutatva a
kölcsönös megismerés és megbecsülés eddig elért jelentősebb lépcsőfokait. E tárgykörben ~
(Engel Károllyal és másokkal) munkatársa a Probleme de literatură comparată şi sociologie
literară c. kötetnek (1970), s itt Petőfi művének román fogadtatásáról ad képet, míg az Istoria
şi teoria comparatismului în România c. akadémiai szintézis (1973) munkatársaként a
romániai magyar összehasonlító irodalomtörténetírás és világirodalmi tájékozódás történetéről
számol be. Ugyancsak munkatársa a Világirodalmi Kisenciklopédia köteteinek (I–II. Bp.
1976, 2. kiadás Bp. 1978).

Fordításában jelent meg Traian Şelmaru Riport az új Kínáról (Fáskerthy Györggyel, 1953), B.
Şt. Delavrancea Novellák és elbeszélések (Tanulók Könyvtára 1956, újrakiadás 1958), Şt.
Bănulescu Férfipróbák telén (1968), Al. Şahighian Az aranysisak (1968), Adrian Marino
Bevezetés az irodalomkritikába (Kántor Lajossal, 1979), Slavici A világ, amelyben éltem
(Téka 1980) c. műve.

Írói álneve Tordai György.
Kacsó Sándor: Nem, ez jobb, mint az eddigiek. Korunk 1958/1. — Csehi Gyula: Jókai erdélyi élményvilága.
Utunk 1972/6. — Beke György: Kölcsönhatások áramkörében (Beszélgetés D. Gy.-val). A Hét 1972/42;
újraközlés Tolmács nélkül, 1972. 448–61. — Kormos Gyula: Petőfihez méltón. Utunk 1973/20. — Kozma
Dezső: Petőfi Erdélyben. A Hét 1973/14; uő: Tolnai Lajos Marosvásárhelyen. Utunk 1975/9. — Vita a romániai
magyar irodalom új kézikönyvéről. Korunk 1978/3. — Kántor Lajos: D. Gy. katedrája. Utunk 1978/32.

ASZT: Alkotóműhely. LM 2080.

Dávid István — Bányai László írói álneve

Dávid István (Kézdivásárhely, 1884. dec. 23. — 1954. jún. 2., Budapest) — nótaszerző,
zeneíró. ~ Iván apja. Mint ügyvéd szülővárosában népművelő, a helyi Székely Újság és a
Magyar Dal számos zenei cikkét közölte. Dalai budapesti kiadónál jelentek meg (1913), ahol
Csukaszürke sapka c. operettjét is kiadták (Bp. 1916). Az I. világháború után újra
nótaszerzőként jelentkezik Újabb dalok (Szabó Jenő szövegére, Kézdivásárhely 1923) c.
kiadványával. Székely guzsalyos (Gaal Alajossal, 1935) és Szerelmes óbester (1937) c.
daljátékait a kolozsvári Magyar Színház mutatta be.

Dávid Iván, később ~ Antal (Kézdivásárhely, 1913. júl. 30.) — író, újságíró. ~ István fia.
Középiskolát szülővárosában és Budapesten végzett, az innsbrucki egyetemen hallgatott
filozófiát; a Keleti Újság ausztriai levelezője volt. Előbb a kézdivásárhelyi Székely Újság,
majd 1935-ben a Brassói Lapok, 1936-tól a Keleti Újság riportere és belső munkatársa, 1939-
ben egy ideig az Erdély szerkesztője Kolozsvárt, majd 1941-től 1944-ig a marosvásárhelyi
Szövetkezés c. hetilap felelős szerkesztője. Móricz Zsigmond közölte egy novelláját a Kelet
Népében; elbeszéléseinek, novelláinak és 1945-től Magyarországon megjelent regényeinek
tárgyát Erdély történetéből meríti. 1944-ben Kolozsvárt közzétette Farczády Jenő levelei
Szabó Dezsőhöz címen Szabó Jenő 10 irodalmi levelét bátyjához. Erdélyben megjelent
munkái: Hírek (elbeszélések, rajzok, Kézdivásárhely 1936);
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Üstökös a kéményen (elbeszélés, Mv. 1943).
Gulyás Pálnál (MIEM V. 330.) téves az az adat, hogy D. I. a Korunk munkatársa volt. A neki tulajdonított írás
(A mi várunk a könyv) a „Dávid István” álnéven szereplő Bányai László tollából származik. — Veress Dániel:
Regény az 1848–49-es Háromszékről. Megyei Tükör 1973. máj. 27.

Dávid Lajos64 — *Bolyaiak emlékezete

Dávid László (Árapatak, 1932. máj. 25.) — műtörténész. ~ Gyula öccse. Középiskoláit
Székelyudvarhelyen, főiskolai tanulmányait a kolozsvári ref. teológiai fakultáson végezte,
1969-ben egyháztörténetből szerzett doktorátust. Segesváron lelkész. 1960-tól közöl
tanulmányokat A Hét, a Korunk, Megyei Tükör, Református Szemle lapjain az erdélyi
középkori művészettörténet tárgyköréből, így az udvarhelyi középkori templomokról,
székelyföldi műemlékekről, Magyarhermány régi írott képeiről és a nagybaconi templomról.
A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei c. könyve sajtó alatt.

Deák Ferenc (Homoródkeményfalva, 1889) — *tankönyvirodalom

Deák Ferenc (Kökös, 1935. jún. 17.) — képzőművész. Középiskolai tanulmányait
Sepsiszentgyörgyön végezte; 1958-ban a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola
grafika szakán államvizsgázott. Első illusztrációi az Utunkban jelentek meg 1953-ban, majd
rendre közli illusztrációit és irodalmi művek témájára komponált önálló grafikai lapjait az
Igaz Szó, Napsugár, Korunk, Dolgozó Nő, Új Élet, România Literară, Tribuna és A Hét. A
romániai magyar folyóirat- és könyvgrafika legtöbbet foglalkoztatott és legsokoldalúbb
munkása: rajztudása és stílusérzéke eddig több mint 300 szépirodalmi és tankönyvtervezésben
gyümölcsözött. A Kriterion művészeti szerkesztője, a könyvkiadó grafikai arcélének
kialakításában döntő szerepe van. Grafikáival, illusztrációival nemzetközi kiállításokon
szerepelt (Barcelona 1974, 1975, Varsó, Bécs, Stockholm 1976, Dortmund 1977, Helsinki
1978, Moszkva, Pozsony 1979), kisgrafikával I. díjat nyert a Balatoni Biennálén és Cegléden
(1973), ex libriseit a malborki VII. nemzetközi ex libris-kiállításon is díjazták.

Jelentősebb teljesítménye a Jávorfa-muzsika, Hej zöld levél és Szegény ember kincse c.
folklórgyűjtemények, továbbá Garay János Az obsitos, Bálint Tibor Zokogó majom, Benedek
Elek Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyv, T. Popovici Ipu két halála, Papp Ferenc A kerítés
fölött, Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. munkáinak, Kocsis István drámáinak grafikai
tervezése, ill. illusztrálása. A Hét Móricz-emlékszáma Móricz-illusztrációival jelent meg
(1979/26), s a Benedek-évfordulóra megjelent Két borsökröcske c. kötet (1979) számára 16
színes és 30 fekete-fehér rajzot készített; A Hét József Attila-emlékszámát illusztrálta
(1980/15).
Gábor Dénes: Könyvjegyművészek. D. F. Művelődés 1975/12.

Deák Sándor — *Csángó Naptár

Deák Tamás (Arad, 1928. márc. 23.) — író, műfordító. Gyermekkorát Temesvárt töltötte, a
piarista gimnáziumban érettségizett. 1946-ban került egyetemi hallgatóként Kolozsvárra.
1948 és 1950 között a Romániai Magyar Szó kolozsvári tudósítója, 1950-től 1955-ig az
Állami Magyar Opera művészeti titkára, 1955–56-ban az Igaz Szó, 1958-tól 1975-ig a
Művészet, ill. Új Élet kolozsvári szerkesztője, 1978-tól a Téka-sorozat társszerkesztője. Gaál
Gábor felfedezettjeként irodalmi pályáját versekkel és verses műfordításokkal kezdte, 1948 és
1954 között azonban csak mint opera-szövegkönyvek fordítója szerepelt a nyilvánosság előtt.
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Érdeklődése fokozatosan a kritika és esszé felé fordult; esszén nem a kísérletezés, hanem a
mérlegelés műfaját érti, erről tanúskodnak mindenekelőtt világirodalmi tárgyú írásai
(Odysseus üzenete, 1966; Boldog verseny, 1973). Michelangelóról, Flaubert-ről, Csehovról,
Proustról, Musilról, Thomas Mannról, Montherlant-ról, O'Neillről, Lampedusáról szóló
esszéit tájékozódottság és színvonalas gondolatmegformálás jellemzi, jótékony befolyást
gyakorolva a romániai magyar irodalom igényszintjére. Olvasmányai, úti élményei kapcsán
polemikusan néz szembe a modern kor egyes erkölcsi kérdéseivel.

A 60-as évektől egy ideig elsősorban a drámaírás foglalkoztatja, nemcsak mint
irodalomtörténeti és elméleti probléma: drámaírói gyakorlatában gazdag világirodalmi
ismereteit is hasznosítja. Testvérek c. drámakötetének (1967) öt darabja közül elsőként a
Fictus és Laodiké került bemutatásra a budapesti Egyetemi Színpadon (1963), ezt követte a
Demetrius (1965) és az Ádám elkárhozása (1966) immár a kolozsvári Állami Magyar
Színházban. Korai drámai művei közül azonban a Fictus és Laodiké mellett mindenekelőtt a
Két halál (1960) és a Testvérek (1964) konfliktusmagva és drámai szerkezete meggyőző.
Legnagyobb szakmai és közönségsikerét A hadgyakorlat c. groteszkjével aratta, amely az
1968-as országos drámapályázaton díjat nyert, s még a nagyváradi magyar nyelvű
ősbemutatója előtt (1970) Szatmáron, Bukarestben és Botoşani-ban román színházak
játszották. Ebben a darabban a hatalom természetéről mondja el véleményét jól megépített
drámai szituációkban, meggyőzően jellemzett figurák által. Hasonló gondolatok és helyzetek
éltetik A forró szigetet (1968) is. E darabjának címét viselő, második drámakötetének (1972)
egyik legsikerültebb alkotása, Az érsek imája ugyancsak hatalom és emberség viszonyát
elemzi a IV. századi Poitiers-beli Hilarius hittérítő buzgalmának véres történetében (a
drámából Petre Bokor készített Hilarius címmel tévéjátékot 1974-ben).

Írói munkásságában a 70-es években a próza került előtérbe. Nagy sikerű regénye, az Egy
agglegény emlékezései (1971), a főhős ironikusan bemutatott szerelmi kalandjaiban a köz-
életből kiszorult ember életének ürességét érzékelteti. Ezt követi az Antal a nagyvilágban
(1975) s a Don Juan (1978). Közben Hallatlan történetek címmel már 1974-ben novellás-
kötete is megjelent. Új esszégyűjteménye Káprázat és figyelem (1980).

Verses műfordításainak gyűjteménye, az Átváltozások (1968) latin, francia, német, angol és
román költők verseit tartalmazza. Magyarra fordította többek közt Grigore Alexandrescu
meséit, Vasile Voiculescu és Nina Cassian verseit, valamint Henry de Montherlant két szín-
művét. Fordításában adták ki George Călinescu verseinek gyűjteményét A dolgok dicsérete
címmel (1974). Újabb fordításai: Ion Luca Caragiale Az elveszett levél c. vígjátékának
korszerű tolmácsolása, valamint a Shakespeare utolsó, kitalált szonettjei Vasile Voiculescu
képzelt tolmácsolásában c. kötet (1976). A Horizont-sorozat tanácsadója; Goethe, Goncsarov,
Broch, Mansfield, Gogol, Poe, Thomas Mann, Dosztojevszkij, Borges, Ibsen e sorozatban
megjelent műveihez kísérő tanulmányokat írt.

Drámái közül az Ádám elkárhozása román nyelven könyv formában is megjelent;
lefordították románra Egy agglegény emlékezései c. regényét is. A bukaresti rádióban előadott
Testvérek fordítója Nina Cassian.

(K. L.)
Földes László: Az elvont eszme bűne. Utunk 1965/15; uő: Egy nyitány és a vezérmotívumok. Utunk 1966/34;
újraközlések A lehetetlen ostroma c. kötetben, 1968. 238–48. és 249–59. — K. Jakab Antal: Az elvontság
ragályos. Utunk 1965/20. — Csehi Gyula: A klasszikusok meghitt társaságában. Korunk 1967/1. — Sőni Pál:
Szerep és valóság. Utunk 1967/38. — Szőcs István: Mű, műveltség, hivatkozás. Igaz Szó 1967/11. — Endre
Károly: D. T. „átváltozásai”. Utunk 1969/22. — Lőrinczi László: Gyakorlatok a Hadgyakorlat körül. Utunk
1970/18; uő: D. T.: Hilarius. A Hét 1974/13. — Nagy Pál: Az elveszett méltóság nyomában. A Hét 1972/20. —
Robotos Imre: Dráma és illusztráció. Igaz Szó 1973/8. — Tamás Gáspár Miklós: Egy indulat esélyei. Utunk
1973/15. — Szász János: Egy nagy művész ráadása. A Hét 1974/25. — Kovács János: Érzékelhető elvontság.
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Utunk 1974/38. — Szemlér Ferenc: A dolgok dicsérete. Utunk 1974/43. — Székely János: A méltóságát veszített
szerelem. Igaz Szó 1971/11; Tisztelgés. D. T. műhelyében. Igaz Szó 1976/7; újraközölve Egy rögeszme genezise,
1967. 223–34. — Marosi Péter: Boleráz begubóz. Korunk 1976/7; újraközölve Világ végén virradat, 1980. 61–
70. — Marosi Ildikó: Beszélgetés D. T.-sal; Huszár Sándor: Levél a kortárshoz, türelem ügyben. A Hét 1978/37.
— Gáll Ernő: Bűn és bűnhődés. Korunk 1979/7–8. — Láng Gusztáv: Don Juan mennybemenetele. Utunk
1979/38.

ASZT: Részletek a Demetrius előadásából. TM 29. — D. T. írói pályájáról. LM 1145. — Alkotóműhely. LM
1549. — A gyóntatószék. Rádiójáték. LM 2029.

Debreczeni István (Nagyszalonta, 1887. máj. 18. — 1973. jan. 9., Berettyóújfalu) —
irodalomtörténész. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. Nagyszalontán (1910–25),
Szatmáron, majd Temesváron volt ref. lelkész. Nyugalomba vonulása után, a 60-as években
Magyarországra költözött és bekapcsolódott az Arany János Összes Művei kritikai kiadásának
munkaközösségébe. Irodalomtörténészi munkásságát döntően meghatározta az a körülmény,
hogy családját számos szál fűzte a költőhöz. Kutatásai Arany János szalontai vonatkozásainak
tisztázására, jellemrajzának pontosabb körvonalazására és az Arany-kultusz történetére
irányultak. Arany Jánosról szóló tanulmányokat közölt a nagyváradi Magyar Szóban (1919), a
nagykőrösi Arany János-Társaság Évkönyveiben (1928), a Nyugatban (1932) és számos
romániai magyar napilapban. Szatmári működése idején elnöke volt a Kölcsey Körnek;
irodalomtörténeti értékű életrajzi bevezetővel látta el Szombati-Szabó István posztumusz
kötetét (Hazajáró lélek, Nv. 1935).

Munkái: A nagyszalontai Arany-Emlékegyesület története. 1882–1912 (Nagyszalonta 1913);
A nagyszalontai Arany Múzeum története és katalógusa (Szatmár 1932); Arany János
lelkivilága (Tv. 1937); Arany János hétköznapjai (Bp. 1968; az önéletrajzi elemekkel
teletűzdelt Bevezető keltezése: Temesvár 1961).
Márki Zoltán bevezetője az Arany János hétköznapjai folytatásos újraközlése elé. A Hét 1973/29.

Debreczeni László (Marosvásárhely, 1903. dec. 18.) — művészettörténész, műkritikus,
grafikus. Tanulmányait a kolozsvári középfokú technikumban végezte 1923-ban; majd
népművészeti és építészettörténeti tanulmányokat folytatott. A KZST tagja. 1928-tól 1944-ig
az erdélyi ref. egyházkerület megbízásából az egyházi építészeti emlékek és műtárgyak
összeírásával, felvételezésével, műemléképületek gondozásával, épülettervezéssel foglal-
kozott. 1945-től 1948-ig hadifogoly. 1949-től a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet, majd a
Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet műszaki felelőse, 1955-től nyugalomba vonulásáig
lektora: népművészetet, ábrázoló mértant és perspektívát tanított.

Első írása 1924-ben jelent meg az Ifjú Erdélyben. Az Erdélyi Fiatalok egyik alapítója,
mindvégig főmunkatársa. Műemlékvédő, restauráló és építészeti tervező munkáját,
népművészeti megfigyeléseit mindenkor írásban és rajzban elemzi és magyarázza, megnyitva
mind a maga nemzedéke, mind az utódok számára Erdély sajátos művelődéstörténeti és népi
hagyományait. Így született meg rajzolt képes albuma, az Erdélyi református templomok és
tornyok (50 műmelléklettel, Kv.–Segesvár 1929), melyből angol és német kiadás is készült.
Akárcsak építészeti tevékenységében, grafikai munkásságában is Toroczkai Wigand Ede, Kós
Károly és Kozma Lajos építész-grafikusok követője; tudatosan kifejlesztett „erdélyi” stílusban
illusztrálja Dsida Jenő Leselkedő magány (Kv. 1928) és Vajda István Tengerszem (Mv. 1929)
c. verskötetét s készít el könyvcímlapokat, folyóirat-fejléceket, számos ex librist. A
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918–1928 c. emlékkönyvben megjelent
tanulmányában a román közönséget is tájékoztatja az erdélyi magyar népművészetről, az Új
Arcvonal c. antológiában (Kv. 1932) a magyar művészet problémájáról értekezik, a
Szilágysági Református Naptárban (Zilah 1933–39) sorozatosan mutatja be a Partium népi
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építő- és faragóművészetét, napilapokban és irodalmi folyóiratokban küzd művészettörténeti
felfogásának népszerűsítéséért. Érveit A mi művészetünk c. munkájában (Kv. 1940) foglalja
össze, s az Erdélyi Múzeumban vitába száll Ortutay Gyulával (Széljegyzetek egy
népművészetünkről szóló munkához, 1942/1).

A felszabadulás után az országos műemlékösszeírás kolozsvári munkálatainak egyik
szervezője és irányítója; eredményeiről a Kelemen-emlékkönyvben (1957) számol be; Kós
Károly építőművészeti és grafikusművészeti munkásságáról ír a Korunk (1967/8) és az Igaz
Szó (1968/11) hasábjain; művelődésünk fórumain újrafogalmazza és hirdeti népművészeti és
építészeti hagyományaink korszerű védelmét és alkalmazását.
Tessitori Nóra: D. L.-ról, a vándor erdélyi grafikusról. Pásztortűz 1930/1. — Gábor Dénes:
Könyvjegyművészünk — D. L. Könyvtári Szemle 1972/1; uő: Túl a formán — szép rendben. Könyvtár 1977/4. —
Marosi Ildikó: D. L. kivételesen — magáról. Interjú. Utunk 1974/5. — Péter Vass Ferenc: Hetvenöt éves D. L.
Korunk 1978/12. — Balogh Ferenc: D. L. 75 éves. Utunk 1978/51. — Cseke Péter: A történelem cselekedeteink
igaz és etikus volta szerint ítél. Interjú D. L.-val. A Hét 1979/1; újraközölve Látóhegyi töprengések, 1979. 123–
36.

Debreczy Sándor (Kászonújfalu, 1907. febr. 23. — 1978. aug. 30., Kolozsvár) — pedagógiai
író. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, főiskolai
tanulmányait a kolozsvári Ferdinand-egyetemen (1925–28), majd a párizsi Sorbonne-on
végezte. Doktori disszertációja szerzői kiadásban jelent meg (Monumente în manuscris de
limbă şi literatură maghiară din Muzeul Naţional Săcuiesc din Sft. Gheorghe,
Sepsiszentgyörgy 1938). Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvárt volt magyar irodalom szakos
tanár 1944-ig, négyéves hadifogság után a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetem
előadótanára 1968-ig. Irodalmi publicisztikával jelentkezik: a Székely Nép munkatársa
(1930–43), a Hitelben az irodalmi műveltségről és népművelődésről értekezik (1938), a
Kristóf-emlékkönyvben az erdélyi modern széppróza népi hősét mutatja be (1939). Kőrösi
Csoma Sándor csodálatos élete c. népszerű monográfiája két kiadásban jelent meg
(Sepsiszentgyörgy 1938, 1942). Mint a magyar irodalmi tanszék módszertani előadójának,
Egyetemi didaktikai jegyzetét adta ki a Bolyai Tudományegyetem (Kv. 1955); Az igazgató
óralátogatása az oktatási folyamat irányításának és ellenőrzésének eszköze c. tanulmányát a
Tanárképző Intézet jelentette meg (Kv. 1956); pedagógiai kérdéseket fejteget a Korunk és a
Tanügyi Újság hasábjain (1958–68). A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana c.
munkája (1970) összefoglalja a nyelv és irodalom tanításának korszerű eljárásait és technikai
eszközeit (audiovizuális, programozott oktatás). A helyesírás tanítása c. alatt módszertani
útmutatót írt a magyar általános iskolák számára (Szabó Hajnallal, 1973).
Beke György: Búcsú a tanártól. A Hét 1978/35.

Deé Nagy Anikó (Marosvásárhely, 1939. okt. 10.) — könyvtáros. Középiskolát
szülővárosában végzett, a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett német–magyar szakos tanári
képesítést. 1965 óta a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban dolgozik, főkönyvtáros.
Több, a könyvtár eredeti anyagával kapcsolatos feldolgozását a Könyvtári Szemle, Korunk,
Igaz Szó, Művelődés és Vörös Zászló közölte. Válogatásában, bevezetésével és jegyzeteivel
jelent meg a könyvtáralapítóról írt doktori dolgozatának részanyagaként a Teleki Sámuel és a
Teleki-Téka c. kötet (Téka 1976).
Tófalvi Zoltán: Doktori értekezés Teleki Sámuelről. Művelődés 1975/9

Dehel Gábor (Szatmár, 1940. ápr. 29.) — író, színművész. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, majd a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola
tanítványa. 1961-től a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. Balettlibrettóval jelentkezik:
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Junger Ervin zenéjére Találkozások címmel írt táncjáték-szövegkönyvet (bemutatta az Állami
Magyar Opera 1964-ben).

Először 1965-ben jelent meg írása az Ifjúmunkásban. Számos karcolata, novellája,
színészportréja, riportja, színházi kérdésekkel foglalkozó írása új nemzedékének tárgyilagos
elemzőkészségét tükrözi. Drámával is kísérletezett. Hasonmások c. groteszk játékában az
elszemélytelenedett hatalom mechanizmusának képét bontja ki. Márton Jánossal közösen
dramatizálta Jókai A kőszívű ember fiai c. regényét (bemutató Kolozsvárt, 1977), Az ártatlan
c. drámáját a kolozsvári rádió magyar adásában mutatták be (1978), Gheorghe I. Bodeával
közösen szerzett Találkozások c. darabját a kolozsvári rádióban két nyelven adták elő (1979).
Collodi nyomán írt Pinokkió c. színdarabját ifjúsági bérletben játszották (1979), Időzavarban
c. televíziós játékát a magyar nyelvű adásban mutatták be, a főszerepben Barkó Györggyel
(1980).

Kötetei: Elődöntő (novellák, egyfelvonásos. Forrás 1971); Kulisszatitok (regény, Kv. 1974);
Öngól (regény, 1980).
Gyöngyösi Gábor: Elődöntő. Utunk 1972/1. — Bogdán László: Kulisszatitok, avagy micsoda éjszaka volt. Utunk
1974/18. — Szávai Géza: Művészet és élet egybejátszása. A Hét 1974/27.

Deheleanu Margit — *szótár

Dékáni Kálmán (Szováta, 1875. nov. 26. — 1925. okt. 9., Nagysajó) — történetíró,
szerkesztő. 1898-ban Kolozsvárt végezte az egyetemet, 1902-től a marosvásárhelyi ref.
kollégium tanára, 1910-től a KZST alelnöke. 1912-től egyetemi magántanár a magyar
történelem középkori forrásai tárgyköréből; 1918-tól a marosvásárhelyi kollégiumi
nagykönyvtár őre és a Teleki-téka főkönyvtárosa. Történelmi tanulmányai helyi és
szakfolyóiratokban, az Erdélyi Múzeumban, 1919 után a Zord Idő, Székelyföld, Pásztortűz,
Magyar Kisebbség, Erdélyi Irodalmi Szemle hasábjain jelentek meg. Szerepe volt a romániai
magyar irodalmi élet megszervezésében, 1920–21-ben Berde Máriával és Molter Károllyal a
Zord Idő szerkesztője. Latinból lefordította és kiadta Einhard Nagy Károly élete (Bp. 1901) és
Küküllei János Nagy Lajos király viselt dolgairól (Brassó 1906) c. munkáját, valamint János
minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredékét (Bp. 1910). Írói álnevei: Földeáki Kálmán,
Krónikás, Nessune, Pedagógus, Sine.

Dékány István (Kecskemét, 1886. ápr. 30. — 1965. nov. 20., Cegléd) — filozófiai és
szociológiai író. Budapesten, Jénában és Londonban végzett egyetemi tanulmányai után 1911-
től Erzsébetvároson, 1913-tól Nagyszebenben volt középiskolai tanár, 1918-tól Kolozsvárt
működött, ahol 1919-ben jelent meg A történelem elmélete és filozófiája (Bevezetés az
interpszichikai megismerés elméletébe) c. munkája. 1920-ban a történelemelmélet magán-
tanárává habilitálták; 1922-től Budapesten tanított. Tanulmányaiban és könyveiben a törté-
nelemfilozófia, társadalomlélektan, politikatudomány, földrajz és szociográfia, jellemtan,
közvéleményformálás és neveléstudomány kérdéseit egy minden radikalizmust elítélő polgári
szabadelvűség, majd egyre inkább a „szellemtudományi” irányzat szempontjából ítélte meg.

Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek — ezzel a címfelirattal a lugosi Magyar
Kisebbség különlenyomatai jelentek meg 1941–42-ben. Jakabffy Elemér főszerkesztő a bécsi
diktátumot követő időszakban művelődéstörténeti, társadalomtudományi és falukutató
tanulmányokkal akarta előmozdítani a romániai magyarság önismeretét, s megbízásából
Fodor József szociográfiai kutatómunkára hívta fel a fiatalságot. A begyűlt tanulmányokat a
lap közreadta, majd számozott sorozatban is forgalomba hozta. A következő füzetek jelentek
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meg: 1. Vita Zsigmond: Erdélyi művelődési törekvések száz évvel ezelőtt; 2. Szikrény Vilmos:
Ötvösd; 3. Vita Zsigmond: A „Kolozsvári Nevelői Kör” története; 4. Bányai Géza: Medves;
5. Schiff Béla: A „Temeschburg” név a történelem megvilágításában; 6. Péntek Árpád: A
karánsebesi régi és új református egyházközség és temploma; 7. Farkas László: Detta
magyarsága a bánsági magyarság sorskérdéseinek tükrében; 8. Szikrény Vilmos: Fibiş
(Temesfüzes); 9. Vita Zsigmond: Nemzet és sors a Bánk Bánban; 10. Bányai Géza: Janova;
11. Tőkés Gyula: Bunea mică (Bunyaszekszárd); 12. Orgonás Mihály: Dejan (Dézsánfalva).
Amikor az Antonescu-rendszer a Magyar Kisebbséget betiltotta, a füzetsorozat is megszűnt.

Déli Hírlap — Temesvárt jelent meg 1925. szept. 16-tól 1944. okt. 31-ig, előbb az OMP
katolikus szárnyát képviselve, majd betiltás után újjászervezve mint a Magyar Népközösség
lapja (1941–44), végül a felszabadulás után a MADOSZ bánsági bizottsága szerkesztésében
1944. okt. végéig.

Első szakaszában a ~ eredetileg gazdaságpolitikai, 1928-tól politikai napilap. Felelős
szerkesztője Vuchetich Endre. Az OMP irányvonalát képviselte, hangsúlyozva, hogy elve „az
alattvalói hódolat” az államfő iránt s „a kisebbségi jogvédelem”. Belső munkatársai között
volt id. és ifj. Kubán Endre, Kulcsár S. Sándor és Pazsitka Ferenc. Irodalmi rovatát Bechnitz
Sándor szerkesztette, aki a lapban helyet adott haladó műveknek is: a 20-as évek végén
közölte Móricz Zsigmond, Illés Endre, Károly Sándor elbeszéléseit, Fekete Tivadar, Huzella
Ödön, Reményik Sándor, Serestély Béla, Szabolcska Mihály, Szombati-Szabó István, Walter
Gyula verseit, Osvát Kálmán publicisztikai írásait.

Az Antonescu-rendszer 1940 szeptemberében a lapot betiltotta, s csak 1941 tavaszán
indulhatott meg újra (folytatólagos évfolyamjelzéssel) mint a Romániai Magyar Népközösség
orgánuma. 1942 októberétől a főszerkesztés szerepkörét a Budapestre távozó Vuchetich Endre
helyett Kakassy Endre, Puhala Sándor, majd Olosz Lajos vette át. 1943-ban az irodalmi
rovatban Illyés Gyula, Sinka István, Hunyady Sándor, Illés Endre, Márai Sándor és Rónay
György, az erdélyi írók és költők közül Abafáy Gusztáv, Bartalis János, Dsida Jenő, Horváth
Imre, Olosz Lajos, Reményik Sándor, Serestély Béla, Szemlér Ferenc, Vita Zsigmond prózai
írásai, versei, kritikái jelennek meg. Versekkel szerepelnek szocialista munkásírók is: Földeák
János (Reggeli csöngetés) és Vaád Ferenc (Üzenet, Falusi reggel). A lapot két nappal az 1944.
aug. 23-i román nemzeti antifasiszta és antiimperialista fegyveres felkelés után a legálissá
váló MADOSZ vette át. Szept. 23-tól kezdve a ~ fő- és ideiglenes felelős szerkesztője Takács
Lajos, aki egy haladó csoportosulás élén kapcsolatot talált az ellenzékkel már annak
illegalitása alatt is. Az utolsó szám ~ néven 1944. okt. 31-én jelent meg. Nyomába nov. 1-jén
a Szabad Szó lépett Kazinczy János főszerkesztése alatt.
Méliusz József: Sors és jelkép… 2. javított kiadás, 1973. 431. — A magyar tömegek fenntartás nélkül álltak a
demokratikus rendszer mellé. Beke György beszélgetése Takács Lajossal. A Hét Évkönyve 1979. 152–58.

Délkelet — politikai és társadalmi hetilap Sepsiszentgyörgyön. 1929. szept. 1-jén indult, s
célul Háromszék és a Brassó megyei Hétfalu közügyi és irodalmi kérdéseinek ápolását tűzte
ki; később érdeklődése Csík megyére is kiterjedt. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Lázár
Dezső, főszerkesztő egy időben Bíró László hosszúfalusi lelkész, főmunkatárs Hétfaluból
Tóthpál Dániel, Csíkszeredából Mihály László Barna. A lap Bartalis János, Farcádi Sándor
Áron verseit, Tamási Áron novelláját közli, itt jelenik meg Tóthpál Dániel Bukarestből
keltezett Szabó Dezsőhöz c. verse (1930. aug. 24.). Megszűnt 1932-ben.

Delly-Szabó Géza (Somogycsurgó, 1883. máj. 19. — 1961. nov. 1., Kolozsvár) —
zeneszerző. Szülővárosában végezte a tanítóképzőt, 1908-tól nyugalomba vonulásáig (1947) a
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kolozsvári evang. iskola tanítója. Első kolozsvári éveiben a helyi zenekonzervatóriumban
Farkas Ödön növendéke. Mestere megbízásából 1910-től a zeneszerzési tanszakon
összhangzattant tanított; 1925-től majdnem egy emberöltőn át vezette a nyomdászok
Gutenberg ének- és zenekarát. Rövidebb ideig a fa-, bőr- és építőipari munkások szak-
szervezeti kórusainak karnagya is. Zenepedagógiai munkásságának eredményeként adta ki
1945-ben és 1947-ben a relatív szolmizáción alapuló gyakorlófüzeteit; módszertana (A
solfége-tanítás új módszere, 1933), valamint háromkötetes hegedűiskolája (Gradus ad
Paganini, 1939) kéziratban maradt. Bartók, Drăgoi, Kodály és maga gyűjtötte népdalokat és
munkásfolklórt dolgozott fel énekkarra vagy énekhangra zongorakísérettel (Székely, csángó és
kalotaszegi népdalok, Kv. 1925, 1927; Nótabokréta, 8 füzetben, Kv. 1935–36).
Megzenésítette számos költő (Ady, Arany, Áprily, Bodor Pál, Gyóni Géza, Jékey Aladár,
Kányádi Sándor, Petőfi, Reményik Sándor, Sipos Domokos, Tompa László, Walter Gyula)
több versét. Sappho c. operáját (1917) Grillparzer nyomán, a Páter gvárdiánt (bemutatták
Kolozsvárt 1946-ban) Bárd Oszkár szövegére írta. Zenés történelmi játéka, A kontár (1951)
nem került színpadra. A klasszikus-romantikus hagyományokban gyökerezve dolgozta fel a
népzenét.
D.-Sz. G. műveinek jegyzéke. Finta Zoltán előszavával. Kv. 1942. — Lakatos István: D.-Sz. G. Színház és Mozi,
Kv. 1946/11. — Benkő András: D.-Sz. G. Utunk 1956/47.

Délvidék — *Aradi Színpad

Demény Dezső (Nagysármás, 1915. jan. 27.) — pedagógiai, lélektani és szociológiai író. ~
Piroska férje. A kolozsvári ref. kollégium elvégzése után egy ideig ipari munkás. Egyetemi
tanulmányait Kolozsváron 1942-ben fejezte be, majd Berlinben egészítette ki. Mint
középiskolai tanár kezdte pályáját Kolozsvárt, egy ideig az egyetemen dolgozik; éveken át
volt ipari munkás (1959–64), később a torockói általános iskolához került, majd Gyaluban
tanított. Már diákkorában belső munkatársa volt a MADOSZ lapjának, a Székelyföldi
Néplapnak, 1937-től a Korunkban is közölt. Az iskola és többtermelés viszonyát elemzi a
Népnevelés hasábjain (1946), s a Korunk új folyamában közli szakszerű tanulmányait a
munkalélektan és emberanyag-gazdálkodás, tanulás és személyiség, a tanulás dinamikája,
viselkedés, értékrend és axiometria, pszichoszociológiai családvizsgálat, ember és műemlék,
fordítógép, nyelvészet és kommunikáció tárgyköréből. Egy Aranyos menti község kulturális
képét rajzolta meg a Művelődésben (1971).

Munkái: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe (Kv. 1942); Társadalmi alkalmazkodás
(sokszorosított kérdőív, Kv. 1948); Szociológiai alapismeretek (sokszorosítás, Kv. 1949); A
lélektan és szociológia nyelvén (kéziratban).

Demény István Pál (Nagyenyed, 1949. ápr. 28.) — irodalomtörténész, etnográfus.
Szülővárosában érettségizett, magyar nyelv és irodalom szakos diplomát a Babeş–Bolyai
Egyetemen szerzett (1972), itt doktorált (1978). Tanított Nagypeleskén, Nagyenyeden és
Csombordon, 1978-tól a Csíkszeredai Múzeum kutatója. Első írásai az Echinoxban jelentek
meg, nagyobb tanulmányait a NyIrK közölte a krónikák és balladák szövegegyeztetéséről
(1973/1) s az északi-osztják hősi énekekről (1977/1 és 1978/2). Kötete: Kerekes Izsák
balladája (összehasonlító-tipológiai tanulmány, 1980).

Demény Lajos (Kisfülpös, 1926. okt. 6.) — történész. A nagyenyedi kollégiumban, a
szászrégeni, majd marosvásárhelyi tanítóképzőben végezte középfokú iskoláit, felsőbb
tanulmányokat pedig a Bolyai Tudományegyetemen, majd Szverdlovszkban és Leningrádban
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folytatott, ahol megszerezte a kandidátusi fokozatot (1956). Azóta Bukarestben él, 1959-ig a
Zsdanov, ill. Ştefan Gheorghiu Pártfőiskola tanáraként dolgozott, 1959-től 1963-ig az
Akadémiai Könyvkiadó szerkesztője, 1964-től a Nicolae Iorga Történettudományi Intézet
főkutatója, 1971-től a nemzetiségtörténeti kutatások osztályvezetője. A Revista de Istorie,
Studii şi Materiale de Istorie Medie és Magazinul Istoric szerkesztőbizottsági tagja. Írásait a
Korunk, Könyvtári Szemle, Művelődés és román, német, orosz, angol, francia nyelvű
szakfolyóiratok (köztük a Studii şi Cercetări de Bibliologie, Revue Roumaine d'Histoire,
Revue Roumaine d'Études Internationales, Szrednie Veka) közlik.

Munkaterülete főleg a XV–XVIII. század művelődéstörténetét és parasztmozgalmait fogja át,
köztük is kiemelkedők az 1437–38-as erdélyi parasztfelkeléssel kapcsolatos közleményei
magyar, román, német, cseh, orosz és francia nyelven; erről a kérdésről szól Az 1437–38-as
bábolnai népi felkelés (1960) c. könyve. Feleségével, ~ Lídiával és Nicolae Stoicescuval
együtt írta meg Răscoala seimenilor sau răscoala populară? (1968) címmel az 1655. évi
havasalföldi szejmen-felkelés történetét. Nagy jelentőségű az első román nyelvű
nyomdatermék felderítésével kapcsolatos kutatómunkája; más cikkei az erdélyi nyomdászat
történetével, a kilenced történetével, Veress Endre működésével, az erdélyi papírgyártás
múltjával kapcsolatosak. Vezetése alatt kezdte meg működését a Nicolae Iorga Történeti
Intézet Nemzetiségtörténeti Osztálya, melynek céljait Nemzetiségtörténeti munkaprogram c.
alatt a Korunk 1971/8-as számában ismertette. Történelmi magyarázattal kísérte az
Evangheliarul slavoromân de la Sibiu 1551–1553 (Emil Petrovici akadémikus filológiai
tanulmányával, 1971) c. szövegkiadványt, bevezette a Testamentum-sorozatot (Kemény G.
Gábor Mocsáry Lajos a népek barátságáért c. kiadványa élén, 1972) s Aspecte militare ale
răscoalei de la Bobîlna c. alatt tanulmányt írt a fegyveres népfelkelések romániai
hagyományairól szóló kiadvány számára (România şi tradiţiile luptei armate ale întregului
popor, 1972. 33–39).

Megírta Jordáky Lajos életrajzát (a Szocializmus és történettudomány c. Jordáky-kötet
bevezetése, 1974); akadémiai kiadásban megjelent munkája: Relaţiile politice ale Angliei cu
Moldova, Ţara Românească şi Transilvania în secolele XVI–XVIII (Paul Cernovodeanuval,
1974). Könyvtörténeti tanulmánya: Ouvrages imprimés en caractères cyrilliques en
Transylvanie au XVI-e siècle (Dezsényi Szemző Piroska–Mezey László szerk.: Armarium.
Studia ex historia scripturae librorum et ephemeridum. Bp. 1976. 95–126).

Felelős szerkesztője A romániai magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a
román nemzettel c. sorozat I. kötetének (rövidítve MNT, 1976, román fordításban is),
amelynek bevezetőjében kijelölte a magyar nemzetiségi történetírás korszerű feladatait.
Szerkesztője és társszerzője a Székely felkelés 1595–1596 (Benkő Samuval és Vekov
Károllyal, románul 1978, magyarul 1979) c. kötetnek, s szerzője az Enciclopedia
istoriografiei româneşti (1978) c. lexikonban az erdélyi magyar történettudományi
vonatkozású szócikkeknek.

Újabb önálló kötetei: Székely felkelések a XVI. század második jelében (1976); A székelyek és
Mihály vajda. 1593–1601 (1977); Paraszttábor Bábolnán (Együtt a hűbéri kizsákmányolás
ellen, Testamentum 1977). Írói álneve Enyedi Lajos.
A kölcsönös megismerés és megbecsülés szolgálatában. Kopándi Ágnes interjúja D. L.-sal. Korunk 1976/9.

Demény Piroska, Deményné Szabó Piroska (Torda, 1917. jún. 27.) — zenetanár, folklorista. ~
Dezső felesége. Szülővárosában járt iskolába, Putnokon érettségizett. 1941-ben végezte el a
zongora szakot a kolozsvári konzervatóriumban, 1951-ben ugyanott a művészeti főiskolán
zenetanári oklevelet szerzett. 1951-től a kolozsvári zenei középiskola tanára. Több közös
folklórkiadványban jelentek meg népi dallamgyűjtései (az 1954-es Faragó–Jagamas-féle
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Moldvai csángó népdalok és népballadák c. munkában Szabó Piroska I. néven szerepel). A
romániai magyar rádió- és tévéadások keretében 1971 óta „Vetettem violát”, „Szivárvány
havasán” és más címek alatt sok száz hiteles, falvainkon gyűjtött magyar népzenei felvételt
mutatott be.
H. Szabó Gyula: Százszor húsz perc. A Hét 1976/4. — László Ferenc: Vetettem violát — századszor. Utunk
1976/20. — Balla Zsófia: Vetettem violát — századszor. Művelődés 1976/7

Demeter Béla (Zalatna, 1881) — *Mikó Imre emlékezete

Demeter Béla (Somkerék, 1910. jan. 6. — 1952. dec. 24., Bukarest) — újságíró, szerkesztő.
~ János öccse. Iskoláit Székelyudvarhelyen és Désen végezte, majd a bukaresti közigazgatási
főiskola hallgatója volt. Az Erdélyi Fiataloknak 1932-től főmunkatársa, a Keleti Újság belső
munkatársa, az Erdélyi Gazda szerkesztője (1936–44), a kolozsvári Estilap főszerkesztője
(1940–44). Bátyjával együtt írta Románia gazdasági válsága c. könyvét (Kv. 1930). Mint az
Erdélyi Fiatalok faluszemináriumának elnöke (1931–33) jelentős szervezőmunkát végzett;
kapcsolatot teremtett Dimitrie Gusti bukaresti professzorral, akinek falukutató munkásságát a
sajtóban népszerűsítette is. Az Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei sorozatában jelent meg 110
kérdést tartalmazó Hogyan tanulmányozzam a falu életét? c. szociográfiai kérdőíve a
falumunkások számára (Kv. 1931), majd Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok c. füzet (Kv.
1932), melyben a szociográfia és a riportázs összekapcsolására tett kísérletet. A Magyar
Népközösség és az EMGE vezetőségének tagja. Támogatta az 1944-es antifasiszta kolozsvári
ellenállást.

Demeter Gyula — *Torda magyar irodalmi élete

Demeter János (Kerlés, 1908. júl. 6.) — jogi író. ~ Béla bátyja. Középiskoláit a kolozsvári és
a székelyudvarhelyi kat. főgimnáziumban, jogi tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte.
A jogi tudományok doktora. Az Erdélyi Fiatalok alapító tagja, 1931-től az Ellenzék belső
munkatársa, amint azonban kapcsolatba lépett a munkásmozgalommal, mindkét lap szakít
vele. Az illegális KRP irányítása alatt álló Falvak Népe radikális parasztlapnak lett alapító
szerkesztője (1932–33). Kolozsvárt tart ügyvédi irodát, a felszabadulás után az MNSZ egyik
vezetője, Kolozsvár alpolgármestere, 1945-től tanár az egyetem jogi karán, majd prorektor,
nemzetgyűlési képviselő. 1950-ben a szocialista törvényesség megsértésével letartóztatták,
1954-ben elítélték, 1956-ban rehabilitálták. 1969-től 1976-ig a Magyar Nemzetiségi Dolgozók
Tanácsának kolozsvári elnöke.

1944 előtt gazdasági és politikai tárgyú munkái jelentek meg, így a Románia gazdasági
válsága (öccsével, Kv. 1930) és A „Harmadik birodalom” Romániában (Mit hoz a román
szélső jobboldal a kisebbségnek? Kv. 1933). Újabb magyar és román nyelvű tanulmányaiban
alkotmányjogi és jogbölcseleti kérdésekkel foglalkozik, mint alkotmányjogász részt vesz az
1948. és 1952. évi alkotmány magyar nyelvű kommentárjainak összeállításában. E
tevékenység eredményeként jelentek meg az Alkotmányunk hiteles román és magyar nyelvű
szövege c. kiadvány (magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Demeter János, Dr. Kiss Géza, Dr.
Kohn Hillel, 1949) és A Román Népköztársaság alkotmánya (összeállította a Bolyai
Tudományegyetem jogi karának munkaközössége. Szerkesztette Takács Lajos, Demeter
János, Román Dezső, 1957) c. munkák. Publicisztikai írásaiban gyakran foglalkozik a
nemzetiségi kérdéssel, ebbe a körbe sorolhatók A nemzetiségi kérdés a Duna völgyében és a
Szovjetunióban (1945), A nemzetiségi nyelv a közigazgatásban (1946) és A Jugoszláv
Szövetséges Népköztársaság alkotmánya (1948) c. önálló füzetekben megjelent tanulmányai.
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Román nyelvű jogbölcseleti munkái többnyire másokkal közösen írt kollektív munkák
megfelelő részei (Introducere în studiul dreptului, 1962 és Teoria generală a statului şi
dreptului, 1967). Jénában tartott német nyelvű előadása (1966), majd önálló műve az emberi
jogokról (Declaraţia drepturilor omului, 1968) e jogok fejlődését mind a nemzetközi jog,
mind a hazai közjog szempontjából vizsgálja és szocialista nézetből értékeli. Társszerzője a
Zur nationalen Frage in Rumänien (angol, francia, orosz és spanyol nyelven is, 1972) c. adat-
és tényközlő tanulmánykötetnek Eduard Eisenburger s Valentin Lipatti mellett. Hosszabb
tanulmányát az emberi jogok helyéről az alkotmánytörténetben a Revue Roumaine des
Sciences Sociales, Serie de Sciences Juridiques 1974/1-es száma közölte.

A Korunk s a napisajtó hasábjain publicisztikai írásai jelentek meg, az Utunkban útijegyzeteit
közölte Olaszországról (1965/3–4 és 1967/41), a Német Demokratikus Köztársaságról
(1966/22), Franciaországról (1968/10 és 1972/2), Algériáról (1970/51) és Izlandról (1973/29).
Emlékirata, az 1975-ben megjelent Századunk sodrában, hiteles bepillantást nyújt a szerző
ifjúkori szociális tájékozódásába, melynek már az Ellenzékben megjelent riportjai tanújelét
adják, majd ismerkedésére Gaál Gáborral, Aradi Viktorral és Antal Márkkal, szembe-
kerülésére az OMP-vel és az Erdélyi Fiatalok konzervatív szárnyával; a Falvak Népe
oldalairól újraközölt cikkek már a forradalmi népharc vállalását dokumentálják. Jelentős
közlés mindaz, amit az emlékirat a Demeter testvérek szerepéről elmond az 1944-es német
megszállást követő háborúellenes tárgyalásokról a Békepárt s az Erdélyi Pártnak Teleki Béla-
féle szárnya között, egészen az antifasiszta ellenállás megszervezéséig s a felszabadulásig.
Tamás Gáspár: Kortárs a változó időben. Utunk 1976/2. — Huszár Sándor: A lehetetlen lehetőségei. D. J.
emlékiratáról. A Hét 1976/4. — Balogh Edgár: D. J. tanúsága. Korunk 1976/5.

Demián Vilmos — *daljáték

Demokrácia — magyar, román és német nyelven Temesvárt megjelent társadalmi hetilap
1925–26-ban. Renovich Alfréd adta ki, felelős szerkesztője Trauer Olivér. Hasábjain a
bánsági magyar írók közül Asztalos Sándor, Bach Gyula, idősb Kubán Endre, Stepper Vilmos
szerepel.

Denderle József (Naszód, 1911. dec. 24.) — tankönyvíró, történész. Középiskolát
szülővárosában és Kolozsvárt végzett, 1934-ben a kolozsvári egyetemen történelem–földrajz
szakos diplomát szerzett. Nagykárolyban és Kolozsvárt volt középiskolai tanár. A fiatal
tanárnemzedék kérdéseiről az Erdélyi Fiatalokban (1937), a régi kolozsvári iskolázásról a
Jóbarátban (1937), levelezéséről Benedek Elekkel a Napsugárban (1969), Mikes Kelemenről
mint ifjúsági színjátszóról az Utunkban (1971), majd a NyIrK 1979/1-es számában értekezett.
Számos tankönyv szerzője. 1945-ben megírta Erdély történetét gimnáziumok és polgári
iskolák használatára (a Történelemtanárok Munkaközössége adta ki Kolozsvárt). Debreczeni
József név alatt magyarra fordította Ştefan Pascu, Pataki József és Vasile Popa Kolozsvár c.
városismertetőjét (1957); Cantemir Moldva leírása c. munkájának társfordítója (1973).

Dénes Ferenc — *biológiai szakirodalom

Dénes Sándor (Mikola, 1880. szept. 5. — 1944-ben deportálásban) — újságíró, szerkesztő.
Pályáját Debrecenben kezdte, majd radikális polgári lapok munkatársa Budapesten. 1907-ben
Nagy Mihály ügyvéddel megindította a Halmi c. hetilapot, 1908-tól harminc éven át a
szatmári Szamos c. napilap szerkesztője, majd főszerkesztője. A Romániai Népkisebbségi
Újságíró Szervezet és a szatmári Kölcsey Irodalmi Kör alelnöke. Novellái (1909), majd
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harctéri riportjai (1915) Szatmáron jelentek meg, utóbbi kötetéhez (Egy komitácsi újságíró
feljegyzései) Bródy Sándor írt előszót. A Cimbora c. gyermeklap felelős szerkesztője, a 30-as
években a Brassói Lapok munkatársa. Könyve, az Újságot írok (Szatmár 1928, 2. kiadás
1930), őszinte szakmai vallomás, irodalmi emlékekkel Ady Endréről, Szép Ernőről és
rokonáról, Bródy Sándorról.

Déri-Deheleanu Gyula, eredeti nevén Iuliu Deheleanu (Zaránd, 1888. aug. 18. — 1945.
márc. 17., Kolozsvár) — művelődéspolitikus. A tanítóképzőt Aradon végezte, tanári diplomát
Budapesten szerzett. Déván, Pápán, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, majd Budapesten
tanított, az 1919-es proletárforradalomban tanügyi biztos. Bécsi és csehszlovákiai emigráció
után tért haza és Kolozsvárt óraadó tanárként tartotta fenn magát.

Részt vett a szakszervezetek Szabad Iskolájának megszervezésében (1922–24), alapítója és
szervezője a Szocialista Társadalomtudományi Körnek, közreműködik Aradi Viktor A Jövő
Társadalma c. folyóiratának szerkesztésében. Kitűnő marxista szemináriumokat vezetett
munkásoknak és értelmiségieknek magyarul és románul, tömör tanulmányokban
népszerűsítette a történelmi materializmus tanítását a társadalmi fejlődésről, 1932-ben a
Dolgozók Naptárában ateista vitacikket írt. 1934-től a Szovjetunió Barátainak Szövetsége
egyik vezetője, elsőnek írja alá a szervezet betiltása ellen tiltakozó memorandumot. 1935-ben
Nagyváradon szervezte a népfronti mozgalmat, 1936-tól kezdve Bukarestben élt. Victor
Cheresteşiuval közösen szerkesztett Száz újságcikk alapján románul és Vidám nyelvgyakorló
c. kiadványaiban és egyéb történelmi, földrajzi, román nyelvi tankönyveiben az oktatást
egybekötötte a marxizmus népszerűsítésével. A II. világháború alatt az illegális România
Liberă szerkesztésében vett részt, Magyarország német megszállása után Tordán szervezett
akciót a menekülő üldözöttek védelmére. Kolozsvár felszabadulása után a pedagógusok
marxista–leninista kurzusait vezette s Tordán egy román és egy magyar nyelvű kommunista
lapot indított a tömegagitáció és propaganda szolgálatára.

A kolozsvári egyetemen felajánlott tanszéket már nem foglalhatta el, a háborút követő
tífuszjárványnak esett áldozatául.
Dán István: Még egy koszorú D. D. Gy. emlékére. Világosság 1945. ápr. 1. — Heves Ferenc: Emlékezés D.-D.
Gy.-ra. Igazság 1946. márc. 17. — Kohn Hillel: Iuliu Deheleanu, a marxista nevelő. Korunk 1962/9.

Déry Tibor romániai kapcsolatai65

Derzsi Endre — *műkedvelő játék

Derzsi László — *jogi szakirodalom

Derzsi Mihály — Daday Loránd írói álneve

Derzsi Sándor (Somogyom, 1919. szept. 27. — 1978. jan. 23., Budapest) — költő.
Középiskoláit Balázsfalván, Gyulafehérvárott és Brassóban végezte. A kolozsvári
tudományegyetem bölcsészeti karán folytatott tanulmányait félbehagyva a *Thalia Studió
színésztagozatát végezte el. 1933-tól jelennek meg versei a Jóbarát diáklapban. Maga adta ki
Szenvedések mámorában c. verseskötetét (Kv. 1942), ebben a Mozaik a szegénységről
négysorosokból álló ciklusa kiemelkedő. Verseit közölte a Keleti Újság, Pásztortűz és Erdélyi
Helikon, majd az Üdvözlégy szabadság c. versantológia (Kv. 1942). A Márciusi Baráti Kör
egyik alapítója, a Március főiskolás lap szerkesztőségének tagja (1943–44), a Termés
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munkatársa. Depresszióra hajló egyéniség; nyomorúságos gyermekkora, örömtelen ifjúsága
fejeződik ki kötött formái közt is érvényesülő ellentétes indulataiban. 1944–45-ben a
kolozsvári Világosság munkatársa, rövid ideig a brassói Népi Egység szerkesztőségében
dolgozott. 1945 végén Budapestre költözött, ott a Válasz, Nagyvilág, Valóság, Magyar
Nemzet munkatársa. Fordításában jelent meg Mihail Sadoveanu A csodálatos erdő c. meséje
(Bp. 1956).

Dés magyar irodalmi élete — a múlt században Medgyesi Lajos nevéhez kötődött. A Petőfit
óvári házában fogadó s a kor nagyjaival, köztük Jókaival, Teleki Sándorral barátkozó költő-
pap szociális tüzű szabadságharcos lírája, bebörtönzésekor szerzett önkényuralomellenes
versciklusa s 1860-ban a román–magyar testvériség szellemében fogant Békeszózata már az
antifasiszta mozgalom idején új szerephez jutott, majd a felszabadulás után sokszor előadott,
megzenésített, iskolakönyvekbe foglalt politikai költészetként vált népszerűvé.

A múlt századig nyúlik viszsza a helyi sajtó és a műkedvelő színjátszás története is. Már az
1870-es években induló Szolnok-Doboka c. hetilap gondot fordított a helyi szerzők
megszólaltatására, az I. világháború után nyomába lépő sajtótermékek pedig a kolozsvári írók
bevonásával emelték irodalmi anyaguk színvonalát. Gyakoriakká váltak az irodalmi estek:
1930 őszén az Erdélyi Fiatalok csoportjából Balázs Ferenc, Bélteky László, Demeter János,
Kováts József találkozik a dési közönséggel, 1932-ben Kovács Katona Jenő mutatkozik be,
1933-ban a Szamosmente c. helyi lap (1931–33) estjén a szomszédos Alsókosályon élő
Bartalis János társaságában Ligeti Ernő, Walter Gyula lép fel, s a helyiek közül a
költészetével már feltűnő Varró Dezső. Az ugyancsak itt megjelenő Szamosvölgyi Napló
(1934–38) rendszeres irodalmi rovatába bevonja a szamosújvári írókat s Szolnok-Doboka már
ismert íróit is; munkatársai közt van Bárd Oszkár, Flórián Tibor, Huber Győző, Parádi Ferenc,
Szopos Sándor, Varró Dezső, majd bővül a lap írógárdája, s 1935-ben Fekete Lajos, Erdélyi
Ágnes, Farkas Sándor, Hegyi Mózes, Salgó Olga verseivel is találkozunk. Az említett két
helyi lapon kívül 1918 és 1940 között még 12 hetilap és folyóirat jelent itt meg, többnyire
rövid ideig, s a város 6 nyomdája közül egyedül a Medgyesi Lajos Könyvnyomdában 16 mű
jelent meg. Közöl már a Désen lakó Daday Loránd is, több ízben Reményik Sándor tart itt
„zenés irodalmi est”-et. 1937-ben Sztojka László kezdeményezésére a táj íróit és művészeit
mutatja be a Kis-Szamosvölgyi Album.

A II. világháború alatt Móricz Zsigmond, majd Féja Géza és Sinka István látogat ide, erre az
időre esik az EME tudományos vándorgyűlése (1942) és az EMGE kiállításokkal egybekötött
99. közgyűlése (1944).

Jelentős szerepe volt Désnek a képzőművészetek terén. Szopos Sándor festőiskolát vezetett itt
a 20-as években, innen indult Dési Huber István, Incze Jánosnak és Mohy Sándornak van itt
műterme, s az 1942-es megyei kiállításra velük vonul fel a Kodor völgyében tanítóskodó
Kovács Zoltán. A felszabadulás után klasszikus és népi írók, kommunista szerzők drámáival
jelentkezik a megújhodott műkedvelő gárda, újra meg újra kiváltva az országos sajtó
elismerését művészeti teljesítményeivel mind a mai napig. A dési színjátszás történetét
Enyedi Sándor dolgozta fel déscichegyi tanársága idején. A városhoz kötődik Daday Loránd
és Varró Dezső írói működésének teljessé válása.
Szabó T. Attila: Dés története, a Szolnok-Doboka magyarsága c. kötetben. Dés–Kv. 1944. — Enyedi Sándor:
Dési színjátszók. Korunk 1966/5. — Antal Dániel: Család és szolgálat. 1971. 249–314. — Murádin Jenő: Dési
évek. Korunk 1972/5. — Huber András: A műkedvelői színjátszás kezdetei Désen. Korunk 1979/11; uő: Dési
séták. Igazság 1980. okt.–nov.

Desbordes Ernő66 — *Ellenzéki Közlöny
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Dési Huber István (Nagyenyed, 1895. febr. 6. — 1944. febr. 25., Budakeszi) —
képzőművész. A Bethlen Kollégiumban csak az I. gimnáziumi osztályt végezhette el, családja
Désre költözött, ahol apja saját mesterségére, az ezüstműves szakmára akarta kitanítani.

Mint alkalmi munkás bejárta az országot, az I. világháború negyven hónapját a frontokon
töltötte; első rajzai a lövészárkokban készültek. Leszerelése után a Szopos Sándor vezette dési
rajziskolában bővítette ismereteit. 1921-ben Budapestre távozott, majd feleségével Olasz-
országban telepedett le mint ötvös. Milánóból küldte rajzait a Désen 1926 nyarán rendezett
tárlatra. Az autodidakta grafikus és festő csak a fronton szerzett tüdőbaja kiújulásakor vált
meg mesterségétől. 1928-ban mutatkozott be Budapesten IV. Rend c. linóalbumával. Korai
munkái a kubizmus és konstruktivizmus hatása alatt készültek, későbbi festményein —
munka- és munkásábrázolásainak repertoárjában — kötött, konstruktív szerkesztés oldódik
festőiséggé. Désre gyakran visszatért, képei is készültek itt. „Mi tagadás — mondja 1936-ban
egy interjúban Méliusz Józsefnek —: még ma is romániai magyarnak érzem magam és
izgalommal figyelek minden otthoni hírt.”

A Korunkban 1933-tól jelennek meg írásai, egy részüket szanatóriumi betegágyán írta. A
képzőművészet és társadalom viszonyáról, a két háború közti magyar művészet kérdéseiről,
az avantgarde lényegéről és bírálatáról értekezik; jelentős írásai: A festészeti „izmusok”
bírálatához (1933/3); A képzőművészet és a társadalom változásai (1933/11); A mai magyar
festészeti törekvések (1937/1); A festői módszer kérdése (1937/2). Sok részletében ma is
helytálló ítéletét fogalmazza meg méltatásaiban Derkovits Gyuláról, Nagy Istvánról, Thorma
Jánosról, a Barabás Miklós Céh művészeiről. Szentimrei Jenő egy cikkében (Brassói Lapok
1937. jún. 13.) kritikai hatékonyságát jellemzi.

A romániai magyar sajtó számon tartotta az elszármazott művész munkásságát. Méltató
cikkek jelentek meg kiállításairól, művészi sikereiről a Korunk, Független Újság, Brassói
Lapok, Keleti Újság és a dési lapok hasábjain. Halálakor Radnóti Miklós idézte emlékét Nem
bírta hát… c. versében.

(M. J.)
Antal János: A proletárművészet problémáihoz. Korunk 1932/5. — Méliusz József: D. H. I. Független Újság
1936/31–32; uő: D. H. I. (1895–1944). Dési Hírlap 1944. márc. 13.; újraközölve Kitépett naplólapok, 1961. 223–
25. — Kállai Ernő: D. H. I. Korunk 1938/12. — Dési Huber Istvánné: D. H. I. Emlékkönyv, Bp. 1964. —
Murádin Jenő: Dési évek. Korunk 1972/5. — D. Varga Katalin: D. H. I.-ról, idézetekkel. Ugyanitt D. H. I.
leveleiből. A Hét 1974/10. — Sztojka László: Három D. H. -könyvillusztráció. Korunk 1975/4. — Vita
Zsigmond: D. H. I. Nagyenyeden. Korunk 1977/1–2. — Kántor Lajos: A közel és a messze. D. H. I.-nal a Korunk
nyomában. Új Írás, Bp. 1977/12; újraközölve Kép, világkép. 1977. 81–82, 94–104.

Désy Magda — *iskolai színpad

Deutsek-Pásztai Géza (Görgényszentimre, 1892. okt. 30. — 1971. márc. 22., Kolozsvár) —
jogász, közíró. A marosvásárhelyi ref. főgimnázium elvégzése után a kolozsvári egyetemen
szerzett állam- és jogtudományi doktorátust. 1922-től ügyvéd Bánffyhunyadon. A Kós-féle
„kalotaszegi frakció” tagjaként 1924-ben a brassói nagygyűlésen élesen támadta az OMP
vezetőségét; 1927-ben a Magyar Néppárt titkára lett, s azóta Kolozsvárt működött. Politikai
cikkeivel a napisajtóban, néhány verssel a Zord Idő hasábjain szerepelt. Tornya Gyula
csákovai ügyvéddel együtt elkészítette s kibocsátotta A Népkisebbségi Törvény tervezete (Kv.
1928) c. kiadványt. 1930-tól az SZDP egyik vezetője, szakszervezeti jogtanácsos, a
magánalkalmazottak és magántisztviselők országos egyesületének erdélyi elnöke. Részt vett
az antifasiszta ellenállásban. 1945-tõl 1948-ig a munkajog tanára a Bolyai
Tudományegyetemen. 1949-ben a szocialista törvényesség megsértésével bebörtönözték,
1960-ban rehabilitálták.
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Mikó Imre: Huszonkét év. Bp. 1941. 72., 86. — Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1970/10.

Déva magyar irodalmi élete — A város magyar irodalmi vonatkozásai a köztudatban
elsősorban a folklórelemekre és a történelmi múltra szorítkoznak. „Magas Déva vára” (egy
1955-ös moldvai csángó gyűjtésben „magas Gyiva vára”) a klasszikus Kőműves Kelemen-
ballada eseményének közismert színhelye, s az itt raboskodott és meghalt Dávid Ferenc
emlékét meg-megújuló tisztelet övezi. Itt bontakozott ki 1880-tól kezdve a Hunyadmegyei
Történelmi és Régészeti Társaság, s e társulat évkönyveinek (1882–1914), valamint a szintén
1882-ben létesített történelmi és régészeti múzeum tevékenységének fontos szerepük van a
római kort megelőző Dácia emlékeinek múlt századi felkutatásában és megismertetésében. Itt
bontakozik ki a Szászvároson élő Torma Zsófia ősrégésznek, a tordosi neolit kori telep
feltárójának tudományos pályája is.

A múlt század utolsó negyedében indult Hunyad, majd Hunyadvármegye (1931-ig), Déva és
vidéke (1931-ig) c. hetilapok, majd az Erdélyi Napló (1931–40) s a Hunyadmegyei Élet
(1934–35) irodalmi hagyományt teremtettek a város és megye költőinek megszólaltatásával;
ezt fejleszti tovább az 1933-ban Petrozsényi Újságként indult, majd 1936-tól A Mi Megyénk
címet viselő heti kiadvány. Ebben az időben Déván tíz nyomda működött, ami hozzájárult a
város irodalmi jelentőségéhez. 1920 és 1940 között Hirsch Adolf könyvnyomdájában 36,
Laufer Vilmoséban pedig 22 magyar nyelvű könyvet vagy folyóiratot nyomtak (a többiben
összesen 16-ot).

Regények, verskötetek jelentek meg, többek közt Barzilay István, Gyarmati Ferenc, Kovács
Károly, Serestély Béla kötetei, s a Patria nyomda Szerencse fel címen 1933-ban gyűjteményes
kötetbe foglalta több helyi és környékbeli szerző, köztük — a külön kötetekkel jelentkezőkön
kívül — Fodor László, Gidály Imre, Kiss Ernő, Molnár Sándor, Nyári Marcell, talmácsi Oláh
Dezső, Szöllősi János, Szenes György írásait. A Bukovinából még a századfordulón
idetelepedett „csángók” történetét László János telepesgazda dolgozta fel 1935-ben (az anyag
összeállítását Petru Groza támogatta, a kézirat a család tulajdonában).

1935. nov. 3-án itt jelentette be dr. Petru Groza a Frontul Plugarilor és a MADOSZ
antifasiszta egységfrontját. A helybeli magyarság tiszteletét fejezte ki az államférfiú iránt
Serestély Béla nekrológja (1958) és Kovács Károly emlékbeszéde a Groza-szobor előtt.

A csángótelep fiatalsága dalárdát és műkedvelő színpadot teremtett. Ezek hagyományát
elevenítette fel újabban a helybeli líceum magyar tagozatának irodalmi köre, élén Lovassy
László tanárral: 1972 decemberében rendezett helyi Petőfi-emlékkiállításukat a román
televízió magyar adásán is bemutatták. A művelődés ösztönzői a találkozások írókkal,
művészekkel. Emlékezetes az Erdélyi Helikon íróinak látogatása 1927-ben; manapság az
Utunk s a Kriterion Könyvkiadó írói keresték fel sikeres rendezvények keretében olvasóikat.
Beke György: Zsók-krónika. A Feketeügy c. kötetben, 1974. 12–49. — Dévai telepesek népdalai. Művelődés
1977/6.

Dévald László (Nagyvárad, 1912. aug. 28. — 1974. dec. 28., Nagyvárad) — újságíró.
Szülővárosában érettségizett, Kolozsvárt szerzett jogi doktorátust. Újságírói pályáját
Nagyváradon az Erdélyi Lapok, Nagyvárad és Magyar Szó belső munkatársaként kezdte
(1932–40), elbeszélései és novellái a Pásztortűz, Erdélyi Szemle, A Hírnök, Vasárnap s a
napilapok hasábjain jelentek meg; díjat nyert a Pásztortűz novellapályázatán (1931), szerepel
a Tíz tűz c. antológiában (1932), Álmodoznak az öregek c. zenés operettjét bemutatták
Nagyváradon (1935). Ügyvédi pályára ment 1940-ben, a felszabadulás után vállalati ügyész.
Mintegy 20 000 kartotékot magába foglaló idézet- és aforizmagyűjteménye az irodalom,
művészetek és tudományok minden ágát felölelte, belőlük 1968 óta közölt a hazai magyar
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irodalmi folyóiratokban és napilapokban, s önálló köteteket is állított össze: Gondolatok a
szerelemről (Szilágyi Júlia bevezetésével, Téka 1970; 2. kiadás 1972); Gondolatok a
művészetről (Angi István bevezetésével, Téka 1975).

Déznai Viktor (Arad, 1884. máj. 25. — 1968. dec. 1., Kolozsvár) — közíró. Egyetemi
tanulmányait a budapesti egyetemen s a párizsi Sorbonne-on végezte mint francia nyelv és
irodalom szakos tanár, a bölcsészet doktora, 1907-től a temesvári állami főreáliskola, 1919-től
a zsidó líceum tanára s a munkásgimnázium igazgatója, 1948-tól 1950-ig a kolozsvári Bolyai
és Babeş egyetemeken egyidejűleg az urbanisztikai és városrendészeti tanszék tanára. 1958-ig
az akadémia kolozsvári könyvtárában dolgozott.

Már a saját kiadásában megjelent disszertációja (A természetérzékről a XVII. század francia
irodalmában, Bp. 1907) sokoldalúságát tanúsította. Az I. világháború előtt kezdte el
várostudományi tanulmányait, s ezirányú kutatásainak 1912-ben az urbanológia nevet adta;
ezt a kifejezést a külföldi szakirodalom is átvette, kiegészítve urbanisztikával, vagyis a
várostudomány technikai alkalmazásával. Behatóan tanulmányozta a föld alatti városépítés
problémáját, s nemzetközi urbanisztikai kongresszusokon vett részt 1934-ben Lyonban, 1937-
ben Párizsban. Tagja volt több európai és amerikai társulatnak; a 30-as évektől kezdve több
javaslatot tett (így a genfi egyetem J.-J. Rousseau Pedagógiai Intézetének is) szellemi
olimpiászok rendezésére; a II. világháború után kidolgozta egy nemzetközi és egy hazai
városkutató intézet tervét, s állami megrendelésre megírta Kolozsvár urbanisztikai történetét.
Szaklapokban, köztük a román Urbanismul, a budapesti Városok Lapja, a párizsi La Vie
Urbaine, a stuttgarti Zirkel és a genfi Oeuvres hasábjain öt nyelven jelent meg mintegy félszáz
tanulmánya a várostudomány köréből, különös tekintettel a világ elvárosiasodásának, város és
háború viszonyának s a hazai városok, így Bukarest, Temesvár, Kolozsvár fejlődésének
kérdéseire. A Temesvári Hírlap, Független Újság, Ifjú Kelet, Korunk (mindkét folyam),
Utunk, Tribuna, Contemporanul, Viaţa Economică munkatársa volt.

Kiadott munkái: L'urbanisation du monde (Bruxelles 1932); A D-terv (Gárdonyi Istvánnal,
regény, Prager Könyvkiadó, Pozsony 1938); Szovjetunió (I–II. 1946). A városok általános
osztályozásáról szóló feldolgozásai kéziratban maradtak, s könyvtárával, gyűjteményeivel,
levelezésével együtt adományként az akadémia kolozsvári fiókjának könyvtárába kerültek.
Élettörténetét és munkásságát tanítványa, Bleyer György írta meg (kéziratban a család tulajdonában).

Dezséri György — Jancsó Elemér írói álneve

Dézsi Lajos67 — *Minerva Könyvtár

Dezső Ervin (Pozsony, 1913. márc. 15.) — fizikai szakíró. Magyarországi középiskolai és
műegyetemi tanulmányai után geodéta mérnök (1939–41), majd a budapesti műegyetem
fizikai intézetében tanársegéd (1941–45). A II. világháború után Kolozsvárt telepedik le,
előbb a cipőgyár tervező mérnöke, 1948-tól egyetemi tanár a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai
Egyetemen nyugalomba vonulásáig (1978). Tudományos tájékoztató és műszaki cikkek
szerzője. 1954-től 1964-ig a Matematikai és Fizikai Lapok egyik szerkesztője. Fizikai és
fiziológiai írásait szaklapok közlik, így jelentősebb tanulmányát a fémek belső
fényelektromos effektusáról a Fizikai Szemle (Bp. 1978/7). Önálló kötetei: Több fényt!
(ifjúsági kiadvány, 1963; román nyelven 1968); Két emberpár, négy tudós, három Nobel-díj
(összeállítás, 1970); A lézersugár (Kv. 1972); Mozgás, erő, energia (Antenna, Kv. 1980).

Dezső Lóránt — *Acta Bolyai és ~ Bolyaiana
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Dezső Miklós — *mezőgazdasági szakirodalom

diáklap — már 1918-at megelőzően s csaknem az egész múlt században készült kézírásos,
majd később sokszorosított, végül nyomtatott formában. Általános művelődési jelentőségük
mellett az teszi őket érdekessé, hogy szépirodalmi, művészeti és tudományos anyaggal a
közélet számos kiválósága indult el bennük alkotói útjára. Ez a műhely-jelleg különbözteti
meg őket az olyan *ifjúsági lapoktól, mint az Ifjú Erdély, a Jóbarát, az Erdélyi Magyar
Lányok a két világháború között vagy a Pionír, a Napsugár, a Jóbarát és Ifjúmunkás
napjainkban, amelyek rendszeres és gyakori megjelenésükkel, szerkesztői és szerzői
törzsgárdával, átgondolt művelődéspolitikával országos funkciókat töltenek be, szemben a
szerzőiket és hatósugarukat tekintve egyaránt helyi, intézményi jellegű ~okkal.

A kolozsvári ref. kollégium Gyulai Pál-önképzőköre adja ki a *Remény diáklapnak az I.
világháború utáni folyamait (1920–28, majd 1942–43) előbb Nagy Jenő és Jancsó Béla,
később Illés Gyula, Rohonyi Vilmos és Buday György szerkesztésében; felújításakor a II.
világháború után tanárszerkesztője Nagy Géza, főmunkatársai Dáné Tibor, Kallós Zoltán,
Csendes Zoltán. A kolozsvári unitárius kollégium Kriza-önképzőkörének még a múlt
században alapított, ugyancsak *Remény c. lapja 1942-ig jelent meg, tanárirányítója Borbély
István, diákszerkesztői közt van Mikó Imre, László Tihamér, Bodor András, Létay Lajos.
Temesvárt a piarista gimnáziumban adták ki *Ifjúság címen „diákok, diáklányok, véndiákok
szépirodalmi és művészeti folyóiratá”-t (1921–26). A székelykeresztúri unitárius
főgimnázium Orbán Balázs-önképzőköre a *Hajnal diákfolyóiratot jelentette meg (1923), s
ezzel egyidejű a Brassói Diákok is (1923–24). Antal Márk s többek közt Déznai Viktor
irányításával, Fürst Oszkár szerkesztésében ugyancsak a 20-as évek elején indul meg magyar
nyelven az erdélyi zsidó ifjúság folyóirata, az Ifjú Kelet, s a temesvári román nyelvű zsidó
líceum önképzőköre a 30-as években magyarul jelenteti meg Gaudeamus Igitur c.
kőnyomatosát. E jelentősebb kiadványok mellett majdnem minden középiskolában történtek
többé-kevésbé maradandó kísérletek ~ alapítására.

A felszabadulást követő iskolai kezdeményezések közül megemlítjük a nagy múltú *Remény
időleges felújítását a kolozsvári unitárius kollégiumban (1945) és a temesvári magyar
líceumban kiadott *Gaudeamus folyóiratot (1945–46), melynek főszerkesztője a még diák
Bodor Pál. A 60-as évektől kezdve egyre több középiskola indította meg diáklapjait. Ezek
közt a kolozsvári Brassai Sámuel Líceum diáklapja a *Fiatal szívvel (1967-től), a csíkszeredai
középiskoláé a Lyceum (1968-tól), a nagyváradi 3-as számú líceumé a Diákszó (1970-től), a
sepsiszentgyörgyi l-es számú (ma Matematika–Fizika) líceumé a *Gyökerek, ugyanott a 2-es
számú (ma Történelem–Filológia) líceumé az Auróra, a székelykeresztúri líceumé a Rügyek,
a kovásznaié a Mi (1969-től). A marosvásárhelyi művészeti líceum Zenit, a Bolyai Farkas
Líceum ugyanott Tentamen címen adja ki folyóiratát. 1972-ben a kolozsvári 11-es számú (ma
3-as számú Matematika–Fizika) líceum is újraindította a már a múlt században 38 évfolyamot
megért *Hajnal c. önképzőköri diáklapot; a szatmári magyar líceum ugyanekkor felújította az
1918-ban már Diákszó címen megjelent diáklapot, Temesvárt pedig *Juventus címmel
születik ~. A székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Matematika–Fizika Líceum ABC c. diáklapja
1. számával 1979-ben jelentkezik. Mindezeket (s a még fel nem soroltakat) tanárokból és
tanulókból összeállított szerkesztőségek vezetik, munkatársaik nagy részét a diákok soraiból
toborozzák, s felkarolja, irányítja tevékenységüket a KISZ. Egyetemek, főiskolák szintjén a
diákság irodalmi törekvéseit a *főiskolás lapok szolgálják.

(G. Gy.)
Gaal György: 33 diáklap. Korunk 1970/7; uő: Diáklapok másfélszáz éve. Korunk Évkönyv 1974. 269–81. —
Banner Zoltán: A nagyváradi Diákszó; Kocsis István: A szatmári Diákszó. Utunk 1973/26.
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diáknaptár — a két világháború közt többször is kezdeményezett pedagógiai célú
kiadványsorozat. Kolozsvárt már 1923-ban megjelent az Erdélyi Magyar Lányok diáknaptára.
A Brósz Emil szerkesztésében Kézdivásárhelyen kiadott Diáknaptár az 1924–25. tanévre az
ifjúság természetismeretét gyarapította. A Diáknaptár 1930/31 c. kiadványt Erdély és
Szlovenszkó ifjúsága részére állította össze és adta ki a kolozsvári Jóbarát és a komáromi
Tábortűz ifjúsági lapok szerkesztősége. Ebben a zsebkönyvszerű naptárkötetben szó esik a
falukutatás gyakorlati módszereiről, az erdélyi magyar ifjúság helyzetének alakulásáról, a
linóleummetszés technikájáról. A kötetet Harmos Károly komáromi festőművész rajzai és
metszetei díszítik, ezek közül kiemelkedik tárgyával a Bolyai Farkas kályháskocsijáról
készített linómetszet. Ujabb vállalkozás a két évfolyamot megért Amicus Diáknaptár: az
1937–38-as I. kötetet Szenczei László gondozta. Mindkét kötet kiadója a kolozsvári Lepage
könyvkereskedés. A II. kötet zömében kolozsvári tanárokból alakult szerkesztői
munkaközösségében Antal Márk, Bíró Sándor, Brüll Emánuel, Finta Gerő, László Tihamér,
Szabó T. Attila is részt vett. A kiadvány az ifjúság egész érdeklődési körét igyekezett átfogni
a hazai és az egyetemes művelődéstörténettől a falukutatáson át az év kiemelkedő
sportteljesítményéig. A román–magyar művelődési kapcsolatok szempontjából fontos Bíró
Sándor Bálcescu-tanulmánya az I. kötetben.

diákrádió — az ország nagyobb egyetemi központjaiban a diákotthonok számára vezetékes
rádión közvetített heti adás. Kolozsvárt 1971 őszén alakult magyar szerkesztőségi csoport
Nagy Gyula filológus hallgató vezetésével. 1973-ban két szerkesztőségi kollektíva működött
Gaudeamus (főszerkesztője Bálint Ákos filológus) és Visszhang (főszerkesztője Patrubány
Miklós műegyetemi hallgató) adáscímmel. 1974-ben az utóbbi cím alatt egyesült a két
csoport. 1976-tól Zsigmond Emese filológus, 1978-tól Török István mezőgazdasági
akadémiai hallgató a főszerkesztő. Fontosabb rovataik: Bel- és külpolitika, Diákélet,
Népművészet és népzene, Komolyzene, Sport, Játékos elmék (nyelvművelés), Tudományos
rovat, Hirdetés-tájékoztatás. A magyar adásokat 20–25 munkatárs állítja össze, közülük az
évek során Gáspár Sándor, Lepedus József, Szász M. Attila, Ördög Lajos, Kostyák Imre,
Csortán Márton, Török Róbert, Gagyi József, Ocskai Gábor, Sóvágó Gyöngyvér főiskolai és
egyetemi hallgatók tevékenysége hozott új színt a műsorba.

1974-ben hangjátékpályázatot írtak ki, az I. díjat Zudor János kapta meg Az utolsó riport c.
munkájáért. 1976-ban háromfordulós riportversenyt rendeztek. 1975-től rendszeresen
műsoros fogadóesteket tartanak, melyeken a szerkesztők találkoznak a hallgatókkal s
diákműkedvelők lépnek fel. A fogadóestek meghívottjai közt Keszthelyi Gyula és az Igazság,
Gáll Ernő és a Korunk, Létay Lajos és az Utunk szerkesztői, Harag György és Sütő András
Káin és Ábel c. darabjának előadói (előbemutatóval összekötött vita), valamint Lőrincze Lajos
és Banner Zoltán szerepeltek. 1975 és 1978 között szoros volt együttműködésük az
Igazsággal, műsort adtak ennek író-olvasó találkozóin, s közreműködtek a televízió magyar
adásának *Kaláka c. rendezvényein. Magyar nyelvű ~ működött még Marosvásárhelyen, s
jelenleg is működik Temesváron (itt főszerkesztője Burián Felicián, utóbb Tüzes Péter).
Gagyi László: A kolozsvári diákrádió magyar nyelvű adásának rövid története. Igazság 1975. máj. 25.; uő:
Visszhang — adásszerkesztés, Visszhang — fogadóestek. Utunk 1977/27. — Borbély Ernő: Visszhang, diákrádió
— fogadóest. Echinox 1977/2. — Lőrincze Lajos: Egy magyar nyelv van! Élet és Irodalom, Bp. 1978/3;
újraközölve A Visszhang visszhangja és a dialektus dialektikája alcímmel, Emberközpontú nyelvművelés, Bp.
1980. 203–16.

diákszínjátszás — *főiskolai színjátszás, *iskolai színpad
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Diamandy Viktória (Nagyvárad, 1896. márc. 3. — 1943. aug. 17., Nagyvárad) — költő, író,
drámaíró. Vagyonos családból származott, tanulmányait Svájcban és Angliában végezte.
Francia nyelvoktatói diplomát szerzett. Keresztury Sándor (Alexandru Olteanu) író felesége,
majd Horváth Imre költő élettársa. Versei, novellái, publicisztikai írásai a nagyváradi
napilapokban, valamint a Tavasz és az Auróra c. folyóiratokban jelentek meg. A nagyváradi
színház 1928-ban mutatta be Tigris c. színművét. Megjelent kötetei: Versek (Nv. 1925); Túl a
szerelmen (regény, Nv. 1936).

Diamant Izsó (Vágújhely, 1886. febr. 25. — 1944 őszén, Budapest) — gazdasági és
művészeti szakíró, 1920-tól két évtizeden át az aranyosgyéresi Sodronyipar Rt
vezérigazgatója. A liberális gondolkodású ipari „menedzser” típusa, aki társadalmi állását,
anyagi lehetőségeit arra használta, hogy a két háború közti évek szűkös pénzügyi viszonyai
közepette a művészeti alkotást támogassa és ösztönözze. Több ezer kötetes könyvtára, kép- és
metszetgyűjteménye, 3000 darabot számláló európai hírű ex libris-gyűjteménye a II.
világháború alatt jórészt megsemmisült. Közgazdasági, kereskedelem- és iparpolitikai cikkei,
művészeti vonatkozású írásai szaklapokban és napilapokban jelentek meg, így a „dolgozó
ember” és a „technika” megjelenéséről a képzőművészetben a Keleti Újság (1924), a
rézkarcról a Vasárnapi Újság (1925) hasábjain értekezett. A Romániai Gyáriparosok Országos
Szövetségének erdélyi ügyvezető alelnöke; a maga tőkés osztályalapjáról bírálta a
tervgazdaságot. A lap kezdeti szakaszában a Korunk munkatársa is volt. 1944 őszén
feleségével együtt a nyilasterror áldozata lett.

Dicsőszentmárton magyar irodalmi élete68 — a két világháború között bontakozott ki.
„Dicső” csak az 1900-as évek elején emelkedett nagyközségből rendezett tanácsú várossá.

A 8 helyi lap közül jelentősebb a Kis-Küküllő, majd a Vármegyei Hírlap; hasábjaikon 1907-
től találkozunk a fiatal Gyárfás Elemér vitacikkeivel, melyekben magyar–román érzelmi
közösséget hirdet a budapesti kormányzat soviniszta politikájával szemben. A fejlődő városka
típusait a gyermekkorának egy részét itt töltő Kemény János emlékezései örökítik meg. A
Kis-Küküllő nyomdája 1919-ben a köztársasági felfogása miatt üldözésnek kitett Dosztál
Kálmán könyvkereskedő tulajdonából részvénytársaság kezére került, s az így megalakuló
Erzsébet Könyvnyomda igazgatója és a lap szerkesztője 1921-től Sipos Domokos. Az ő írói
tevékenységének köszönhető, hogy a lap hamarosan országos hírnévre tett szert. 1921 és 1940
között ebben a nyomdában 68 könyvet és 4 időszaki terméket állítottak elő. A nyomda az EIT
és Kaláka gondozásában több jelentős irodalmi terméket is megjelentetett: itt adták ki a
Petőfi-centenáriumra a költő összes költeményeit, Gyárfás Elemér publicisztikai
gyűjteményét és Bethlen Miklós kancellárról írt könyvét, Sipos Domokos novelláit és
Szombati-Szabó István verseit.

A Kis-Küküllő adott szót a hazatért Benedek Eleknek, amikor Kié a jövendő? c. írásában a
kastélyok felelőtlenségét a földműves székelyek gondjával állította szembe; a lap irodalmi
estre hívta meg a polgári radikális Napkelet íróit (köztük volt Berde Mária, Ligeti Ernő, Nyírõ
József, Paál Árpád). A földbirtokos és polgári körök, élükön Gyárfás Elemérrel, ezért bojkott
alá vették a lapot s megrendezték a Pásztortűz irodalmi ellen-estjét. A konfliktus vitát váltott
ki az egész erdélyi magyar sajtóban. Sipos Domokos korai halála 1927-ben újabb írói
felvonulással járt: az özvegy és kisfia segélyezésében Benedek Elek „fiai”-val országos turnét
rendez, majd 1934-ben irodalmi ünnepség keretében avatják fel a város felett a költő
síremlékét. A Kis-Küküllő 1936-ig Vajda Béla, majd Bach Ede szerkesztésében élt tovább, s
1938-ig Vármegyei Újság címmel folytatódott.
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Itt élt Ligeti Sándor bankigazgató, a társadalomtudomány művelője; utópisztikus reformer-
írásait számos folyóirat, így kezdeti szakaszában a Korunk is közölte, a társadalmi gazdaság
dinamikájáról szóló értekezését a helybeli Erzsébet Könyvnyomda adta ki. A 70-es években a
helybeli líceum magyar irodalmi köre vállalta Sipos Domokos örökségének ápolását, s értékes
hagyományt elevenítve fel, 1973 elején vendégül látta az Utunk írógárdáját. A Bócz Irma
vezetésével itt folytatott ábécé-mintaoktatási s más pedagógiai kísérleteket 1979-ben
bemutatta a Román Televízió magyar adása.
Szentimrei Jenő: Sipos Domokos kettétört élete. Sipos Domokos A csoda c. kötetében, Mv 1958. 181–202. —
Kemény János: Kakukkfiókák. 1972. 197–230. — Létay Lajos: Szövetség. Utunk 1973/9.

Diénes Jenő, ikafalvi (Kézdivásárhely, 1876. aug. 6. — 1946. jún. 8., Kézdivásárhely) —
ifjúsági író, ~ Ödön öccse, ~ Zsombor apja. Nagyenyeden érettségizett, Budapesten
iparművészeti tanulmányokat folytatott, Kolozsvárt szerzett jogi doktorátust,
Kézdivásárhelyen ügyvédi irodát nyitott. 1903-ban a Székely Újság c. hetilap egyik
megalapítója, az I. világháború alatt szerkesztője. A KZST tagja. Meséit, elbeszéléseit a
Cimbora, Keleti Újság, Székelyföld, Zord Idő, Pásztortűz közli, Magduska meséskönyve c.
munkája két kiadást ért meg (Kézdivásárhely 1921, 1922), a Brassói Lapok „Gyermekvilág”
c. melléklete 31 folytatásban hozta Buksi viselt dolgai c. gyermektörténeteit.
Művelődéstörténeti értékű Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén (Kv. 1924) c. munkája.
Az EME 1933. évi sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésének előadójaként a magyar–lengyel
kapcsolatok hagyományairól értekezett, 1943-ban A kézdivásárhelyi múzeum első húsz éve c.
alatt adott ki tájékoztatót a vezetése alatt álló intézmény munkásságáról. Impresszionista
tájfestményei, rézkarcai népszerűek voltak, egy képe a Székely Nemzeti Múzeum (a mai
Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum) gyűjteményébe került. Írói neve Jenő bácsi.

Dienes László (Tokaj, 1889. márc. 27. — 1953. ápr. 5., Budapest) — esztéta, szerkesztő,
könyvtártudományi és közgazdasági szakíró. Középiskolai tanulmányait a debreceni ref.
kollégiumban, a jogot Budapesten végezte, két évig Párizsban tanult. Fiatalon bekapcsolódott
a szocialista diákok szervezetébe s a Galilei Körbe, Szabó Ervin tanítványa, 1918 őszén a
Fővárosi Könyvtár vezetője Budapesten, a KMP alapító tagja, a kommün alatt városi
népbiztos.

Könyvtártudományi és irodalomkritikai munkái 1914-től jelentek meg, háborúellenes cikkeit
a Huszadik Század közölte. 1919 őszén barátjával, Bölöni Györggyel együtt mint politikai
emigráns Romániában telepedett le, s együtt indítják meg a Bukaresti Hírlap c. napilapot.
Munkatársa a Napkeletnek is, Nyugati szemle c. rovatában rendszeresen beszámol a nyugati
avantgardista áramlatokról, s a lap hasábjain maga is szürrealista novellákkal jelentkezik;
közöl az aradi Geniusban és Periszkopban is. 1922-ben Kolozsvárt telepszik le, s a Keleti
Újság szerkesztőségi tagja 1925-ig. Életrajzírói bírálják Művészet és világnézet c.
cikkgyűjteményének (Kv. 1925) idealista beütéseit, s alapítása, az 1926 február havában
beköszöntőjével induló kolozsvári Korunk, haladó úttörésében sem volt még mentes a
kísérletező eklekticizmustól. Amikor radikális gondolkodása miatt vasgárdista diákok véresre
verték, az incidens után feleségével, Götz Irén egyetemi vegyészprofesszornővel és gyerme-
keivel 1928-ban Berlinben keresett menedéket. Onnan küldte el helyettesének, majd
utódjának, Gaál Gábornak Az orosz szocialista tervgazdaság c. tanulmányát (Korunk
1929/11–12 és 1930/1), az első magyar ismertetést a Szovjetunió közgazdasági fejlődéséről és
megerősödéséről. Mint társszerkesztő 1931 augusztusáig szerepel neve a Korunk élén, ekkor
költözik Moszkvába, ahol 1945-ig nyelvpedagógusi és bibliográfiai munkásságot fejt ki.
1945-től Magyarországon él, ahol haláláig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója s a
gazdaságtani tanszék vezető tanára az egyetem jogi karán.
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Kritikai írásait (1921–31) kiválogatta, jegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte Sugár
Erzsébet: a kötet „sejtelme egy földindulásnak…” címmel 1976-ban jelent meg a Kriterion
kiadásában. A bevezető tanulmányt író Kovács János fejtegetéseit így fejezi be: „A Korunk
alapítása és eszmei irányítása az elkötelezett szocialista eszmények szellemében Dienes
László életművének legmaradandóbb része. A Korunk az ő életműve is, akárcsak a Gaál
Gáboré, aki a harmincas években kiteljesítette Dienes László kezdeményezését, s továbbvitte
megkezdett munkáját.”

(B. E.)
Remete László: D. L. élete és munkássága. Bp. 1964. — Balogh. Edgár: A Korunk fordulata 1929-ben. NyIrK
1964/2; újraközölve Itt és most. Kv. 1976. 20–51. — Tóth Sándor: Gaál Gáborról — egy cikk ürügyén. Utunk
1964/44. — Balogh Edgár: Gaál Gábor valóságvállalásáról; Tóth Sándor: Nézetek szembesítése. Utunk
1964/48. — Kovács János: Az alapító-szerkesztő D. L. A Hét 1976/7; uő: Bűnjel vagy tárgyi bizonyíték? A Hét
1976/32. — Rostás Zoltán: Dienesék a tanszéken. A Hét 1976/45. — K. Nagy Magda: A Korunk és a
munkásmozgalom; Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok a két világháború közötti
évtizedekben. Mindkettő az 50 éves a Korunk c. kötetben, szerk. Kabdebó Lóránt, Bp. 1977. — Kántor Lajos: D.
L. avantgarde-ja. Utunk 1977/31, 32; újraközölve Korunk: avantgarde és népiség. Bp. 1980. 33–45. — Szilágyi
Júlia: Művelt álom a szabadságról. Korunk 1978/1.

Diénes Ödön — *Kézdivásárhely magyar irodalmi élete

Diénes Sándor (Kolozsvár, 1925. júl. 3.) — munkaegészségügyi szakíró. Földrajz-földtan
szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetem természettudományi karán, orvosit a
marosvásárhelyi OGYI-ban szerzett, ahol 1950-től tanársegéd; 1952-től az egészségügyi
felügyelőség szolgálatában áll. Az intézetbe visszatérve 1957-től adjunktus, majd egyetemi
tanár, a munkaorvostani tanszék vezetője, az orvostudományok doktora (1970). Tanulmányt
írt az ólommérgezésről a korondi fazekasok között, a szilikózis terén végzett kutatásokat, s
általában a foglalkozási betegségek tárgyköréből közel száz dolgozata jelent meg a Revista
Medicală — Orvosi Szemle, Igiena, Microbiologie, Stomatologie s más hazai, valamint
osztrák, olasz, német és magyarországi szaklapokban. A Korunk Lakásártalmak c. tanul-
mányát közölte (1970/5), a TETT munkatársa. Mint a marosvásárhelyi vívócsapat három
évtizedes elnöke és vívója, vívásélettani szakdolgozataival a *sportirodalom művelője. A
marosvásárhelyi Egészségügyi Nevelési Ház több felvilágosító füzetét adta ki. Az Általános
közegészségtan c. kőnyomatos tankönyv (Mv. 1951–52) társszerzője.

Önálló egyetemi jegyzetei: Munkaegészségtan (Mv. 1961); Medicina muncii (Mv. 1977);
Munkaorvostan (Mv. 1980).

Diénes Zsombor (Budapest, 1917. ápr. 5.) — szótáríró, műszaki fordító. ~ Jenő fia.
Középiskolát Kézdivásárhelyen és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végzett, a
bukaresti műegyetemen szerzett diplomát (1940), bányamérnök. Herzsabányán üzemmérnöki,
Miszbányán, Felső- és Nagybányán főmérnöki tisztséget töltött be, a nagybányai Bányászati
Iparközpont vezető mérnöke (1970–77). Már mint nyugdíjas fordította le és látta el magyar–
román szójegyzékkel A bányász kézikönyve c. alatt Augustin Buttu, George Duport és Pompei
Rebreanu munkáját (1979).
Marosi Zoltán: Értékes kézikönyv bányászainknak. Bányavidéki Fáklya, 1979. szept. 8. — Péter Sándor: Még
egy magyar nyelvű műszaki kézikönyv. A Hét 1979/41. — Klacsmányi Sándor: Hasznosabb is lehetne… Előre
1980. márc. 14.

Dimény István, családi neve 1947-ig Herczka (Budapest, 1913. aug. 17. — 1973. jún. 19.,
Budapest) — újságíró, író. Középiskolai és felsőkereskedelmi tanulmányait Temesvárt
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végezte. A 6 Órai Újság szerkesztőségében kezdte meg újságírói pályáját 1930-ban. Korán
bekapcsolódott a kommunista mozgalomba. 1933-ban letartóztatták és a szigurancán
megkínozták. 1935-ben a temesvári Új Század főszerkesztője, 1947-től részt vesz a Bánsági
Írás szerkesztőbizottságában, 1948-tól a Szabad Szó főszerkesztője, majd Bukarestben a
Művelődés szerkesztőségi főtitkára (1955–58). Karcolatait, novelláit, művészeti írásait az
Utunk, Irodalmi Almanach, Igaz Szó s a napisajtó közölte.

A Munkássegély kiadásában jelent meg Kerek, mint a földgolyó (Tv. 1932) c. munkája, saját
maga adta ki Cinquez rabságának, lázadásának és leveretésének hiteles története (Tv. 1936)
c. szimbolikus hősköltemény-kísérletét (Szőnyi István metszeteivel, bibliofil kiadásban),
versekkel szerepelt az Írások (Lugos 1938) c. gyűjteményes kötetben. A felszabadulás után
szerkeszti és bevezeti Fogj bátran tollat c. alatt „népköztársaságunk 44 magyar dolgozójának
versei”-t (Kv. 1950). Ez időben megjelenő könyveiben (Kovács Pál új élete. Irodalmi riport,
1949; Öntők. Novella, 1953) a munkásságban végbemenő változást igyekszik kifejezésre
juttatni, didaktikus jellegű drámáiban is a pártosság közvetlen irodalmi kifejezésére törekszik
(Nyugalmas vasárnap, 1958; Olvasd és add tovább, 1961, egyidejűleg románul is, német
fordítás 1962-ben). Karcolatainak, novelláinak válogatott gyűjteménye, a Köznapi élmény
(1963) a bukaresti kisemberek rajzával hozott újat a romániai magyar irodalomban. Sűrűn
jelentek meg képzőművészeti kritikái. Szőnyi István művészi útját elemző monográfiája is
(románul, 1964) érdeklődésének ezt az oldalát világítja meg. Gyermekeknek szól a Jancsi,
Karcsi és a plasztelin (1965). Posztumusz verskötetét Az élet peremén (1977) c. alatt az RMI
sorozat számára sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Szász János.
Bálint Tibor: A köznapi élményről. Utunk 1964/23. — Méliusz József: Gyalogjáró író. Igaz Szó 1964/7. —
Kovács János: D. I. Igaz Szó 1973/7. — Szász János: Kiért élünk? D. I. halálára. A Hét 1973/26.

Dinnyés Árpád (Tőketerebes, 1893. ápr. 9. — 1950. júl. 8., Temesvár) — újságíró.
Tanulmányait Budapesten, Sárospatakon és Pozsonyban végezte.69 Az I. világháború éveiben
került Temesvárra, ahol két éven át a Temesvári Újság szerkesztőségében dolgozott. A lap
megszűnése után Rovás címmel adott ki riportújságot. 1923-tól adta ki és szerkesztette a
hírhedt Kaviár c. „szexuáltudományi”70 lapot. Azonos elnevezésű könyvsorozatában, majd a
Damó Jenő-féle Én, Te, Ő folyóirat címét átvevő füzetsorozatban hazai és külföldi szerzők
erotikus írásait jelentette meg. Több kommerszirodalmi munkája közül a Mi a divat — nőben?
(Tv. 1938) „21 fontos női típus”-t mutat be.

Diósi András Péter (Barátos, 1921. szept. 10.) — orvosi szakíró. Középiskoláit Nagyváradon
végezte, orvosi diplomát a marosvásárhelyi OGYI-ban szerzett (1949). Radnóton,
Gógánváralján, Segesvárt, Brassóban töltött be orvosi tisztségeket, 1961-től a temesvári
Orvosi Kutatóközpont munkatársa; az orvostudományok doktora (1967). Fő kutatási területe a
vírusmegbetegedések kór- és járványtana, vírusdiagnosztika, a cytomegáliás zárványtest-
betegség kórtana. Közel 100 szakdolgozata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban (Viaţa
Medicală, Microbiologie, Pediatria, Orvosi Hírlap, Nature), kutatásainak eredményeit a J. B.
Hanshaw gondozásában megjelent tanulmánykötet (Contributions to the understanding of
cytomegalovirus disease. Medical Examination Publishing Company, New York 1972) külön
fejezeteként publikálta.

Diósszilágyi Ibolya, Frankl Istvánné (Makó, 1918. júl. 20.) — ifjúsági író. Egyetemi
tanulmányait Szegeden kezdte és Kolozsvárt a Bolyai Tudományegyetem magyar–történelem
szakán fejezte be. Nagyváradon tanár. 1942 óta közöl verseket, pedagógiai tárgyú cikkeket a
hazai magyar sajtóban, a Tanügyi Újság munkatársa. Verseire komponálta Zoltán Aladár Hű
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szerelem c. madrigálciklusát. Kötetei: Fények és árnyak (versek, Nv. 1946); Nyolcadikosok
(ifjúsági regény, 1962).

Diósy Antal71 — *karikatúra

Diószeghy László (Sepsiszentgyörgy, 1877. jún. 19. — 1942. febr. 18., Borosjenő) —
rovartani szakíró. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön végezte, majd a budapesti
és müncheni szépművészeti akadémiára került. Pályáját mint tájképfestő kezdte, kora
impresszionista festményeit többször kiállította a budapesti Nemzeti Szalonban, Aradon,
Nagyváradon és Kolozsvárt. Lepkészszenvedélyének hódolva telepedett le 1907-ben
Borosjenőn, ahol az alföld és hegyvidék találkozása gyűjtőmunkájának kedvezett, itt fej-
lesztette ki nagy lepkegyűjteményét. Szakközleményei a budapesti Rovartani Lapokban s a
Hunyad megyei Múzeum román nyelvű közleményeiben (Publicaţiile Muzeului Jud.
Hunedoara, Déva 1930), a Retyezát lepkevilágáról írt monográfiája a nagyszebeni
Verhandlungen und Mitteilung des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften évfo-
lyamaiban (1923–30) jelent meg. Lepkegyűjteményének jelentős részét a Sepsiszentgyörgyi
Múzeumban őrzik.
Balogh Ernő: D. L. festőművész és természetkutató. A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve, Mv.
1955. 90–95. — I. Căpuşe–A. Kovács: Colecţia de lepidoptere L. Diószeghy şi realizatorul ei. Revista Muzeelor
1970/2. — Kovács Sándor: Tudós és művész. A Hét 1973/5.

Diószegi Dezső (Paptamási, 1904. máj. 22.) — költő. A nagyváradi főreáliskola elvégzése
után műszaki tisztviselő. Egyszerű formakultúrájú verseiben pacifista érzelmek szólalnak
meg. Kötetei: Az elkésett ember (versek, Tv. 1938; 2. kiadás Nv. 1939); A rabság alatt
(versek, két kiadás, Nv. 1940–41, 3. és 4. kiadás Radványi Károly illusztrációival, Bp. 1942);
Mindenütt harc van (versek, két kiadás, Nv. 1946–47); Emberek az úton (novellák, Nv. 1948).

Diotima-kör (Platón Lakomájának jelképes alakja után elnevezve) — a kolozsvári Babeş–
Bolyai Egyetem filozófia szakos hallgatóinak a filozófiai esszé művelésére 1970-ben alakult s
1977 őszéig működött román és magyar tagozatú szakköre. A magyar tagozat üléseit, ahol
többek közt Huszár Vilmos, Molnár Gusztáv, Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós szerepelt
szakdolgozatokkal, más karokon tanuló diákok is látogatták. A ~ hamarosan a filozófiai
igényű fiatal irodalmárok kísérletező műhelyévé vált.

Ditrói Ervin (Kolozsvár, 1917. jún. 19.) — kritikus, műtörténész. A Bolyai Tudo-
mányegyetemen végezte művészettörténeti és esztétikai tanulmányait. 1946-tól középiskolai
tanár, 1949-től 1954-ig a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán
művészettörténetet adott elő. Megszervezte a kolozsvári Művészeti Múzeumot, melynek első
igazgatója (1950–67). 1967-től a kolozsvári Népi Művészeti Iskola aligazgatója s újra az
egyetemes és hazai művészettörténet előadója a képzőművészeti főiskolán. Első írása 1946-
ban jelent meg az Utunkban. Szolnay Sándort (1958), Nagy Imrét (1958) és Szervátiusz Jenőt
(1962) román nyelven mutatta be a Contemporanul és Arta Plastică hasábjain, Nicolae
Grigorescu művészetéről (1958) és Bene Józsefről (1970) a budapesti Művészetben írt.
Művészettörténeti tanulmányait rendszeresen közli a Korunk, Utunk, A Hét; kiemelkedő
Helyszíni jegyzetek egy „tragikus műtörténet”-hez c. alatt a II. világháború műemlék-
pusztításairól közölt sorozata (I–XI. A Hét 1972/15–25) s A fantasztikus Dürer c. tanulmány
(Korunk 1979/1–2). Számos művészettörténeti jellegű múzeumi és kiállítási katalógus
szerzője. Filmjét a kolozsvári Szent György-szoborról és Bánffy-palotáról (1979), a
nagyváradi szecesszióról (1980) a Román Televízió magyar adása mutatta be.
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Dobai István (Székelyudvarhely, 1899. jan. 22. — 1938. szept. 4., Vargyas) — költő,
népművelő. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, Székelykeresztúron s a kolozsvári
tanítóképzőben végezte, majd Kolozsvárt az unitárius teológiával egyidejűleg az egyetem
bölcsészeti karának volt hallgatója. Messiásod c. verskötetével (Kv. 1922) tűnt fel, Balázs
Ferenc oldalán részt vett a *Tizenegyek úttörő irodalmi szervezkedésében. Meséi és versei
gyakran jelentek meg a Cimbora hasábjain. Mint vargyasi lelkész (1930–38) az egész
Erdővidéken megbecsült népművelő és szövetkezeti munkásságot fejtett ki.
Dr. J. B. (Jancsó Béla): D. I. Erdélyi Fiatalok 1938/3–4; újraközölve Irodalom és közélet, 1973, 313–14 (téves
évjelzéssel). — Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. 1971. 254–60.

Dobai Rozália — *mezőgazdasági szakirodalom

Dobay László (Székelyudvarhely, 1873. júl. 16. — 1943. nov. 14., Dicsőszentmárton) —
természettudományi író. Tanulmányait szülővárosában, Kolozsvárt és Budapesten végezte,
majd vasúti tisztviselőként Dicsőszentmártonban telepedett le. Tudományos gyűjtőmunkája és
kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatai révén teremtette meg az egész Földre kiterjedő, mintegy
30 000 darabból álló tojásgyűjteményét, melynek közel egyharmada (Andrássy Ernő
érmelléki orvos hasonló gyűjteményével együtt) ma Nagyváradon az ország leggazdagabb
ovológiai gyűjteményének törzsanyaga. Muzeológiai munkássága mellett jelentős
tudományos munkát végzett Erdély madárvilágának feltárása érdekében, monográfiájának
kézirata azonban 1944-ben bombatámadás során megsemmisült. Szaktanulmányait magyar és
német nyelven a marosvásárhelyi Vadászújság (1927–29), a budapesti Kócsag (1928–38) és a
nagyszebeni Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für
Naturwissenschaften (1922–26) közölte, ismeretterjesztő cikkeiben a természetvédelem,
különösen a madárvédelem fontosságát hirdette.

Thomas L. Béczy: Catalogue of the oological collection of the Museum in Oradea. Nv. 1971.

Dobó Ferenc (Karácsfalva, 1886. ápr. 19. — 1965. márc. 1., Kolozsvár) — jogi szakíró,
szerkesztő, műfordító. Szegőné ~ Júlia testvére. Jogi tanulmányait Nagyváradon kezdte,
Berlinben, Budapesten folytatta, s Kolozsvárt végezte be, ahol 1908-ban jogi doktorátust
szerzett. Az I. világháború előtt a Magyar Jogász c. szaklapot szerkesztette, az 1920-as
években az Ellenzék szerkesztője, Ex-Libris cím alatt többnyelvű bibliográfiai lapot adott ki
(1925–39), s közreműködött a Korunk alapításában. A Lepage cég keretében mint
könyvkereskedő és könyvkiadó jelentős szerepe volt a korszerű közművelődés fejlesztésében.
A Madách-centenáriumra megjelentette Az ember tragédiája miniatűr kiadását, Gaál Gáborral
és Szentimrei Jenővel együttműködve önálló könyvsorozatot adott ki, mellyel a magyar
irodalom kevésbé ismert vagy elfelejtett értékeire, a demokratikus gondolkodás
hagyományaira irányította a figyelmet (Versekben tündöklő Erdély, Kv. 1941; Tréfás és
csúfolódó erdélyi népköltészet, Kv. 1942; Hazai utazók Erdélyben, Kv. 1942; Arany János:
Tillaárom haj! Kv. 1942; Táncsics Mihály: Életpályám; Szepsi Csombor Márton: Europica
varietas. Kv. 1943). Önálló kiadásban megjelentette Petőfi összes költeményeit is Gaál Gábor
gondozásában, Benedek Marcell előszavával (Kv. 1945). A II. világháború után műfordítói
munkásságot fejtett ki, s a folyóiratokban közölteken kívül oroszról magyarra ültetett át
Turgenyev, Gorkij, Alekszej Tolsztoj, Fagyejev, Kazakevics, Polevoj és mások műveiből.

Dobolyi Lajos — *avantgarde
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Dobos B. Magda, családi nevén Brauch (Temesvár, 1937. febr. 28.) — filológus.
Középiskolát Aradon végzett, a Babeş–Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán
szerzett diplomát. Először Kisiratos és Majlát községekben tanított, s az aradi Vörös Lobogó
szerkesztőségében dolgozott. 1975 óta az aradi pedagógiai líceum tanára. Első tanulmányát a
NyIrK közölte (1970/2), Kosztolányi Dezső nominális szerkesztésmódjáról értekezése jelent
meg a Szabó Zoltán szerkesztette Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról c. kötetben
(1976). Önálló munkája: A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista
szépirodalomban (1979).
Kispéter András: Impresszionizmus vagy szecesszió? Irodalomtörténet, Bp. 1979/1.

Dobos Ferenc (Alsójára, 1881. júl. 31. — 1949. máj. 1., Székelyudvarhely) — történész. A
kolozsvári egyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Tanított Csíksomlyón, majd
1908-tól a székelyudvarhelyi kat. főgimnázium tanára. Könyvet írt Az Adria uralmának
kérdése a 14. században címmel (Kv. 1905); cikkeit, verseit közölték a helyi lapok, a
székelyek eredete és a székek kérdése foglalkoztatta. A székelyek hun eredete c. tanulmánya A
Székelyföld írásban és képben (Kv. 1941) c. gyűjteményes kötetben jelent meg. Öregkori
líráját az Őszi levélhullás (Kv. 1941) c. verskötet mutatja be.

Dobos Ferenc72

Dóczy Ferenc — *tankönyvirodalom

Dóczy Pál István (Körösbánya, 1910. ápr. 21.) — orvosi szakíró. Diplomáját a kolozsvári
egyetemen szerezte, ugyanott a belgyógyászati klinikán tanársegéd, majd a marosvásárhelyi
OGYI belgyógyászati klinikájának adjunktusa, tanszékvezető professzora (1949), doktor
docens (1957), érdemes orvos, 1976 óta konzultáns professzor. Az Orvostudományi
Akadémia rendes tagja. Belgyógyászati közleményei a Revista Medicală — Orvosi Szemle,
Medicina Internă, Münchener Medizinische Wochenschrift s más hazai és külföldi
szakfolyóiratok hasábjain jelennek meg, a vér betegségeiről (fehérvérűség, elégtelen
vérképzés, vérszegénység) értekezik. Orvosnevelési és orvosetikai tárgyú írásait közölte a
Lupta de Clasă, Korunk, Igaz Szó, A Hét, Forum és TETT.

Belgyógyászati diagnosztika c. tankönyve (Horváth Endrével) s a szerkesztésében megjelent 3
kötetes Belgyógyászat c. jegyzet négy kiadást ért meg (1950–59). Társszerzője a Haranghy
László szerkesztésében németül Budapesten megjelent Klinik und pathologische Anatomie
der Erytromielosis Leucemica c. monográfiának (1958), a Bukarestben megjelent
Hematologia c. vértani monográfiának (1959) és az A. Moga akadémikus szerkesztésében
kiadott Medicina internă (1963) c. román tankönyv II. kötetének. A marosvásárhelyi Orvosi
Szemle szerkesztőbizottsági tagja (1956–64).

Dolgozók Lapja — Temesváron jelent meg 1930. márc. 6-tól 1931. jún. 24-ig. A
kommunista irányítás alatt álló Városi és Falusi Dolgozók Blokkja helyi szervezetének volt a
lapja; első 9 száma a Választási Újság címet viselte. Felelős szerkesztője Nagy Hugó, majd
Pink József, végül Scheibel Rudolf. Főleg politikai kérdésekkel foglalkozott, mereven
értelmezve az egységfront jelszavait. Irodalmi anyaga kevés. Egy „famunkás” első
elbeszélése, munkás- és parasztfiatalok verskísérletei mellett közli Térítő Pál (Kahána
Mózes), Gorkij és Tucholsky írásait.
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Dolgozó Nő — társadalmi-politikai és kulturális folyóirat, Románia Szocialista Köztársaság
Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képeslapja. Első száma 1949 márciusában jelent
meg Kolozsváron; a Kolozs megyei szaktanács adta ki. A lap első névvel jelölt főszerkesztője
az 1947/6-os számtól Berde Mária volt, halála után Látó Anna, Orosz Irén, 1954-től Erős
Blanka, 1973-tól Turósné Jakab Irma. Az idők folyamán számos romániai magyar író, költő,
publicista és riporter — időrendi sorrendben Jordáky Lajos, Marton Lili, Varró Ilona, Erdélyi
Lajos, Tamás Gáspár, Tamás Mária, Asztalos István, Nagy Olga, Létay Lajos, Lázár József,
Kányádi Sándor, Jánky Béla, Korda István, Kovács Erzsébet, Panek Zoltán, Szilágyi Júlia,
Páll Árpád, Lászlóffy Csaba — vett részt irodalmi rovatvezetőként vagy más beosztásban a
folyóirat szerkesztésében. A ma közel 80 000 példányban megjelenő képeslap, melynek
grafikai kivitelezését az első években Gy. Szabó Béla, később Vernes András és Cseh
Gusztáv végezte, irodalmi anyagában a családiasságot s a munka szeretetét ápolja, s mind
nagyobb népszerűségnek örvendve foglal állást a nők egyenjogúsága, szakmai felkészültsége,
az irántuk való minden előítélettől mentes bizalom mellett; munkálkodik a romániai magyar
asszonyok, leányok korszerű műveltségének megalapozásáért, civilizált és kulturált családi
életük tárgyi és tudati feltételeinek biztosításáért, a modern nő szocialista eszményének
kialakításáért. A folyóirat folytatásos másodközlései Mikszáth Kálmánné, Csinszka,
Kosztolányi Dezsőné, Szendrey Júlia visszaemlékezéseinek népszerűsítésével törekszenek a
nők s az irodalom sajátos kapcsolataira rávilágítani.

Dolgozók Színháza — *Állami Magyar Színház 2. (Sepsiszentgyörgy)

Dombi Erzsébet, P. Dombi (Kolozsvár, 1942. márc. 16.) — nyelvész, tankönyvíró. Péntek
János felesége. Középiskolát szülővárosában végzett, 1964-ben a Babeş–Bolyai Egyetemen
magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett. Előbb Magyarszováton tanított, 1968 óta
lektor a kolozsvári egyetem pedagógiai-módszertani tanszékén. A NyIrK, Revue Roumaine
de Linguistique és a budapesti Magyar Nyelvőr közli főleg a szinesztézia tárgyköréből
stilisztikai szaktanulmányait; a Poetics nemzetközi irodalomelméleti folyóiratban angol
nyelven értekezett többszörös érzékelésekről a lírában. Irodalmi olvasókönyveket szerkesztett
a magyar általános iskolák számára, az Irodalmi kistükör (2. kiadás 1975) c. háziolvasmány-
gyűjtemény összeállítója. A Szabó Zoltán szerkesztésében megjelent Tanulmányok a magyar
impresszionista stílus köréből (1976) c. kötetben a századforduló prózájában előforduló
színhatásokkal foglalkozott. 1976-tól az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerkesztő-
munkatársa.

Munkái: Öt érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lírájában (1974); A magyar nyelv
iskolai tanulmányozásának módszertana (Nagy Gézával, egyetemi jegyzet, Kv. 1979).
J. Nagy Mária: Muzsikáló érzékek. A Hét 1975/1; uő: Öt érzék ezer muzsikája. NyIrK 1975/2. — Bori Imre:
Szinesztézia. Egy kolozsvári irodalomtudományi műhelyről. Magyar Szó, Újvidék 1975/51. — Cs. Gyímesi Éva:
Jelenségtanulmány a szinesztéziáról. Utunk 1975/11. — T. Lovas Rózsa: A szinesztézia a Nyugat lírájában.
Magyar Nyelv, Bp. 1975/4. — Széles Klára: Öt érzék ezer muzsikája. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp.
1978/5–6. — Kispéter András: Impresszionizmus vagy szecesszió? Irodalomtörténet, Bp. 1979/1.

Domby Imre (Kolozsvár, 1922. febr. 5.) — koreográfus. Tanulmányait szülővárosában a ref.
kollégiumban kezdte, a bukaresti Alhambra s erdélyi színházak táncosa lett, 1944-ben a
kolozsvári zenekonzervatórium drámai tagozatát végezte el, majd a bukaresti koreográfiai
főiskolát látogatta. 1948-tól az Állami Magyar Opera magántáncosa és balettmestere. 1956-tól
a koreográfiai líceum tanára Kolozsvárt. A népi táncmozgalom alkotó híve; főleg
gyermektáncok ismertetésével és tervezésével szerepel a Művelődés és Napsugár hasábjain s
az Ifjúsági Könyvkiadó műsorfüzetében (1955); ifjúsági színdarabok betéttáncait (Kék virág,
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1961) és cselekményes táncait (Pionír-köszöntő, 1964) dolgozza ki, két kötetben ismerteti
Kolozs tartomány, ill. megye népi koreográfiáját (I. Kolozs tartományi népi táncok, Kv. 1967;
II. Kolozs megyei népi táncok, Kv. 1971), mindkettő a helyi Népi Alkotások Háza kiadásában
jelent meg. Ugyancsak helyi kiadás a Kolozs megyei Művelődési és Nevelési Bizottság
gondozásában megjelent Kalotaszegi népi táncok c. munkája (1972), melyben a mozdulatok
grafikai lejegyzésénél a Vasilescu–Sever-féle új táncírási módszert használja fel, s a
kalotaszegi táncszvit zenéjét Márkos Albert feldolgozásában közli.

Domokos Eszter, családi nevén Deutsch Vera (Csíksomlyó, 1941. jan. 4.) — író.
Nagyváradon érettségizett, Kolozsvárt végezte a magyar nyelv és irodalom szakot. 1965-től
1971-ig, majd 1974-től újra a nagyváradi bábszínház rendezője, közben az Ifjúmunkás
szerkesztője, riportere (1971–74). Írásait a Korunk, Utunk, Dolgozó Nő, Fáklya közli.
Novellái Szárnyas bokával… címmel kötetben is megjelentek (Panek Zoltán bevezetőjével,
Forrás, 1967); bennük a mai fiatalokról szóló eredeti mondandójához keresi a megfelelő
művészi formát.
Dáné Tibor: Mustkóstoló. Korunk 1968/12.

Domokos Géza (Brassó, 1928. máj. 18.) — író, műfordító, szerkesztő. Pályája alakulására
döntő befolyással voltak iskolái: az elemit Zágonban, Mikes Kelemen szülőfalujában, a
középiskolát Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban végezte; egy évig a
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem filológus hallgatója volt, innen Moszkvába került,
1954-ig a Makszim Gorkij Irodalmi Intézetben Pausztovszkij tanítványa. Előbb az Előre
riportere, 1956-tól a Pionírnak, 1957 és 1961 között az Ifjúmunkásnak, 1961-től az Irodalmi
Könyvkiadó nemzetiségi részlegének főszerkesztője, 1968–69-ben az Előre főszerkesztő-
helyettese, 1970-től a Kriterion Könyvkiadó igazgatója. Közben az ifjúsági mozgalomban, az
országos művelődési élet fórumain töltött be felelős funkciókat.

Írói munkásságát útijegyzetekkel, riportokkal kezdte (A legszebb üzenet, 1953; A negyedik
emlék, 1961), de írt elbeszéléseket, kritikát is. A klasszikus orosz és szovjet irodalmat
tolmácsoló műfordításokkal (Solohov, Akszjonov elbeszélései, Rozov, Arbuzov, Vampilov
drámái) és esszékkel (Gogol, Turgenyev, Gorkij, Leonov, Babel) egy korszerű irodalom-
koncepció kialakításában játszott szerepet. Szerkesztői munkájából az első szakaszban
kiemelkedik az Ifjúmunkásnál kifejtett tevékenysége a romániai magyar irodalom meg-
újulásáért-megfiatalodásáért. Az Előre vasárnapi mellékletében (1968–69) közölt művelődés-
politikai jegyzeteinek, akárcsak Titus Popovici Hatalom és igazság c. darabja lefordításának s
a bukaresti rádióban románul és magyarul elhangzó előadásainak fontos szerepük van egész
irodalmi életünk demokratizálásában, a nemzetiségi irodalmunkban megmutatkozó elvtelen
ellentétek megszüntetésében, a demokratikus közgondolkozás megerősítésében, a román és
magyar értelmiség legjobbjait felsorakoztató alkotó együttműködés előmozdításában.

Az Irodalmi Könyvkiadónál töltött évek alatt útra indította a Romániai Magyar Írók, a
Horizont, a Forrás sorozatot. Majd a Kriteriont emeli — annak igazgatójaként — az ország
határain túl is ismert, fontos művelődéspolitikai hivatást teljesítő nemzetiségi fórummá. E
kiadónál az ő szerkesztésében jelenik meg a Biblioteca Kriterion sorozat, amely a romániai
nemzetiségek szellemiségének klasszikus és kiemelkedő mai értékeit közvetíti a román
olvasóközönség felé.

Két forgatókönyvéből is készült film: az Utak (1972) c. filmriportban Kovászna megyét
mutatta be, a Minden kényszer nélkül (1974) c. játékfilmben pedig, amely elnyerte a
Filmművészeti Szövetség díját, egy vegyesházasság történetén keresztül a román–magyar
együttélés alapproblémáit vetette fel.
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Elnökletével került sor Gyergyószárhegyen 1980 júniusában a Kriterion írótábor
tanácskozásaira, melyeken a marosvécsi találkozók korszerű folytatásaként magyar és román
írók a magyar–román irodalmi kapcsolatokat s a romániai magyar irodalom alapvető kérdéseit
vitatták meg.

(K. L.)
Beke György: D. G. Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben, 1972, 462–79. — Horváth Andor: Egy készülő film
műhelyében. Beszélgetés D. G.-val. A Hét 1974/7. — Kacsir Mária: Élni és vállalni. A Hét 1974/24. — Kovács
János: A funkcionális könyv térhódítása. Beszélgetés D. G.-val. Könyvtár 1977/1. — Beszélgetés az ötvenéves D.
G.-val. Kérdez Forró László. Utunk 1978/20. — Gálfalvi Zsolt: Képzelt beszélgetés D. G.-val. A Hét 1978/20.

Domokos István (Korond, 1928. okt. 30.) — koreográfus, táncmester. Középiskolát
Marosvásárhelyt végzett, táncmesteri pályáját 1948-ban kezdte Kolozsvárt. 1954-től az
Állami Magyar Opera, 1956-tól a marosvásárhelyi Dal- és Táncegyüttes koreográfusa. Cikkei
és táncleírásai 1959-től jelennek meg a Művelődésben és a Napsugárban. Román, magyar és
szász táncjáték-kötetei részben népi táncgyűjtemények, részben táncfeldolgozások a mozgás
leírásával, térrajzokkal és ábrákkal, Birtalan József, Andreas Brets, Fátyol Tibor, Henz József,
Kozma Mátyás zenei anyagával, Orbán Irma kosztümterveivel. Főbb munkái a Maros megyei
Népi Alkotások Háza kiadásában: Felcsíki táncok (zenei munkatárs Szer Gábor, Mv. 1964);
Este a csorgónál (libánfalvi táncok, Mv. 1968; román nyelvű kiadás Mv. 1969); Favágók
(táncjáték, görgényvölgyi táncok, Mv. 1970; román nyelvű kiadás is); Simó Donka balladája
(táncjáték, Mv. 1977).

Domokos Pál Péter (Csíksomlyó, 1901. jún 28.) — népzene- és néprajzkutató. Középiskoláit
Csíksomlyón és Debrecenben végezte, felsőfokú tanulmányait Budapesten. Csíkkarcfalván
(1919–20) és Vulkánban (1926–33) volt tanító, Csíkszeredán tanár, majd Kézdivásárhelyen s
Kolozsvárt tanítóképző intézeti igazgató. Cikkeit, tanulmányait a Csíki Lapok, Csíki Néplap,
Ellenzék, Erdély, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Tudósító, Hitel, Keleti Újság,
Magyar Kisebbség, Magyar Lapok, Magyar Nép, Pásztortűz, Székelyföld és a magyarországi
néprajzi és irodalomtörténeti szaklapok közlik. A Csíki Néplap alapítója (1931).

Lejegyezte a csángók dalait és szokásait, könyvtári és levéltári kutatásait egybevetve a
helyszíni tapasztalatokkal. „Ő valóságos vándorapostol módjára járta be a moldvai falvakat és
gyűjtötte az ottan élő magyarságra vonatkozó társadalmi és néprajzi anyagot” — írja róla
Szabó T. Attila. Eredményeit A moldvai magyarság c. kötetében adta közre (Csíksomlyó
1931, 2., 3. és 4. kiadás Kv. 1934, 1941, 1942). A bővített utolsó kiadás 120 csángó balladát
és népdalt közöl 89 dallammal, a négy addig ismert magyar zenedialektus területét egy
ötödikkel bővítve a Keleti-Kárpátoktól a Tecuci táján fekvő Gajcsána faluig. Közzétette
Teleki József gróf naplóját (Úti jegyzetek, Kv. 1937) s magyar nyelven a Codex Bandinust
(Adalékok Moldva történetéhez, Kv. 1940). Moldvai csángó mese és négy csángómagyar ének
(Kv. 1942) c. füzetében szintén eredeti folklórgyűjtéséből ad ízelítőt.

Bartók és Kodály munkásságának lelkes híve, népszerűsítője, népdalgyűjtő tevékenységük
egyik folytatója. Kodály példája serkenti magyar zenei emlékek felkutatásában és
közzétételében. A zenei anyanyelv ápolására feldolgozta a régi énekeskönyveket, ilyen a
Zemlényi János kéziratos énekeskönyve (XVII. század) c. munkája (ETF 113. Kv. 1939), elemi
iskolai énekeskönyvet adott ki, s Mert akkor az idő napkeletre fordul (Kv. 1940) c.
munkájában 50 csángó népdalt közölt. 1944 óta Budapesten él; újabb munkáiban is méltó
helyet foglal el a csángó népzene s a székely táncdallam. Megjelent Hangszeres magyar zene
a XVIII. században c. munkája (Bp. 1978) s gazdag dokumentációval kiadta Kájoni János
Cantionale Catholicum és Petrás Incze János Tudósítások c. munkáit (az „…édes Hazámnak
akartam szolgálni…” c. kötetben, Bp. 1979).
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Szabó T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás. Hitel 1938/1. — Balogh Edgár: A csángók
vándorapostoláról. A Hármas kis tükör c. kötetben, Bp. 1945. 219–22. — Beke György: Magunk keresése.
1972. 37.

Domokos Sámuel (Alsófüged, 1913. márc. 16.) — irodalomtörténész, folklórkutató,
műfordító, bibliográfus. Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, az egyetemet
Kolozsvárt végezte. Középiskolai tanár volt Naszódon (1940–44), 1945-től Debrecenben,
1947-től Budapesten egyetemi tanársegéd, majd egyetemi tanár az ELTE tanszékén, melynek
vezetője (1972–78), docens doktor.

A XX. századi román irodalommal, a román népköltészettel és a román–magyar irodalmi
kapcsolatokkal foglalkozik. Lefordította Bălcescu Válogatott írásait (Bp. 1950), fordításai
jelentek meg a Romániai elbeszélők (Bp. 1965) és a Modern román drámák (Bp. 1968) c.
kötetekben. Szerkesztésében jelentek meg Alexandru Toma Az élet dala (Bp. 1955), Tudor
Arghezi Testamentum (Bp. 1961), Alexandru Macedonski Titkos ország (Bp. 1963), Lucian
Blaga Mágikus virradat (Bp. 1965), Ion Pillat Pogány álmok (Bp. 1966) c. kötetei,
összeállította a kelet-európai betyárballadák gyűjteményét (Betyárok tüzénél, Bp. 1959).
Lejegyezte és kiadta egy Békés megyei román mesemondó, a méhkeréki Vasile Gurzău
magyar és román nyelvű meséit (Bp. 1968). Több román nyelvű tankönyv szerkesztője és
munkatársa. Cikkei, tanulmányai a Filológiai Közlöny, Világirodalmi Figyelő, Helikon,
Nagyvilág, Élet és Irodalom, Ethnographia, Studia Slavica, Acta Litteraria, Foaia Noastră c.
magyarországi folyóiratokban s a Revista de Folclor, Viaţa Românească, Revista de Istorie
Literară şi Teorie Literară, Steaua, România Literară hasábjain jelennek meg.

Alapvető munkája a bukaresti Irodalmi Kiadónál 1966-ban megjelent A román irodalom
magyar bibliográfiája Gáldi László elő- és Kemény G. Gábor utószavával ellátott I. (1831–
1960) kötete, melyet 1978-ban a Kriterion kiadásában követett a II. (1961–70) kötet. A
Kriterion adta ki 1971-ben Octavian Goga, a költő és műfordító c. monográfiáját, mely 1978-
ban román fordításban is megjelent.
Váczy Leona: D. S.: A román irodalom magyar bibliográfiája. Könyvtári Szemle 1966/4. — Mészáros József: A
román irodalom magyar bibliográfiája. Előre 1966. aug. 11. — Vita Zsigmond: D. S.: A román irodalom
magyar bibliográfiája. Korunk 1966/12. — Bustya Endre: Úttörő monográfia és ami kimaradt belőle. Utunk
1972/5. — Beke György: D. S. Interjú a Tolmács nélkül c. kötetben. 1972. 254–66; uő: Célunk a román
irodalom magyarországi rangját tovább emelni. Budapesti beszélgetés D. S.-lel. A Hét 1975/12. — Nagy Pál: D.
S.: A román irodalom magyar bibliográfiája (1961–1970). Igaz Szó 1978/11.

Donáth András — *tudományos-fantasztikus irodalom

Donáth Irén — Szegő Júlia egyik írói álneve

Donáth László (Etéd, 1883. ápr. 5. — 1967. dec. 2., Nyárádszentsimon) — novellaíró. Falusi
kovácsmester fia, az alsó gimnáziumot Székelyudvarhelyen, a felsőt Marosvásárhelyen
végezte. A ref. teológián tanult egy évig Kolozsvárt, majd Debrecenben. Lelkész volt
Vadasdon, Nyárádmagyaróson, Harasztkeréken, Berettyószéplakon, mint nyugdíjas tovább
szolgált Havadtőn és Székelyföldváron. A KZST tagja. Első novellái a Zord Időben jelentek
meg, s a Pásztortűznek is munkatársa volt. 1927-ben a Temesvári Hírlap novellapályázatán I.
díjat nyert. Anekdotikus hangvételű írásaiból kicseng a szociális igazság érvényesítésének
követelése. Egy cikke a Keleti Újság 1929. szept. 19-i számában (Üzen a sírdomb és beszél a
fejfa…) indította el a dicsőszentmártoni Sipos Domokos-síremlék felállításának irodalmi
mozgalmát.
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Megjelent munkái: Humoros esetek (novellák, Kv. 1928); Jairus fia (novellák, Mv. 1929);
Szegény bolond (elbeszélések, Kv. 1931); Cserefa Gyuri (regény, Bp. 1932); Tövig égő
gyertya (novellák, Nv. 1934); Az utolsó falat kenyér (színjáték, Nv. 1939). Irodalmi
hagyatékában hat színdarab és hat kisregény maradt kéziratban, ezek közül mint korrajz
kiemelkedik Kényszerszünet c. önéletrajzi regénye.
Szentimrei Jenő: Valaki vall is, vállal is. Erdélyi Helikon 1929/10. — Gaál Gábor: Erdélyi notesz. Korunk
1929/12; újraközölve Válogatott írások, I. 330–33. — Kováts József: Jairus fia. Pásztortűz 1930/1. — (Ligeti
Ernő): Az utolsó falat kenyér. Keleti Újság 1939. dec. 11.

Donáthné Tábori Lili (Budapest, 1897. ápr. 24. — 1967. nov. 29., Bukarest) — újságíró,
rádióriporter. Donáth András anyja. Irodalmi környezetben nőtt fel, apja Tábori Róbert író,
nevelőanyja Tutsek Anna ifjúsági írónő. Tanítóképzőt végzett, vidéken tanított, 1919-ben a
magyar kommün közoktatásügyi népbiztosságán dolgozott. 1921-ben költözött Temesvárra,
ahol bekapcsolódott a munkásmozgalomba; otthona a baloldali értelmiség „irodalmi szalon”-
ja volt. 1931-től Bukarestben élt. Politikai versei az illegális kommunista sajtóban jelentek
meg. 1944 után az MNSZ fővárosi tagozatának művelődési akcióiban vett részt, a rádió
magyar riportere, majd a Falvak Dolgozó Népe levelezési rovatát vezette. A Petőfi Sándor
Művelődési Ház színjátszói bemutatták Elég volt és Fontos kérdések c. alkalmi színdarabjait.

Dorosmai János, családi nevén eredetileg Drosnyák (Adásztevel, 1886. ápr. 26. — 1966. nov.
29., Sopron) — meseíró, költő. Aradon végezte a felsőkereskedelmi iskolát 1904-ben,
ugyanott lett vasúti felügyelő. A Kölcsey Egyesület egyik vezetője. Verseire Benedek Elek
figyelt fel, s 1923-ban bevonta a Cimbora gyermeklap munkatársai közé. 1927-ben
Magyarországra költözött és Sopronban telepedett le. Nálunk megjelent kötetei: Tücsök-dalok
(versek, Arad 1922); Hegyoldalon (költemények, Arad 1927); Mert szent a lant
(költemények, Arad 1928). Több tanítómeséjét és aforizmagyűjteményét német, holland és
eszperantó nyelvre is lefordították. 111 mesét tartalmazó Akinek nem inge, ne vegye magára
(Sopron 1942) c. kötetét Benedek Marcell rendezte sajtó alá és látta el utószóval, Benedek
Elekkel váltott levelezéséről s kapcsolatukról Benedek Elek irodalmi levelezése (I. 1979)
tájékoztat (~nak küldött 8 levél, ~ tól 1 levél).

Dózsa Endre (Póka, 1857. jan. 13. — 1944. márc. 3., Kolozsvár) — közíró, regényíró. ~
Dániel közíró, szerkesztő és műfordító fia. Tanulmányait Marosvásárhelyen és Budapesten
végezte;73 közigazgatási pályára lépett. 1910-től a KZST tagja. Az irodalomban Rákosi Jenő
oldalán jelentkezett, de a századforduló erdélyi társadalmát mutatva be regényeiben, utalt a
nemzetiségek közti megértés jelentőségére. 1919 után a Keleti Újság és az Ellenzék hasábjain
jelennek meg cikkei. Mint az EIT elnöke, a konzervatív írói tábor egyik vezetője volt, s a régi
táblabíróvilág szellemiségét igyekezett átmenteni a kisebbségi helyzetbe. Tárgyköre a vidéki
élet: jóízűen humorizál és szórakoztat. Ez időbeli munkái: Régi jó és régi zord időkből
(visszaemlékezések, Kv. 1927); Új világ felé (regény, Kv. 1936).
Ligeti Ernő: D. E. Pap Domokos rajzával, az Erdély vallatása c. kötetben, Kv. 1922. 69–74. — Gyalui Farkas:
D. E.-ről. Pásztortűz 1928/3.

Dózsa György emlékezete — nemcsak a parasztvezér székely származása s az 1514-es
parasztfelkelés helyi vonatkozásai, hanem az antifeudális polgári szemlélet kialakulása
folytán is gyökeret vert Erdélyben. 1919 után a demokratikus népi irányzat, 1944 óta a
szocialista forradalmi hagyományápolás illesztette jelképrendszerébe s emelte rangra mind az
irodalomban, mind a képzőművészetben. Márki Sándor Dósa György és forradalma (Bp.
1883) c. nagyszabású monográfiája Aradon, az átdolgozott 2. kiadás (Bp. 1913) Kolozsvárt
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készült el. Franyó Zoltán szerint Ady táblai díjnok korában mindennap ott haladt el Temesvárt
a Dózsa megégetése helyén emelt Mária-szobor mellett, s felveti a kérdést: „Vajon
megelevenedett-e Ady lelkében ez a mélyen beágyazott temesvári emlék, amikor később
forradalmian felviharzó, kemény Dózsa-verseit írta?” (Irodalomtörténeti Közlemények, Bp.
1965/2).

A Dózsa-kultusz hazai kezdeteiben Márki Sándoré a kezdeményezés: Egy négyszázéves
erdélyi eposz c. tanulmányában (Erdélyi Szemle 1919. 659–60.) s Négyszázesztendős vers
székely Dósa Györgyről c. közlésében (Ellenzék Naptára, Kv. 1921. 119–22.) hívja fel a
figyelmet a honi Dózsa-hagyományra. Népi hagyomány táplálja a székely írócsoport szociális
szenvedélyét: Kacsó Sándor Dósa útja c. novellájában (1927) sértett székely nemesek állnak a
pártvezér mellé, Tamási Áron Szabad pályán c. elbeszélésében (1928) Dózsa György a
székely népfelkelés álomjelenetében elevenedik meg s válik az író korának társadalmi
radikalizmusát kifejező és erősítő jelképpé.

A demokratikus Románia megszületésével s a szocialista rendszerre való áttéréssel az 1514-es
parasztforradalom mint a román és magyar jobbágytömegek közös megmozdulása került be a
köztudatba. Dózsa György alakja bevonult az új román történetírásba is, s ez különleges
lehetőséget nyitott a hazai haladó magyar emlékezésnek az együttélés hagyományává való
szélesítésére. Különösen a Bánságban bontakozott ki Dózsa-kultusz: ifj. Kubán Endre cikkei
ébresztik a Szabad Szóban, s a Bánsági Magyar Írók Antológiája (Tv. 1946) közli Schiff Béla
helytörténész A temesvári tüzestrón c. írását. Az MNSZ 1947. nov. 20-án Temesvárt
megkezdődött III. országos kongresszusa alkalmából Szemlér Ferenc Dózsa Temesvár előtt c.
versével jelentkezik, s egy Dálnok községből, Dózsa feltételezett szülőfalujából érkezett
küldöttség faragott emlékoszlopot helyez el a kivégzés helyén. A temesvári műkedvelők
ekkor mutatják be Sárközi György Dózsa-drámáját.

A Dózsa-alak megmintázása, megfestése is régi hagyomány Temesvárt. Már a két
világháború között Gallas Nándor, Kóra-Korber Nándor, Lausch Gyula, Varga Albert, a
felszabadulás óta pedig Szőnyi István, Orgonás András, Ferch Ferenc, újabban Jecza Péter,
Kazinczy Gábor, Molnár Zoltán, Ughy István s a román Ciprian Radovan készítette el Dózsa
szobrát és arcképét sokféle változatban. Egy országos pályázatot szobortervével Szobotka
András nyert meg, Dózsa-szobrát 1979-ben Temesváron a dálnokiak kopjafája helyén fel is
állították. A parasztforradalom és a parasztvezér ábrázolása országszerte művészi feladattá
vált. Gy. Szabó Béla tüzeskoronás Dózsa-fametszete még 1944-es keltezésű. A
sepsiszentgyörgyi Dózsa György Munkásklub épülete előtt 1958. máj. 1-jén leplezik le a
marosvásárhelyi Kulcsár Béla Dózsa-mellszobrát. Szervátiusz Tibor előbb Dózsa népe c.
faszobrával, majd koronázott Dózsa-fejével jelzi a témával való küzdelmének első szakaszát.

A Dózsa-emlék egyre mélyebben behatol a költészetbe is. Székely János Dózsa c. poémája (1.
kiadás 1964) s benne a parasztvezér beszéde társaihoz „Temesvár előtt” nemcsak szépmíves
voltában, hanem gondolati súlyával is korjelző alkotás, a hazai magyar Dózsa-kultusz méltó
megnyilvánulása (Electrecord-lemezen, Nemes Levente előadásában, 1978). Újszerű,
lelkiismeretbe maró Dózsa-versekkel találkozunk Páskándi Géza, Lászlóffy Aladár, Szilágyi
Domokos, Vásárhelyi Géza lírájában, s amikor Dózsa György születésének fél ezredes
évfordulójára készül az ország, Farkas Árpád Dózsa-ciklussal emlékezik (Parasztháborúk, A
korona, Dózsa-arc).

A feltételezett születési év 500. évfordulójának előkészületei során már 1970-ben a Kovászna
megyei Dálnokon emlékművet állítottak fel Plugor Sándor terve szerint; kovácsolt vaskerítése
kiegyenesített kaszákat ábrázol, az emlékművet Jecza Péter Dózsa-domborműve díszíti. Az
avatás alkalmából adta elő Nemes Levente színművész Székely János Dózsa-poémáját s
ugyanekkor Fóris Pál dokumentumkiállítást rendezett művészi fotóiból. A folyóiratok
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Dózsára emlékeztek, a történettudomány mai álláspontját Dózsa György életútjáról c. alatt
Pataki József ismertette (Korunk 1971/8). Jecza Péter szobrászművész egyidejűleg Temesvárt
a „fogalmi Dózsá”-t mutatta be, Szervátiusz Tibor pedig Kolozsvárt látomásszerű új Dózsa-
szoborral jelentkezett.

Ugyancsak Szervátiusz Tibor volt Kósa Ferenc magyarországi filmrendező Ítélet c. — három
országban forgatott — Dózsa-filmjének művészeti tanácsadója (1970); a film elkészítésében
romániai részről Domokos Géza és Nicolae Ţic működött közre. A magyar–román–szlovák
koprodukció középpontjában Bessenyei Ferenc Dózsa-alakítása áll, a romániai művészek
közül a diákot George Motoi, Zápolyát Csíky András, Dózsa Gergelyt Török István, Terézt,
Dózsa szerelmét Sebők Klára, Dózsa édesanyját egy egyszerű széki öregasszony, Kiss Sára
játszotta.

1976-ban Dálnok újabb ünnepi megemlékezés színhelye: főterén leplezték le Szobotka
András és Anton Dîmboianu szobrászművészek közös alkotását, Dózsa György térdére
támaszkodva messze tekintő, kardos bronzszobrát. Újabb Dózsa-kompozíció Tirnován Vid
Memento c. „fakép”-e (1979).

(B. E.)
Mózes Huba: A Dózsa-poéma. Korunk 1965/4. — Muzsnay Magda: Filmesek nyomában. Utunk 1969/29. —
Domokos Géza: Filmesek a Székelykőn. Előre 1969. máj. 25. — Halász Anna: Dózsa — filmen; K. Jakab Antal:
A megtalált póz. Igaz Szó 1970/11. — Balogh Edgár: Dózsa-szobor sarló karéjában. Új Élet 1977/3; újraközölve
Táj és nép, Kv. 1978. 160–62.

Dózsa Ilona — Szegő Júlia egyik írói álneve

Dőri Erzsébet — *Mai Nő

Dragomán Pál (Székelyudvarhely, 1914. febr. 14.) — földrajzi szakíró, muzeológus.
Szülővárosában és a kolozsvári egyetemen tanult, földrajztanári képesítést szerzett, s tízévi
tanárkodás után 1949-től nyugalomba vonulásáig a marosvásárhelyi megyei múzeum
igazgatója volt. Szakdolgozatai a múzeumszervezés köréből román nyelvű múzeumi
évkönyvekben és értesítőkben kapnak helyet. A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum
Évkönyve 1879–1954 hasábjain közölt tanulmánya, A marosvásárhelyi mammutlelet
különlenyomatként is megjelent (Mv. 1955).

Draskóczy Ilma, Jörg Endréné (Máramarossziget, 1884. dec. 3. — 1945. jan. 21., Temesvár)
— költő, újságíró. Tehetségét Kiss József és Szabolcska Mihály fedezte fel, biztatásukra
kezdett behatóbban foglalkozni az irodalommal. Verseit, tárcáit és cikkeit A Hét, Új Idők,
Nyugat, Figyelő és Jövendő c. budapesti folyóiratok és napilapok közölték. 1903-ban
költözött Temesvárra, ahol a Temesvár és vidéke c. lapot szerkesztette. Három verskötete
Budapesten jelent meg. 1919 után éveken át vezette a Temesvári Hírlap „Beteg szívek
patikája” c. rovatát. Alapításától tagja s hat éven át (1929–35) elnöke volt az Arany János
Társaságnak. Figyelemre méltó népművelő tevékenységet fejtett ki. Utolsó verskötete:
Lélekrengés (Tv. 1925).

Drégely Ferenc, családi nevén Jäger (Temesvár, 1907. jan. 21. — 1957. jan. 11., Temesvár)
— újságíró, író. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a piarista gimnáziumban végezte,
1930-ban fejezte be jogi tanulmányait Bukarestben. Ügyvédi pályára lépett; 1948-ban a
temesvári Szabad Szó szerkesztője, majd az Írószövetség helyi titkára haláláig. Első írását
1948-ban az Utunk közölte. Agitatív, a társadalom változásait külsőségeiben bemutató



272

„termelési elbeszélései” a napisajtóban, a Dolgozó Nő, Irodalmi Almanach, Ifjúmunkás,
Bánsági Írás hasábjain a kor sematikus írói módszerét képviselték. A temesvári Állami
Magyar Színház Móka, mosoly, muzsika c. vidám műsorának társszerzője volt. Munkája: A
torlasz (négy elbeszélés, Kv. 1950).

Dsida Jenő (Szatmár, 1907. máj. 17. — 1938. jún. 7., Kolozsvár) — költő, műfordító,
hírlapíró. Apja, ~ Aladár, mérnökkari tiszt az osztrák–magyar hadseregben; anyja csengeri
Tóth Margit, módos nemesi família leánya. Elemi iskoláit Budapesten és Beregszászon, a
gimnáziumot Szatmáron végezte, itt érettségizett 1925-ben. Gyermekéveinek — saját
vallomása szerint — legmélyebb élménye az I. világháború, mely sorsdöntő módon szól bele
a Dsida család életébe; az eddigi polgári jómódot biztosító, hadikölcsönkötvényekbe fektetett
családi vagyonkát a Monarchia háborús veresége teszi semmivé; a költő apja a háború elején
orosz hadifogságba került, nagybátyja (~ Jenő) elesik a galíciai fronton — az ifjú nem
harcias-hazafias szólamok, hanem az összeomlás, a gyász és a félelem emlékét hordozza
magában a háborús időkből. Ugyanígy életre szóló élménye a családi környezet vallásossága;
szülei számára a katolicizmus nem csupán hitbeli konvenció, hanem egész gondolkodásukat,
életvitelüket meghatározó meggyőződés. Mindketten tevékeny részt vesznek jótékonysági és
hitbuzgalmi egyesületek munkájában; a költő is élete végéig vallásosan él, vállal hasonló
feladatokat.

A költői pályán már gimnazista diákként indul; Benedek Elek bátorítja, az ő Cimbora c.
gyermeklapja közli első verseit. 1924-ben Bányai Lászlóval közös verskötet kiadását tervezi,
s amikor 1925-ben Kolozsvárra megy jogásznak, egyúttal az ottani szerkesztőségeket is
felkeresi, zsebében Benedek Elek ajánló soraival, hogy verseinek nyilvánosságot biztosítson.
A soha be nem fejezett jogi tanulmányok helyett az irodalom lesz kenyérkeresete; 1927-től a
Pásztortűz technikai szerkesztője, később Császár Károllyal társszerkesztője (1931–33), majd
1934-től haláláig publicisztikai írásaival a Keleti Újság belső munkatársa s közben a
nagyváradi Erdélyi Lapok kolozsvári tudósítója is. 1929-től tagja a Kemény Zsigmond
Társaságnak, ugyanettől az évtől a marosvécsi Helikonnak; később tagjává választja az
Erdélyi Irodalmi Társaság is. Titkára volt az Erdélyi Katolikus Akadémiának és a Pen Club
romániai magyar tagozatának.

Első versein a századvég lírai hangnemének és az első Nyugat-nemzedéknek a hatása éppúgy
érzik, mint az otthon és az iskolában belénevelt hagyományőrző líráé. E diákkori zsengék
elsősorban áradó alkotókedvét és szinte hibátlan formaérzékét bizonyítják; 1922 és 1925
között több mint 500, a legváltozatosabb formákban írott vers kerül ki tolla alól. Csak néhány,
e periódus végén írott költeménye jelzi tájékozódását a háború utáni avantgarde-formák felé,
ennek ellenére — részben talán az erdélyi irodalmi élettel Kolozsvárt megteremtett kapcsolat
jóvoltából — lírájának ez a modernizálódás lesz a fő iránya. Leselkedő magány c. kötetében
(1928) már ez az avantgarde hangnem, az expresszionista stílus az uralkodó. E kötet alapvető
tartalma a háború utáni nemzedék válságélménye, amely a valóság titokzatos, megis-
merhetetlen voltát s ezzel az elidegenedést kifejező titokmotívumban, a költői messianizmust
tragikus kudarcba torkolltató s a költő közösségvágyát embertelen magányba fojtó külső
közöny ugyancsak motívumszerű jelenlétében fejeződik ki. E válságélmény feloldására tett
kísérletet 1928 után a menekülés a valóságtól egy képzeletbeli, tündéri bukolikába; a magány
szerelmesek elvonulásává, a költői meditáció boldog remeteségévé szelídül e versekben. De a
természeti képek irreális színei már e harmonikus versekben is megkérdőjelezik e menekülés
valóságtartalmát, s hamarosan feltűnnek a menekülés verseiben is a szorongás, a pusztulás
Georg Trakl késői verseire emlékeztető motívumai.

A bukolikus hangulatok szétfoszlásával párhuzamosan tűnnek fel verseiben a közösségvágy
és az emberi szolidaritásélmény társadalmibb formái; a világgal és az emberekkel teremtett
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reális kapcsolatok az élet, az emberi erő ünneplésére késztetik, a szenvedőkkel vállalt
szolidaritás eszméje pedig társadalombíráló hangsúllyal jelentkezik néhány versében (Az
utcaseprő, Amundsen kortársa). E fejlődésút tetőpontja a munkanélküliek lázadását igenlő
expresszionista szavalókórus, a Bútorok. 1934-től, a gazdasági világválság és ezzel együtt a
forradalmi tömegmozgalmak apadásától ~ költészetének ez a radikalizálódási folyamata is
megtorpan. A humánus elkötelezettséget fel nem adó költő új, polgári eszmevilágával
egybehangzó ideológiai bázist próbál kiépíteni e humanizmus védelmében, s ezt a középkori
ferences mozgalom eszméivel is rokon neokatolicizmusban találja meg. Újra felbukkan
verseiben a természethez menekülés bukolikus motívuma, de ez már nem szemhunyás a
társadalmi kérdések előtt; az emberhez jóságos, bőkezű természet mint az emberi gonoszság
képére formált társadalom ellenpólusa jelenik meg verseiben, a társadalomból való kollektív
kivonulásra, a pénz uralmát, a robotos munka kényszerét megtagadó közösség létrehozására
csábítva (Kóborló délután kedves kutyámmal). Másik vezérgondolata ennek az új felfogásnak
az életöröm, elsősorban a szerelem szembeállítása a költőt környező rend örömtipró
lényegével. Nem valami pogány életöröm kultusza ez; a költő tétele az, hogy a szerelem,
akárcsak a természet harmóniája, isteni adomány, megtagadása a társadalom bűnös
képmutatását lopja be isten és ember viszonyába. Ennek az „áhítatos erotiká”-nak, a
szerelemben megnemesült lélek jóságának állít emléket a Miért borultak le az angyalok Viola
előtt c. verses novellája.

Élete utolsó éveinek visszatérő témája a halálfélelem. A kisgyerek korától szívbeteg költő
korai halálra van ítélve, s ez szakadatlan számvetésre, a költői pálya felmérésére készteti: hol
a betöltött hivatásnak a betöltött élet illúzióját nyújtó önérzetével, mint a Hulló hajszálak
elégiájában, hol a korábbi válságélmény feltámadásával, az elvégzetlen feladatok és a miattuk
vállalt vezeklés gesztusával (Húsvéti ének üres sziklasír előtt). Ez a halálközelség egyfajta
keresztény sztoicizmus árnyalatait is belopja verseibe; a „formapusztító” haláltól a költői
formához, ill. az e formában testet öltő lelki fegyelemhez menekül, gesztussá nemesítve az
életből távozás pillanatát.

Költészetének ez a humanizmussal eljegyzett, bár a kor radikális társadalomváltoztató
igényeiig el nem jutó eszmevilága irodalmunkban szinte egyedülálló, a Babitséval és a
Kosztolányiéval vetekedő formaművészettel párosul. Formavilágának fejlődése ugyanazon az
úton jár, mint egész nemzedékéé, elsősorban a József Attiláé és a Radnóti Miklósé; a
fiatalkori avantgarde verseszményt az ő lírájában is felváltja a klasszicizáló igény, a kötött
versformák kedvelése, a képalkotásnak a klasszikus költészetre jellemző racionalizmusa.
Nagy kortársaihoz hasonlóan azonban ~ sem tagadja meg lírájának avantgarde gyökereit; az
expresszionista képdimenziók, a képszerűséggel párosult gondolati sugallatok, a
képzettársítások szürrealista merészsége megőrzi e klasszicizáló törekvés modernségét.

Korának jelentős, nagy formaműveltségű fordítója volt. 120 verset ültetett át magyarra
francia, latin, német, olasz, román nyelvből. Román és erdélyi szász költők tolmácsolójaként
az együtt élő irodalmak kölcsönös megismerését szolgálta, a helikoni program szellemében.
Saját költői fejlődése szempontjából fordításainak három csoportja jelentős. Latin költők
szerelmes verseiben az antik életöröm hangját keresi, mely a Viola-ciklus hexametereiből
cseng majd sajátjaként felénk. Eminescu átszellemesített tájképei és gondolatisága
transzcendens sóvárgásait erősítik, az osztrák Georg Trakl versein pedig — amelyek minden
másnál nagyobb hatást gyakoroltak rá, s amelyeknek egyik úttörő és egyívású fordítója volt
— a Nagycsütörtök „tragikus bukolikái”-nak álomvízióit, szépséget és szorongást egybeoldó
stílusát gyakorolta ki.

Dsida-verseket Jancsó Adrienne, majd Kiss Ferenc (1941) vitt pódiumra, Banner Zoltán
előadóművészetében Lucian Blaga verseivel együtt szerepeltek (1966). A Jegenyék és
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Tündérmenet c. verset Trózner József, a Tavalyi szerelem címűt Zoltán Aladár (1967)
zenésítette meg; öt dalt Dsida verseire Szabó Csaba szerzett és adott ki (románul és magyarul,
szoprán szólóra, zenekarra, 1978). A költő Imbery Melindához írt leveleit Marosi Ildikó közli
A Hétben (1980).

Művei: Leselkedő magány (versek, Debreczeni László rajzaival, Kv. 1928); Magyar karaván
Itálián keresztül (irodalmi útirajz, Nv. 1933); Nagycsütörtök (versek, Gy. Szabó Béla
illusztrációival, Kv. 1933); Angyalok citeráján (versek, Kv. 1938); Válogatott versek (Rónay
György bevezető tanulmányával, Bp. 1944); Versek (Szemlér Ferenc bevezetőjével, Réthy
Andor bibliográfiájával, 1966); D. J. válogatott versei (Jékely Zoltán szerkesztésében,
Lengyel Balázs előszavával, Bp. 1980).

Műfordításai: Ernst Toller: Fecskék könyve (JBA kiadása, Kv. 1945); Tóparti könyörgés
(Áprily Lajos válogatása, Bp. 1958); Összegyűjtött műfordítások (gondozta és jegyzetekkel
ellátta Szemlér Ferenc, 1969); Versek és műfordítások (válogatta és bevezeti Láng Gusztáv,
Tanulók Könyvtára, Kv. 1974). Válogatott verseit Emil Giurgiuca fordította román nyelvre
(Peisaj cu nori, Ştefan Aug. Doinaş bevezetőjével, 1974).

(L. G.)
Szentimrei Jenő: Fiatalok. Erdélyi Helikon 1928/1; uő: Fej vagy írás? A Dsida-érem megnyugtató oldala. Utunk
1956/44. — Gaál Gábor: A húszéves poéta. Keleti Újság 1928. ápr. 29. — Kiss Jenő: D. J. emlékezete. Hitel
1938/2; uő: Első találkozásom D. J.-vel. Igaz Szó 1967/5. — Molter Károly: Költő, semmi más. Erdélyi Helikon
1938/7. — Panek Zoltán: D. J. ébresztése. Utunk 1956/38. — Szilágyi András: Tévedtünk volna? Utunk
1956/40. — Szőcs István: A Dsida-érem másik oldala. Utunk 1956/42. — Páskándi Géza: D. és a kortárs
elfogultsága. Utunk 1956/43. — Földes László: D. J. I–

IV. Utunk 1957/38–41. — Méliusz József: Vigyázat! Hamis angyal. A Kitépett naplólapok c. kötetben, 1961.
323–31. — Szemlér Ferenc: D. galgói napjai. Igaz Szó 1965/5. — Láng Gusztáv: D. J. (Egy életmű problémái).
Korunk 1967/3; uő: Végrendelet — mely végrehajtásra vár. Utunk 1968/23; uő: D. J. két írói álneve. NyIrK
1968/2; uő: A legenda emberarca. D. J. Nagycsütörtök c. verséről. Utunk 1973/29; uő: Az érzelmi lázadástól a
lázadás értelméig (Részlet egy Dsida-monográfiából). NyIrK 1974/1. — Sőni Pál: D. játékossága; A kiteljesülő
Dsida-kép. Mindkettő a Művek vonzása c. kötetben, 1967. 36–51. — Marosi Péter: Irodalomtörténeti pillanat —
irodalomtörténészek pillanatai. Utunk 1968/29. — Abafáy Gusztáv, Láng Gusztáv: D. J. versesfüzetéből. Igaz
Szó 1969/2. — Banner Zoltán: A föld és az ember megmarad. Utunk 1978/23. — György Dénes: Megpecsételt
sors. Emlékezés D. J.-re. A Hét 1978/26. — Csiszár Alajos: Még egy ismeretlen Dsida-vers. Magyar Nemzet,
Bp. 1979. júl. 15.

Duka János (Margitta, 1907. jan. 2.) — ifjúsági író, folklórgyűjtő. Nagyváradi iskolaévek
után 1925-ben fejezte be a tanítóképzőt Csíkszeredán. Falusi tanító, később Csíkszeredában
körzeti iskolafelügyelő, majd 1945 után tanfelügyelő. Novellái 1936-tól a Vasárnapi
Harangszóban és a Csíki Néplapban, szakcikkei a csíki és gyergyói múzeumok
közleményeiben jelentek meg. 1961-ben a magyarországi X. Néprajzi Gyűjtőpályázaton
Csúfolódó székelyek c. gyűjteményével II. díjat nyert. A gyűjteményből Kovács Ágnes és
Maróti Lajosné közölt részeket A rátótiádák típusmutatója c. alatt A magyar falucsúfolók
típusai c. kiadványban (Bp. 1966). Közleményei jelentek meg a Népismereti dolgozatok c.
1976-os és 1978-as kötetben is; népköltészeti és népművészeti gyűjtéseiből rendszeresen
közöl a Hargita és a Napsugár.

Önálló kötetei: Gyermekszíndarabok (Csíkszereda 1946); Székely lakodalom és székely fonó
(színdarabok, Csíkszereda 1947).
Könczei Ádám: Néprajzgyűjtő D. J. Művelődés 1978/7.

Dumaposta — irodalmi törzsasztal a kolozsvári New York (ma Continental) kávéház
nagytermében, az egykorú Újságíró Klubban vagy időnként a kávéháznak az Egyetem utcára
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néző ablakánál. Nevét szójátéknak köszönhette: az egykorú „Dunaposta” sajtóügynökség
elnevezésének torzításával készült. Különböző haladó szellemű, de nézeteikben sokszor
szembenálló szerkesztők, idős és fiatal írók, művészek, irodalombarát értelmiségiek
találkoztak itt „egy csésze feketére” naponta délután és este, megbeszélve az eseményeket s
vesézve kinek-kinek magatartását a fasizmus felé zuhanó időben. Törzstagjai közé tartozott
Gaál Gábor, a Korunk főszerkesztője, Szász Endre, a Keleti Újság főszerkesztője, Jámbor
Ferenc és Barzilay István, az Új Kelet szerkesztői, Szolnay Sándor festőművész, Kőmíves
Nagy Lajos színikritikus, Ruffy Péter, a Brassói Lapok helyi szerkesztője, Jancsó Elemér,
Demeter János, Szenczei László, Emil Cornea festőművész, a szociáldemokrata Salamon
László és Jordáky Lajos, a kommunista Szilágyi András és Korvin Sándor. Nagyváradról
Csehi Gyula, Temesvárról Méliusz József, Brassóból Balogh Edgár tért be időnként. Itt
hallgatott mélyen — akárcsak maga Gaál Gábor — Kovács Katona Jenő, adta csöndes
tanácsait Guzner Miklós, a mecénás fogorvos, s mondta el tréfáit Neumann Jenő ügyvéd. A
társaságot figyelte a sziguranca, s éppen azért fedezte a barátkozást „duma”, vagyis ártatlan
csevegés, hogy az antifasiszta együttműködés személyi szálai künn az életben annál
erősebben fonódjanak egymásba. A dumapostának a II. világháború kitörése vetett véget.
Balogh Edgár: Dumaposta. Az Én tintás esztergapadom c. kötetben, 1967. 114–16. — Jordáky Lajos: Egy
nevezetes kávéházi asztal. Igazság 1969. jan. 25. — Huszár Sándor: Kávéházról kávéházra. Beszélgetés Salamon
Lászlóval. Az író asztalánál 1969. 232–33. — Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 155–59.

Dusa Ödön — *Ifjúsági Zsebszínház
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E, É

Ébredj! — alcíme szerint „Az emberi méltóság és szabadság lapja”. Temesváron jelent meg
két száma 1919 áprilisában és májusában. Szerkesztői: Herczog Nándor, Endre Károly és
Preisz Alfréd. A szerkesztők saját megfogalmazásuk szerint etikai alapon akartak küzdeni a
szocializmus eszméinek terjesztéséért és megvalósításáért. Több felhívást közöltek az
értelmiséghez, csatlakozásra szólítva fel őket egyfajta humanista szocializmushoz. Az egyik
proklamáció így kezdődik: „Embertársak! Forradalmárok! A szabadság és az igazság hívei!
Fosztogatók és megfosztottak!” Endre Károly A kozmosz és az ember c. cikkében hitvallást
tesz egy humanista szocialista társadalom mellett. A felhívások szerint a kommunizmushoz
vagy szociáldemokráciához kell tartoznia minden gondolkodó embernek. A lap közli a
kivégzett spanyol anarchista, Francisco Ferrer egyik írását is; irodalmi anyagában az
avantgarde-ot képviseli Endre Károly és Reiter Róbert több verse, Preisz Alfréd elbeszélése.

Echinox — a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemi Diákszövetség lapja. Címét a hasonló nevű
román irodalmi önképzőkörtől kapta. 1968 decemberében indult, havonta jelenik meg. 24
oldalából három magyar, egy német nyelvű. Gyakran ad ki összevont számokat, évfolyamai
sem mindig teljesek. Főszerkesztője Ion Pop, majd 1973-tól Marian Papahagi. A magyar
anyagért egy-egy egymást követő főszerkesztőhelyettes (Rostás Zoltán, Tamás Gáspár
Miklós, Németi Rudolf, Németi Nagy Erzsébet) és felelős szerkesztő (Gaal György, Cselényi
László), utóbb egy-egy felelős szerkesztő (Kereskényi Sándor, Egyed Péter, utána Beke
Mihály András) és szerkesztő (Boér Géza, Szőcs Géza, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán) felel. A
lap törzsanyagát a diákművelődés, az irodalom és a filozófia adja. Figyelemmel követi a
diákszakkörök munkáját, az egyetemi színjátszó csoportok előadásait, a Gaál Gábor Kör
állandó fóruma.

A VI. évfolyam esetlegesen összeállított, főleg a szépirodalomra építő számai után a VII.
évfolyamtól a „teoretikus nyelvre” törekvő filozófiai tanulmányok kerülnek túlsúlyba, a
diákélet háttérbe szorul. Az első évfolyamokban Írókról és Anyanyelvünk címen jelent meg
állandó rovat. A VII. évfolyamtól Az ~ dekameronja fejléc alatt rövid groteszk írásokat,
verseket közölnek. Figyelmet keltettek Huszár Vilmos, Puskás Tivadar, Molnár Gusztáv, Ara-
Kovács Attila, Nagy György Elemér filozófiai, Demény István Pál, Fajk Katalin, Csutak Judit
irodalomtörténeti, Csortán Ferenc építészeti, Kovács Gábor filmtörténeti, Kardos Adrienne,
Oláh János, Szász László, Papp János kritikai, publicisztikai írásai. A leggyakrabban
jelentkező vers- és prózaírók Balla Zsófia, Kozma Mária, Kovács Katalin, Bán Péter, Irinyi
Kiss Ferenc, Sebestyén Mihály, Soltész József, Kiss András, László György, Markó Béla,
Murgu Pál, Adonyi Nagy Mária, Kovács Sándor, Palotás Dezső, Cselényi Béla, Kónya
Sándor, Zazar Zoltán, Zudor János, Gagyi József, Kőrössi P. József és Keszthelyi András.
Gyakran közölnek műfordításokat, főleg román és német költők műveiből. A magyar
oldalakon a klasszikus irodalom fogalmáról folytattak vitát. Több egyetemi tanár közölt a
lapban. Az ~ fennállásának ötödik évfordulójára mellékletet (VI/1–3), a tizedik évfordulóra a
lap történetét is bemutató ünnepi számot (X/10–12) hoztak ki.

Az Echinox-nemzedék folytonosságát a Babeş–Bolyai Egyetem magyar tanszékének
művelődési és irodalmi köre *Új-Echinox elnevezésével jelzi.
Gaal György: Diáklap a költészetről. Utunk 1971/2; uő: Hogyan is indultunk? Echinox 1978/10–12. — Cseke
Péter: „Az érzékenység és az érzelem új formái” — az E. műhelyében. Utunk 1977/27. — Pomogáts Béla: E. Élet
és Irodalom, Bp. 1979/10. — Marosi Péter: Hol volt, hol nem volt. Utunk 1979/36. — E-alakzatok. Egy diáklap
tíz éve a tárgyakban, a terekben és az emlékezetben. Beszélgetés. Korunk 1980/1–2.
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Edelmann Hédi (Nagyvárad, 1902. márc. 24. — 1957. máj. 18., Budapest) — újságíró,
novellista. ~ Menyhért orvosnak, a gyermekvédelem nagyváradi úttörőjének leánya. Nemes
Hédi néven előbb színészi pályán próbálkozott Budapesten, majd 1931-től a Nagyvárad
hasábjain szórakoztató rovatok, glosszák szerkesztője. Fáradt emberek c. novelláskötete (Nv.
1932) alapján Tabéry Géza „lelki-érzékeny emberek miniatűrfestőjének” nevezi egykorú
recenziójában; írásai pesszimista hangvételű szenvelgések. 1933-tól Budapestről küldte
tudósításait a magyar közéletről.
Tabéry Géza: E. H.: Fáradt emberek. Nagyvárad 1932. márc. 27.

EGE — *Erdélyi Gazdasági Egyesület

egészségügyi irodalom — szűkebb értelemben a környezetnek, az élet- és
munkakörülményeknek az emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgáló, az ember egészségét
pozitív vagy negatív értelemben befolyásoló tényezők szerepét kutató orvosi irodalom.
Tágabb értelemben minden orvosi ismeret népszerűsítése, népnevelő célzattal.

1919 és 1945 között Erdélyben több magyar nyelvű orvosi folyóirat jelent meg, ezek zöme
szakjellegű volt (*Erdélyi Orvosi Lap). A nagyközönséghez elsősorban a Schmidt Béla és
Szigeti Imre szerkesztette Magyar Népegészségügyi Szemle (Mv. 1933–40) szólt. Programját
már a közlöny alcíme hirdeti: „Egészségügyi, embervédelmi és népnevelő folyóirat.” Hasonló
célokért küzdött a Kolozsvárt 1935 és 1938 között megjelenő Egészség c. folyóirat is.

A népegészségügy és egészségügyi nevelés kérdéseivel a korszak magyar nyelvű erdélyi
folyóiratai és napilapjai is ismételten foglalkoznak. A Korunk munkatársai, így Aradi Viktor,
Mária Béla, Elekes Miklós a pellagra, a tuberkulózis, az alkoholizmus és más szélesen
elterjedt megbetegedések társadalmi meghatározottságára mutattak rá; a Hitel 1936–39-es
számaiban többen foglalkoztak az erdélyi magyarság táplálkozási kérdéseivel szociológiai
nézőpontból (Csíky János, Heinrich Mihály, Parádi Kálmán és Nagy András). Több ismert
erdélyi szakember a napisajtóban a legelterjedtebb népbetegségek tünettanát és az ellenük
való védekezés módozatait taglalta, köztük Benedek Zoltán sepsiszentgyörgyi orvos (1870–
1930) és Konrádi Dániel.

Az EME vándorgyűléseinek köteteiben, az orvosi szakosztály munkálatainak anyagában, de
az orvoskongresszusokról szóló kötetekben is állandó jelleggel szerepelnek népszerűsítő
orvosi előadások. Az EME központi feladatának tekintette a lakosság egészségügyi
kultúrájának emelését, s többek között a következő kérdésekről hangzottak el értekezések: a
tuberkulózisról, a vérátömlesztésről (1930), a kiütéses fertőző megbetegedésekről (1931), a
tüdőmegbetegedések megelőzéséről (1932), a táplálkozás egészségtanáról (1934), az iskolai
fogászat kérdéseiről (1937), a betegségek korai felismeréséről (1938), a vitaminok szerepéről
(1942). A szerzők az erdélyi orvosi közélet olyan ismert személyiségei, mint Veress Ferenc,
Schmidt Béla, Parádi Kálmán, Szigeti Imre, Csőgör Lajos, Koleszár László, Török Imre,
Goldberger Ede.

Az egészségügyi népszerűsítés munkájához járultak hozzá a magyar nyelvű középiskolák
egészségtani oktatásának biztosítására írt tankönyvek is (Scheitz Vilmos, 1923, Boga Lajos,
1939, Nagy András, 1939).

Erdélyi magyar orvosok saját költségükön vagy közművelődési egyesületek kiadásában több
népszerűsítő egészségügyi füzetet és könyvecskét jelentettek meg. Így az elsősegélynyújtásról
Havas József (Kv. 1925), a tüdővész és nemi betegségek megelőzéséről Sándor János (Nv.
1928), a fertőző megbetegedésekről Herskovics Izidor (Brassó 1926), a nemi betegségek
megelőzéséről Goldberger Ede (Kv. 1924, 1928), a vérbajról Szelle Károly (Arad 1927), a
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váltólázról Bódis Gáspár (Brassó 1937), a betegségek megelőzéséről Nagy András (Kv. 1938)
és Bakk Elek (Brassó 1938), a gyermekvédelem kérdéseiről Nagy András (Kv. 1938) és
Schmidt Béla (Arad 1940).

A felszabadulás után ez a munka az új egészségvédelem intézményes kereteiben folyt tovább.
A marosvásárhelyi OGYI tudományos folyóiratot jelentetett meg, az Orvosi Szemlét, 1955-től
1975-ig külön kiadványként. Főszerkesztői: Andrásofszky Tibor, Csőgör Lajos, Puskás
György. Szerkesztője Spielmann József volt. 1975-től a folyóirat a Revista Medicală
folyóiratba olvadt be. Jóllehet szaktudományos jellegű közlöny, továbbképző rovatában
népszerűsítő orvosi írások is megjelennek.

A szocialista egészségvédelem központi feladatának tekinti a lakosság bevonását saját
egészségvédelmének ügyébe széles körű egészségügyi nevelőmunka segítségével. A megyei
egészségügyi igazgatóságok irányítása alatt országszerte rendszeres egészségügyi nevelői
szolgálatok működnek, az Országos Közegészségtani Intézet megfelelő osztályának
támogatásával. A magyarok lakta megyékben az egészségügyi nevelői szolgálatok számos
anyanyelven írt vagy magyarra fordított orvosi röplapot adnak ki több ezres példányszámban
a közegészségügy központi kérdéseiről (szív- és érártalmak megelőzése és kezelése, a vírusos
megbetegedések, különösen a hepatitis epidemica, az anya- és csecsemővédelem kérdései, az
ésszerű táplálkozás, a különböző megbetegedésekben szenvedő emberek diétája). Az
egészségügyi nevelés célját szolgálják a magyar nyelvű újságok egészségügyi nevelői rovatai.

A helyi egészségügyi nevelői szolgálatok románból fordított vagy eredeti brosúrák, nagyobb
lélegzetű művek kiadására is vállalkoznak. A Hargita megyei egészségügyi szolgálat például
több kiadásban is megjelentette Az anyák iskolája (1966) c. művet, Bajkó Barabás szülészeti
tankönyvét s Kis György hasznos útmutatóját a véradásról és a vérátömlesztésről. 1978-ban
nem kevesebb mint 800 új házasuló kapta meg ajándékba a Fiatal házasok könyve c.
kiadványt (ugyanezt átvették más erdélyi vármegyék is). A Maros megyei egészségügyi
nevelői szolgálat Ander Zoltán több népszerűsítő dolgozatát adta ki az alkoholizmus
ártalmairól, a dohányzás veszélyeiről, a közlekedés orvosi vonatkozásairól (1973); Rákosfalvi
Zoltán tanácsait diszkuszsérvben szenvedő betegeknek, Otto Hans Schieb és Liszka Pál
egészségügyi útmutatását asszonyok számára (1973). Temesvárt Bárányi Ildikó népszerűsítő
írása, a Gyakorlati tanácsadó kismamáknak jelent meg (1973).

Az ~ közé sorolhatók azok az átfogó, az egészségügy főbb kérdéseit népszerűsítő munkák is,
mint amilyenek az *Előre Kiskönyvtárában Kahána Ernő Az orvosé a szó (1972) és Bárányi
Ferenc Mindenki háziorvosa (1974) c. kötetei, a környezetszennyeződéssel foglalkozó
Steinmetz József Az alkalmazkodás határai c. munkája, továbbá Kis Zoltán–Holicska Dezső–
Vitályos András Ember és egészség c. könyve a Kriterion Kézikönyvek sorozatban (1974). A
Hét ismeretterjesztő melléklete, a TETT Ember és egészség (1977/1) s Életünk és a
táplálkozás (1979/1) c. füzeteiben tett szolgálatot a népegészségügynek.

(S. J.)
Oláh István: Nevelőszolgálat egészségügyi kiadványokkal. Könyvtár 1979/3.

Éghy Ghyssa, családi nevén Égi Gizella (Temesvár, 1905. febr. 24.) — táncművész és
pedagógus. 1924-ben anyja bécsi magániskolájában (Institut für hygienisch-harmonische
Körperkultur) szerzett diplomát, ahol a század eleji modern irányzatoknak megfelelően a
Mensendieck–Dalcroze–Duncan módszer szerint indítják el; ugyanakkor a bécsi opera
balettmestereitől klasszikus balettet tanul. Többször fellép az osztrák fővárosban, majd
Budapesten. 1924-ben Aradon telepedik le. Erdély minden nagyobb városába ellátogat önálló
műsoraival. Színpadi táncai saját elképzelései és koreográfiája alapján készültek. Leghíresebb
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tánckompozíciói: Nénia, A háború szelleme, Gótika, Illúzió és valóság. Az irodalomból
Villon A szép fegyverkovácsné panasza öregségében, Babits Danaidák, Ady Sírni, sírni, sírni
c. versei ihlették táncait (az Ady-verset Zala Béla aradi szavalóművész közreműködésével
mutatta be). Magániskolájában a modern mozgás- és táncművészetet ápolta. 1949-től a
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben tanított mozgásművészetet, intézetével együtt
költözött Marosvásárhelyre (1954), s negyedszázados tanári működés után 1974-ben vonult
nyugalomba. 1957-től a Székely Népi Együttes koreográfiai irányítója volt. Több színházi
bemutatóhoz, így Euripidész–Sartre A trójai nők c. darabjának előadásához szerzett
táncbetéteket. Művészetét Krenner Miklós így jellemezte: „…nemcsak művész, nevelő,
rendező, hanem találékony műfordító, aki a művészet egyik területéről a másikra írja át az
örök szépséget.”

Megjelent kötete: Testkultúra (Gallas Nándor bevezetőjével, Arad 1926). Rövid önéletrajzát a
Művelődés Emlékeimből c. alatt közölte (1978/1).
Krenner Miklós: É. G. Aradi Hírlap 1928. jún. 5.

Egri Lajos (Kövend, 1920. aug. 2.) — mezőgazdasági szakíró, ~ László apja. A kolozsvári
unitárius kollégiumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetem természetrajzi karán 1947-
ben végzett, majd 1954-ben ugyancsak Kolozsvárott gazdamérnöki oklevelet szerzett. 1949-
től a Dr. P. Groza Mezőgazdasági Intézet előadótanára. Botanikusként indult, egyetemi
jegyzetei jelentek meg a halgazdálkodás és a kisállattenyésztés tárgyköréből román nyelven.
Munkája: Gyakoribb mérgező növények (1965).

Egri László (Kolozsvár, 1945. okt. 10.) — turisztikai szakíró, ~ Lajos fia. 1963-ban
érettségizett szülővárosában, ugyanitt végzett 1966-ban a pedagógiai főiskola matematika
karán, majd a Babeş–Bolyai Egyetem matematika–mechanika karán folytatta tanulmányait.
Alsófügeden, Tordatúron, 1976-tól a magyarfenesi általános iskolában matematikatanár, majd
a tordaszentlászlói Művelődési Ház igazgatója. 1970 óta publikál természetismereti
(barlangkutatás) és népismereti tárgyú írásokat a Korunk, A Hét, Új Élet, Művelődés,
Ifjúmunkás, Igazság és Előre hasábjain. Munkája: Barlangászok könyve (KKK 1979).
Xántus János: „Föld alatti” alpinizmus. Előre 1980. jan. 16.

Egyed Ákos (Bodos, 1929. nov. 25. — történész. ~ Péter apja. Középiskoláit
Sepsiszentgyörgyön végezte, 1948-tól a Bolyai Tudományegyetem hallgatója, 1951-től itt
kezdi pályafutását gyakornokként. 1953-tól a kolozsvári Történeti Intézet kutatója, majd
főkutatója. Első írását a kolozsvári Igazság közölte 1953-ban, azóta számos szaktanulmánya
és tájékoztató cikke jelent meg a Korunk, A Hét, Brassói Lapok, Anuarul Institutului de
Istorie Cluj, Acta Musei Napocensis, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Studii,
Utunk folyóiratokban, valamint a napilapok hasábjain. Tudományos munkáiban főleg az
1848-as erdélyi forradalommal s Erdély 1867-től 1914-ig terjedő történetével foglalkozik.

A gazdaságtörténeten belül különösen az ipartörténet érdekli, a társadalmi mozgalmak
keretében elsősorban a munkás- és parasztmozgalmak, az utóbbi években pedig a székelység
sajátos gazdasági és társadalmi újkori problémáinak kutatásában és értékelésében ér el
eredményeket. Cselényi Béla, Ion Cicală, Kántor Lajos és Kovács József mellett társszerzője
az Adatok az 1907-es felkelés történetéhez (1957), majd Vajda Lajos és Ion Cicală mellett a
Munkás- és parasztmozgalmak Erdélyben 1905–1907 c. kötetnek (1962); tagja azoknak a
munkaközösségeknek, melyek az Erdély története II. kötetét (románul 1961, magyarul 1965)
írták és fordították. Társszerzője az Alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea din România c.
kiadványnak (1965). Székelyföldi falutörténeti és a „székely kérdés”-sel kapcsolatos
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kutatásainak eredményét hasznosította a szerkesztésében megjelent A megindult falu (Tallózás
a régi erdélyi faluirodalomban. 1849–1914. Téka 1970) bevezetőjében; Az utazás divatja c.
alatt (Téka 1973) útleírásokat, úti jegyzeteket közöl az 1848 előtti Erdélyről.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tárgykörében az erdélyi jobbágyfelszabadítás a
kolozsvári országgyűlésen, a moldvai és havasalföldi forradalmak magyar sajtóvisszhangja
(az 1848. Arcok, eszmék, tettek c. kötetben, 1974) foglalkoztatja, felfedi a polgári-
demokratikus forradalom kezdeteit Háromszéken (MNT tanulmánykötet, 1976), társszerzője a
Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania c. dokumentumkiadványnak (I. 1977; II. 1979).
Ír az 1877-es román függetlenségi háború történeti előzményeiről és lefolyásáról is az 1877.
Tollal, fegyverrel c. tanulmánykötetben (1977) s a régi székely hadszervezetről a Székely
felkelés 1595–1596 c. gyűjteményes kötetben (1979).

Munkásságának egy-egy összefoglaló csomópontja s egyben tudományos munkásságának
rangjelzése két önálló kötet. A parasztság Erdélyben a századfordulón c. munkája (1975)
társadalom- és agrártörténeti áttekintést ad, s ugyancsak teljes történeti monográfia a
Háromszék 1848–1849 c. mű (1978, 2. kiadás 1979).
Cseke Péter: Ismerjük-e önmagunkat? Falvak Dolgozó Népe 1970. okt. 21. — Csorba Csaba: Tallózás a régi
faluirodalomban, 1849–1914. Tiszatáj, Szeged 1971/5. — Murádin Jenő: Történetírás — anyagi alapokon
(avagy a gazdaságtörténész elégtétele). Igazság 1973. júl. 28. — Csetri Elek: Átfogó parasztságtörténet felé.
Utunk 1976/31. — Imreh István: Legfőbb jó a nép szabadsága. Utunk 1978/39. — Beke György: A szülőföld
vonzásában. A Hét 1979/31. — Miskolczy Ambrus: Háromszék 1848–1849. Századok, Bp. 1979/4.

Egyed Péter (Kolozsvár, 1954. ápr. 6.) — költő, kritikus. ~ Ákos fia. Szülővárosában
érettségizett, az egyetem filozófia szakán szerzett diplomát. Temesvárt tanított; jelenleg a
Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője. 1973 óta közöl verset, kritikát, tanulmányt,
főképpen az Echinoxban és a Korunkban. 1974 és 1978 között a kolozsvári diáklap magyar
oldalainak felelős szerkesztője. A parton lovashajnal c. Forrás-kötetének (1978) tanúsága
szerint líráját erős filozófiai hajlam, az emberi létkérdések s a konkrét itt-lét problémáinak
párhuzamos láttatása jellemzi. Bírálatai, tanulmányai (amelyek közül kiemelkedik Bretter
György Itt és mást c. kötetéhez írott 1979-es bevezető tanulmánya) a filozofikum közösségi
funkciója iránti érzékenységet és határozott kritikai magatartást mutatnak. Az
irodalomszemiotika művelője. Kötete: A szenvedés kritikája. Tv. 1980.
Szilágyi Júlia: A tolmács saját üzenete. Utunk 1978/16. — Ágoston Vilmos: Szolidaritás és művészet. Utunk
1980/51.

egyetemi színpad — *főiskolai színjátszás

Egyházi Zeneművészet74 — havi folyóirat. 1921-ben indult Temesvárt, és 1927 márciusáig
jelent meg. Szerkesztője, kiadója és az anyag nagy részének szerzője Járosy Dezső
zeneesztéta. Számonként egy-két cikket s bő híranyagot tartalmaz.

Egy Hét — antifasiszta szemle. 16 száma 1935. január havától kezdődőleg Nagyváradon
jelent meg Bárdos László szerkesztésében. Politikai, szociológiai és irodalmi kérdésekkel
foglalkozott. Irodalmi részében rendszeresen közölte Szilágyi András, Korvin Sándor,
Cseresnyés Sándor, Herczka István (Dimény István) és Salamon Ernő írásait. Nagy Istvánnak
Gyökér István néven jelent meg itt publicisztikai Írása. Egy-egy cikkel Gaál Gábor és Fábry
Zoltán is szerepelt. A folyóirat közölte Illyés Gyula verseit, Remenyik Zsigmond elbeszélését,
Aron Cotruş több forradalmi költeményét. Gazdag világirodalmi kitekintését Ernst Toller,
Erich Kästner, Klaus Mann és Lion Feuchtwanger cikkei, az afrikai Langston Hughes és
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Tenton Johnson versei, Jaroslav Hašek humoros írásai, valamint Egon Erwin Kisch, Agnes
Smedley, Louis Fischer, Ilja Ehrenburg, H. G. Wells, F. C. Weiskopf irodalmi riportjai jelzik.
Az imperialista háborús készülődések elleni s a Szovjetunió melletti állásfoglalása miatt a
hatóságok 1935 májusában betiltották.

Egység — az erdélyi zsidóság antifasiszta hetilapja. Megjelent Kolozsvárt 1946. máj. 9-étől
1950 áprilisáig. Felelős szerkesztője Neumann Sándor, majd 1946. okt. 18-tól Rózsa György.
Célját 1948. ápr. 9-én megjelent 100. ünnepi számában Kohn Hillel így fogalmazta meg:
„Kijelölni a zsidóság határozott útját: a népi demokrácia irányában, az együtt élő népekkel
szolidaritásban, a felépítő munkában részt vállalva, harcolni a demokratikus, megértő hazáért,
a biztos otthonért, a tisztességes kenyérért és a békéért.” A lap rendszeresen közölt irodalmi
anyagot: Anavi Ádám, Balla Károly, Bárdos B. Artúr, Farkas Imre, W. Rózsa Aliz, Salamon
László, Szántó György és Vajda Erzsébet verseit és elbeszéléseit. Publicisztikai munkatársai
voltak: Benczel Béla, Elekes Miklós, Erős László, Fischer Ernő, Kahána Sámuel, Kallós
Miklós, Kohn Hillel, Kornis Ottó, Neumann György, Rappaport Ottó, Rózsa György. A lap
1949-től Új Út címen folytatta megjelenését.

Eisikovits Mihály Miksa (Balázsfalva, 1908. okt. 8.) — zeneszerző. A középiskolát
szülőhelyén, a zeneművészeti főiskolát és a jogot Kolozsvárt végezte. Előbb középiskolai
tanár Temesvárt (1935–46), majd a kolozsvári magyar zenekonzervatórium, ill. művészeti
intézet tanára (1946–50), az Állami Magyar Opera igazgatója (1948–50), a Gheorghe Dima
Zeneművészeti Főiskola első igazgatója (1950–53) és tanára (1950–73) Kolozsvárt. Polifonia
vocală a Renaşterii (1966), Polifonia barocului (1973) és Introducere în polifonia vocală a
secolului XX. (1976) címekkel három jelentős zenetudományi szakmunkája jelent meg
románul (az 1976-os kötet a korszerű népdalfeldolgozásról szólván, Bartók és Kodály
karműveit állítja példa gyanánt a zeneszerzők elé) és számos más szakdolgozata.

Első nyilvános szerzői estjén, 1933-ban Ady-dalait mutatta be Kolozsvárt. Aranykorsó c.
antifasiszta daljátékát (Szabó Imre darabjára) 1935-ben adta elő a kolozsvári magyar színház.
1954-ben A kecske meséje (Bartalis János és Balla Károly szövegére), 1962-ben A csalafinta
kút (Marton Lili szövegére) c. meseoperája került színre a kolozsvári Román Opera
előadásában. Elnémult dalok c. alatt máramarosi zsidó dallamok zongorafeldolgozásait adta
ki, s magyar klasszikus és mai költők (Petőfi, Ady, Balázs Béla, József Attila, Mária Béla,
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor) mellett megzenésítette a romániai magyar
szépirodalomból Anavi Ádám, Brassai Viktor, Gagyi László, Horváth István, Kányádi
Sándor, Salamon Ernő, Szentimrei Jenő, Szilágyi Domokos több versét. Dalainak kiadási éve
1946 (Tv.), 1956, 1966; hórák és madrigálok (háromszólamú román kórusok) 1970. Román
népdalfeldolgozások kétszólamú gyermekkarra c. két füzete Budapesten jelent meg (1969),
huszonhét román egynemű kara Bukarestben (Coruri pentru voci egale pe versuri populare,
1977).

Bukarestben 1979-ben 20 válogatott román, New Yorkban ugyanakkor 20 válogatott chasszid
dalát adták ki.

Eisler Mátyás75

EKE — *Erdélyi Kárpát-Egyesület

élclapok — a két világháború közt a romániai magyar sajtóéletben részben alkalmi jelleggel,
részben rendes folyamban jelentek meg. Bálokra vagy évfordulós ünnepségekre adták ki
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Nagybányán a Farsang 1925), Nagyváradon az Így Írunk Mi (1926), Kolozsvárt az Illusztrált
Vicclap (1926), Az Öreg Pancser (1929), Január 18 (1930), Piti Munkás Újság (1930),
Máramarosszigeten a Tréfa (1934), Szatmáron a Vigyorgó (1934) c. alkalmi számokat.

Állandó jellegű, színvonalas ~nak számítottak Aradon a Füles Bagoly (1919–37) és A Kakas
(1931–40), Kolozsvárt a Komédia (1923) Hajnal László szerkesztésében, a Fidibusz (1924–
26), a Garabonciás, később Erdélyi Garabonciás (1929–40) Gara Ákos, a Bakter, majd Sakter
(1933) Ványolós István, az Ostor (1933–34), a Bomba, majd Erdélyi Bomba (1933–40) Gerő
Sándor szerkesztésében, Marosvásárhelyen az Ambrózy Zoltán szerkesztette Flekken (1934–
40) és a Gerő Sándor jegyezte Erdélyi Dalos Magazin (1931), valamint Elekes György
ugyancsak Flekken címmel régebben kiadott szatirikus hetilapja Kézdivásárhelyen (1922–23),
melynek utolsó száma Pletyka címmel jelent meg Nemes Nagy Elemér szerkesztésében.

Ide sorolható a már 1858 óta folyamatosan megjelenő kolozsvári Bakter c. diáklap, amely a
ref. kollégium tanárairól adott tréfás képet nemzedékről nemzedékre.

A laptípusnak magasabb színvonalú termékei jelentek meg Temesvárt, ahol a legjelentősebb ~
voltak Brázay Emil szerkesztésében a Tribün (1921), Sajó Sándor szerkesztésében a
Panoptikum (1921–22), majd a Fajankó (1923–24), melynek egyik szerkesztője Endre Károly
költő, valamint a Bohém Világ (1929) és folytatása, a Bolond Istók (1929–37). Említést
érdemel még Áts József bukaresti szatirikus vicclapja, A Róka (1926–30), Lugoson A Móka
és az Új Móka (1932–33), valamint a kolozsvári háromnyelvű Figura (1931–32). Mindezeket
a lapokat rajzok és karikatúrák, szatirikus riportok, élcek és paródiák tették színessé s
nemegyszer színvonalassá is mind irodalmi, mind művészeti tekintetben.

A II. világháború után önálló romániai magyar élclap nem jelent meg. A szatíra, élc,
karikatúra a napilapok és irodalmi lapok megfelelő rovataira szorítkozott; három egyidejű
kivétel a Világosság tréfás szilveszteri kiadványa, a Sötétség; az Igazság-travesztia Hamisság
címen; s az Egység szilveszteri élcszáma, a Kétség (Kv. 1946). Ezeken kívül mint rendszeres
mellékletről csak az Utunk Bajor Andor szerkesztette humoros-szatirikus szilveszteri Ütünk-
mellékletéről emlékezhetünk meg.

(J. L.)

Electrecord — hanglemezház (szerkesztőség, kiadó és lemezgyár) Bukarestben. 1933-ban
alapították, első termékeit 1934-ben bocsátotta ki. Az államosítás (1948) után kezdett magyar
könnyű- és népzenei lemezeket is kiadni. Külön nemzetiségi szerkesztősége nincs, de
gyümölcsöző együttműködést alakított ki magyar művelődési szervekkel és szakemberekkel,
elsőként a Román Rádió kolozsvári és marosvásárhelyi stúdiójával s azok zenei és irodalmi
szerkesztőivel, Porzsolt Viktorral, Muzsnay Magdával és Borbély Zoltánnal, akik sok magyar
lemez hangfelvételét gondozták. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szánt irodalmi
lemezeket a bukaresti tankönyvkiadó munkatársa, Rózsa Mária szerkeszti, s tevékeny részt
vesz a legkülönbözőbb természetű magyar lemezek szerkesztésében Reinhart Erzsébet, a
Művelődési és Szocialista Nevelési Tanács nemzetiségi irodájának munkatársa mint a cég
dolgozói tanácsának tagja.

Az ~ magyar népdallemezeit a kritika hosszú ideig nem méltatta figyelemre, vagy
„kommersz” jelzővel illette, mert a népdalt nótával keverve, többnyire stílusidegen
előadásban terjesztették. Magyar könnyűzenében is sokáig a szórakoztató közhely jellemezte
a repertoárt. 1972-ben A Hét széles körű közvéleménykutatást végzett a magyar nemzetiségi
lemezigények fölmérésére, s ezt követően az ~ készséggel vállalta az igények kielégítését.
Részben e „lemezakció” sikerének tulajdonítható az 1973-as termésben tapasztalt mennyiségi
és minőségi előrelépés. Az év legsikeresebb, utóbb sorozatindítónak bizonyult lemezén, a
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többször is újrakiadott Fagyöngyön Illyés Kinga modern romániai magyar költészetet csángó
népdalokkal és balladákkal társítva szólaltatott meg.
Ezt követő magyar verslemezek: Petőfi a hídon (1974, Banner Zoltán), A kor falára (1975,
Kovács György versműsora), Ady (1976, Varga Vilmos), Szilágyi Domokos: Lírai oratórium
(1977, Illyés Kinga), Mondj igazat! (1977, Boér Ferenc versműsora a Korunk költészetéből),
Rejtelmek ha zengenek (1978, Ádám Erzsébet József Attila-lemeze), Székely János: Dózsa
(1978, Nemes Levente), Vadrózsa (1979, Ádám Erzsébet népballada-műsora), Kék virág
(1979, Eminescu-versek Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos előadásában), Ha egyszer hangod
támad (1979, Horváth Imre versei a költő és Banner Zoltán előadásában), György Dénes
szavalóművész egyéni lemeze (1979). Vallomások címmel Muzsnay Magda szerkesztett
hanglemezt Kós Károly hangját őrző hangszalagokból (1979). Az ~ magyar meselemezein
kiváló színművészek és rádióbemondók szólaltatják meg Benedek Elek és Ion Creangă
remekeit, valamint magyar népmeséket. Eddig egy 17 cm-es lemezt gondozott a Napsugár
szerkesztősége, amelyen Kányádi Sándor maga olvas föl gyermekverseiből (1977).
Az ~ és az Állami Magyar Opera együttműködése Kálmán Imre Marica grófnőjének
keresztmetszet-fölvételével kezdődött (1969), 1973-ban Erkel-lemezzel folytatódott; azóta a
vezető énekművészek kollektív opera- és operettária-lemeze és Kónya Dénes egyéni
nagylemeze jelent meg. A marosvásárhelyi népi együttes — amelynek kórusa az utóbbi
években a filharmónia keretébe tartozik — 1973 óta több nagylemezen örökítette meg
Birtalan József, Csíky Boldizsár, Hencz József, Kozma Mátyás, Márkos Albert, Szabó Csaba,
Winkler Zoltán és Zoltán Aladár népzene-földolgozásait. A Szolgáld a hazát! (1973) romániai
magyar zeneszerzők hazafias kóruslíráját mutatta be.
A 70-es évek első felében a Román Televízió magyar szerkesztősége is fölzárkózott az ~
állandó munkatársai közé. Munkatársai, Boros Zoltán és a később hozzá csatlakozó Simonffy
Katalin számos könnyű- és népzenei kiadvány hangfölvételét szerkesztették. A népzenekari
kíséretes népdallemezek sorában Barabás Kásler Magda Csángó népdalok és Sziki
lakodalmasok c. 17 cm-esei tűntek föl új minőségükkel (1974). Jelentős fordulatot jelent a
táncházlemez (1980). Kallós Zoltán Új guzsalyam mellett c. monográfiájának (1973)
lemezmelléklete és a Demény Piroska szerkesztette Mezőségi hangszeres népzene (1978;
mindkettő 17 cm-es) mint falusi közlők hiteles előadását megörökítő kiadvány az Almási
István szerkesztésében előkészületben levő, hat nagylemeznyire tervezett Romániai magyar
népzenei antológia előzménye.
A könnyűzenében a megjelent kislemezek és két kollektív nagylemez, a Siculus '72 (1974) és
a Zenés karaván (1977) e zenefaj stílus- és értékbeli sokféleségét illusztrálja; a skála a
kommersz idiómától a folkig, más irányban a beatig vagy az irodalmi sanzon hagyományait
folytató népszerű dalig terjed (utóbbi műfajban Boros Zoltán szerzeményei jelentősek).
Önálló nagylemeze van az egy személyben szövegíró, zeneszerző és énekes színésznek,
Kisfalussy Bálintnak, a beatben saját hangot talált nagyváradi Metropolnak (1978), valamint
Józsa Erika és Horváth Károly (utóbbi években további közreműködőkkel bővült) kettősének
(Kettőspont, 1978), amely népzene-közelben fogant folkszámaival e műfaj hazai csúcsszintjét
képviseli.
Romániai magyar zeneszerzők alkotásából 1972-ben jelent meg először külön szimfonikus
nagylemez. Azóta nemcsak a hazai zene külföldön is nagyrabecsült legkiválóbbjai közé
számító Oláh Tibor műveit, hanem Csíky Boldizsár, Demián Vilmos, Jodál Gábor, Kozma
Mátyás, Márkos Albert, Szabó Csaba és Zoltán Aladár szimfonikus zenéjét is terjeszti az ~.
Előkészületben egy dallemez Barabás Kásler Magdával.
1977 óta az ~ magyar magnókazettákat is forgalmaz (népzene, könnyűzene, mesék).

(L. F.)
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Edgar Elian: Discul. 1964. — Az E. kereskedelmi katalógusai (Catalog general, legutóbbi 1977-ből) és azok
negyedévenként megjelenő pótfüzetei (Supliment de catalog, legutóbbi 1979 harmadik évnegyedében). — A Hét
munkatársának nyilatkozik Edgar Elian. A Hét 1972/20. — Az olvasóé a szó. A Hét 1972/26. — László Ferenc:
A szerkesztőé a szó. A Hét 1972/29; uő: 1973 — a hanglemez éve. A Hét 1973/52; uő: Népzenénk hanglemezen
1973-ban. Korunk 1974/4. — Az E. 1973-as magyar lemezeiről. Interjú Teodor Carţiş igazgatóval. A Hét
1972/48. — H. Szabó Gyula: Az E. hanglemezgyár magyar nyelvű hanglemezei. 1978. Könyvtár 1979/2.

Elekes Andor — *jogi szakirodalom

Elekes Dénes — *táncművészet

Elekes Ferenc (Siménfalva, 1935. márc. 4.) — újságíró, költő. Székelykeresztúron végezte a
középiskolát, Kolozsvárt az egyetem orosz szakán szerzett diplomát. 1962 óta az Ifjúmunkás,
majd az Új Élet belső munkatársa. Versei Városi veréb c. Forrás-kötetében (1966) és a
Vitorla-ének antológiában (1967) jelentek meg. Oroszból fordított költeményeket, többek közt
Jeszenyintől. Újabb kötetei: Jómag Jani találmánya (gyermekversek, Kv. 1976); Amikor
bekapcsolom a madarakat (kispublicisztika, 1977).

Elekes György (Kézdivásárhely, 1894. máj. 19. — 1969. nov. 20., Sepsiszentgyörgy) —
újságíró, költő. Középiskolát szülővárosában végzett, jogot Budapesten, miután az I.
világháborúban orosz fogságba esett és hat évet Szibériában töltött. 1922-ben hazatérve
Kézdivásárhelyen telepedett meg, ahol a Flekken és Bogáncs c. szatirikus hetilapokat
szerkesztette. 1923-ban Brassóba költözött, ahol egy névrokonával könyvkereskedést nyitott,
s a színházi évadokra Színházi Újság c. lapot adott ki (1923–32). A Hétfői Brassói Hírlap
szerkesztője (1925–27), a Brassói Napló felelős szerkesztője (1930–35); kezesség vállalásával
biztosította az ÁGISZ Hasznos Könyvtár c. sorozatának rendszeres megjelenését (1935). A
KZST tagja. Kézdivásárhelyen adta ki következő versfüzeteit: Szibériában pergő
homokszemek zenéje (1921); Szürke csendben (1922); Bábszínház (1923); Mindegy (1924).
Lírájában főleg a hadifogság lelki élményeiből merít: eseménytelen, zord „hiába-évekből”
küld lemondó jelzéseket. Hoffmann három meséje (Kézdivásárhely 1923) az operaváltozat
hadifogoly-színpadra készült szabad fordítása, a fantasztikum és a csalódás hangulatait idézi
fel. Újságokban szétszórt útleírásai a Székelyföldtől Vlagyivosztokig s onnan Japánon, Kínán,
az Indiai-óceánon, Perzsián át haza kalandozó ifjúkorát elevenítik meg. Hírhedtté vált egy
bukaresti kiadó üzleti megbízásából Katolnay László néven írt több mint 3000 lapnyi
terjedelmű füzetes regénye, a Szívek harca (1926-tól), egy németországi bestseller szabad
„átköltése”, amelyet román, horvát és angol nyelven is kiadtak.
Rass Károly: Az erdélyi magyar szépirodalom hat esztendeje. 1. Lírai költészet, Pásztortűz Almanach, Kv. 1923.
— Veress Dániel: Akikről keveset tudunk. E. Gy. Megyei Tükör 1968. dec. 29.

Elekes Miklós (Óbecse, 1897. szept. 3. — 1947. dec. 15., Kolozsvár) — orvoslélektani
szakíró. Felsőfokú tanulmányait Budapesten kezdte, mint medikus a kommün idején az
ifjúmunkásmozgalom tevékeny részese volt. Tanulmányait Bécsben folytatta s Kolozsvárt
fejezte be, ahol 1921-től 1928-ig az egyetem elmegyógyászati klinikájának tanársegédje, majd
a Zsidó Kórház ideggyógyász főorvosa lett. 1944-ben deportálták, visszatérve orvosi
gyakorlatot folytatott. 1947-től a kolozsvári ideg-elmegyógyászati intézet tiszteletbeli
adjunktusa. Számos ideggyógyászati és idegszövettani munkája jelent meg hazai, valamint
külföldi folyóiratokban, így az Archives de Neurologie, Archives de Neuropsyhiatrie,
L'Encéphale, L'Art Médicale, Revue de Endocrinologie, Annales de Médicines s más francia,
valamint német szaklapok hasábjain. Főleg a szifilisz, az érelmeszesedés és az epilepszia
kórszövettanát, a kiütéses tífusz idegrendszeri elváltozásait, a mikroglia kóros reakcióit



285

kutatta; eredményeit az idegszövettani szakmunkák is idézik. Orvoslélektani,
művészettörténeti írásait több hazai folyóirat, köztük a Korunk közölte, itt jelent meg 1936-
ban I. P. Pavlov és a reflexológia c. írása, mely nálunk először emelte ki a feltételes reflex
általános biológiai jelentőségét és a pavlovi tanítás értékét. Az EME orvostudományi
szakosztályának rendes előadója, a vándorgyűlések és évkönyvek munkatársa. Fordításában
jelent meg A. Julov Pavlov és az agy rejtelmei c. munkája (1949).
Kohn Hillel: Emlékezés egy marxista értelmiségire. Korunk 1958/5.

Elekes Vencel — *műgyűjtők

Elfer Aladár (Szarvas, 1877. aug. 28. — 1944. ápr. 8., Kolozsvár) — orvosi szakíró.
Oklevelének megszerzése után Kolozsvárt a Purjesz Zsigmond professzor vezette
belgyógyászati klinikán tanársegéd, majd a diagnosztika előadó, ill. nyilv. rendkívüli
egyetemi tanára (1905–19), később magángyakorlatot folytatott Kolozsvárt. Az orvos-kémia
és belgyógyászat köréből hazai és külföldi szakfolyóiratokban számos dolgozata jelent meg,
orvosi közleményeivel a 10-es évek végéig állandóan jelen van az EME köteteiben (klny.-
okban is), A népszerű táplálkozásról címen az EME orvostudományi szakosztályában tartott
előadást (1930), az EME marosvásárhelyi vándorgyűlése keretében (1930) a gyomorrákról
értekezett.

Elkán György (Nagyvárad, 1937. máj. 29.) — műépítész, szakíró. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, a bukaresti Ion Mincu Műépítészeti Főiskolán szerzett oklevelet.
Előbb Nagyváradon s Kolozsvárt töltött be építészeti tisztségeket, 1975 óta Kolozs megye
főépítésze, a megyei néptanács építészeti, terület- és városrendezési osztályának vezetője. A
kolozsvári Kutató és Tervező Intézet keretében dolgozta ki megyei, városi és községi
területrendezési és közlekedési terveit. Az Arta Plastică, Arhitectura R. S. R., Igazság, Făclia,
Korunk, A Hét munkatársa. Tájépítészet c. tanulmányában a környezet megtervezésének és
kialakításának közügyét taglalja (Korunk Évkönyv 1980).

Ellenőr — 1. Az ~, független politikai lap Marosvásárhelyen 1922. máj. 1-től 1925. jan. 4-ig;
vezércikkeiben radikális nézeteket hirdetett s beszámolt a munkásmozgalom eseményeiről.
Felelős szerkesztői: Barthus József (1922–1924. márc.), Szabó Ernő (1924. márc.-tól) és
Osvát Kálmán (az 1924/167-es számtól). Helytörténeti anyaga dokumentációs értékű. A kis
terjedelmű lap aránylag sok irodalmi és színházi anyagot közölt: határozottan kiállt Ady
mellett az Ady-gyalázókkal szemben, publikálta Karinthy Frigyes írásait, Szombati-Szabó
István és a szocialista Bujdosó Péter (Farkas Antal), valamint fordításban Eminescu, Coşbuc
és a német szocialista költő, Richard Dehmel verseit. Teret biztosított helyi költészeti
kísérleteknek is: Bácsy Tibor, Elekes György és a bányászköltő Alexandru-George Vasile
verseinek. Részleteket adott Károlyi Mihály emlékirataiból; Antalffy Endre írásait közölte V.
Pârvan és Simion Bărnuţiu életművéről. A lap egyik 1924. áprilisi számában Hitler
programjával foglalkozik, s cikkét így fejezi be: „Le a kalappal, mint minden elmezavart
előtt.”

2. ~. Kezdetben hetenként, majd kéthetenként megjelenő lap Kolozsvárt, a Kolozsvári Tükör
(1912–20), majd Tükör (1922–23), ill. Vágóhíd (1924–27) folytatása. Saját megjelölése
szerint politikai, társadalmi és közgazdasági lap, valójában üzleti jellegű riportlap. Felelős
szerkesztője Tóth Sándor újságíró. 1940 szeptemberében szűnt meg.
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Ellenzék — politikai, közgazdasági és társadalmi napilap; Kolozsvárt jelent meg 1880 és
1944 között, megszakítás nélkül. Alapítója és felelős, 1895-től főszerkesztője Bartha Miklós
függetlenségi párti politikus és közíró. Alcíme 1919-től „független politikai napilap”, 1923-tól
„magyar politikai napilap”. Ebben a szakaszban főszerkesztői: Dobó Ferenc (1919–21), Grois
László (1921–25), Sulyok István (1925–26), Somodi András (1926–32), Szentimrei Jenő
(1932–35), Grois László (1935–38), Végh József (1938–40), Zathureczky Gyula (1941–44),
majd Szász Béla (1944).

Politikai irányzata a 20-as években a polgári liberalizmus, 1925-ben egy időre vállalja az
OMP hivatalos irányvonalát, amikor azonban az OMP megszerzi a Keleti Újságot s 1927-ben
hivatalos lapjává teszi, az ~ a román kormányzat felé együttműködést kereső Bánffy Miklós
liberálisabb csoportjának orgánuma lesz. Szellemi irányítói 1923-tól Kuncz Aladár, a 30-as
évek elején Krenner Miklós, Szentimrei Jenő, Lakatos Imre és Hunyady Sándor; kiváló
riporterei Mátrai János, majd Demeter Béla és Gredinár Aurél. Az évtized végén a Magyar
Népközösség hivatalos orgánuma, Bánffy Miklós politikáját képviseli. A bécsi diktátum után
az Erdélyi Párt politikájának szócsövévé válik, s főleg 1941 és 1943 között erős jobboldali
befolyás alá kerül Zathureczky Gyula és köre vezetése alatt. A háború utolsó évében ismét
jelentkeznek szerkesztőségében a Vita Sándor képviselte haladó polgári erők.

Az ~nek jelentős szerepe volt az irodalmi élet alakításában és szervezésében; irodalmi
melléklete különösen a Napkelet megszűnése és az Erdélyi Helikon megindulása közt eltelt
években játszott fontos szerepet. Kuncz Aladár hazatérése után, 1923 nyarán veszi át a
vasárnapi irodalmi melléklet szerkesztését, majd 1925-től társszerkesztőül meghívja Áprily
Lajost is. Kuncz szerkesztésében a hetenként négyoldalas melléklet s a hétköznapi számokban
is rendszeresített irodalmi-művészeti-zenei rovatok számottevően járultak hozzá a romániai
magyar irodalom önálló arculatának kialakításához, a művészetkritika és a tudományok
művelésének fellendítéséhez. Irodalomeszményét a Nyugathoz való kötődése határozza meg,
de annak képviselői mellett közli néhány baloldali költő, így Becski Andor, Becsky Irén és
Salamon László verseit, Franyó Zoltán, Gaál Gábor, Osvát Kálmán írásait is.

A baloldali irodalom ekkor még zsenge, s értelmiségi képviselői az avantgarde hatása alatt
álltak. Kuncz elképzelésében sokkal jelentősebbnek tűnt a konzervativizmussal szemben a
Nyugat-irányzat diadalra juttatása. Nem érdeklik a személyi és pártvillongások, sem a
konzervatívok és passzivisták ellenérzései, s a mellékletet Móricz Zsigmonddal indítja. A két
szerkesztő, Kuncz Aladár és Áprily Lajos írásai mellett egymás után jelennek meg Bartalis
János, Bárd Oszkár, Berde Mária, Olosz Lajos, Szombati-Szabó István, Tompa László versei,
Benedek Elek, Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, Kovács Dezső, Makkai Sándor, Molter
Károly, Nyírő József, Sipos Domokos, Tabéry Géza elbeszélései. Kuncz jelenteti meg a
mellékletben Hunyady Sándor Győzők és legyőzöttek és Kós Károly Varjú nemzetség c.
regényeit. A vasárnapi melléklet jelenti a széles olvasóréteghez jutást a fiatal Tamási Áron,
Kacsó Sándor, Jancsó Béla s az utánuk következő újabb nemzedék: Bányai László, Dsida
Jenő, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Jancsó Elemér számára.

Színvonalas irodalom közlése mellett a lap Kuncz idején az irodalomszervezés tömegér-
deklődést kiváltó formáit is felkarolja. 1923. nov. 11-én pályázatot hirdetett történeti regényre
és történeti elbeszélésre. Regény ugyan nem született, de 21 novella érkezett be, s az I. díjat
Nyírő József elbeszélésének (Rapsonné rózsája) ítélték. A második pályázatot 1925
januárjában hirdetik meg, s a díjakat Berde Mária (A télutó) és Sipos Domokos (Vajúdó idők
küszöbén) novelláinak ítélik. Hasonló pályázatokat írnak ki színdarabokra és történet-
tudományi munkákra, s nagy teret szentelnek az *irodalmi olimpiász rendezvényeinek. A
mellékletben irodalomkritikusi gárdát is kialakítanak, s a konzervatív Kristóf György és
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György Lajos akadémizmusával szemben a Nyugatosok bíráló elveit alkalmazza Kuncz,
Áprily, Molter, Tabéry, Kádár Imre, Jancsó Béla.

A mellékletben rendszeres a Színház, Zene, Művészet, Magyar Dal, Képzőművészet rovat, s
tanulmányok jelennek meg az erdélyi művelődéstörténetből. A konzervatívokkal és Ady-
ellenzőkkel szemben az ~ határozottan Ady mellé állt. Teret ad a Makkai Sándor Ady-könyve
körüli vitában Benedek Elek, Reményik Sándor, Kovács László, Sulyok István és Juhász
Gyula írásainak (1927. máj.–okt.). A melléklet rendszeresen közli Babits, Juhász Gyula,
Kosztolányi, Tóth Árpád verseit, Móricz, Kodolányi és Karinthy regényeit, Krúdy mellett a
szocialista Nagy Lajos és Révész Béla elbeszéléseit. A 20-as évek vége felé megjelennek az
akkori szocialista és népi baloldal — József Attila, Fodor József, Komlós Aladár, Sárközi
György, Erdélyi József — versei is. Különös gondot fordít az ~ a román irodalom
tolmácsolására. Eminescu, Caragiale, Emil Isac, Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, Liviu
Rebreanu, Lucian Blaga műveiből fordítanak, s egyidejűleg gazdag az egyetemes irodalom
legkiválóbb elbeszélőinek és költőinek átültetése.

Tudományszervező szándékát a lap nemcsak a XVII–XIX. századi Erdély történetének
megírására hirdetett pályázatával (1926) jelzi, hanem az éppen akkor hiányzó tudományos
folyóiratok szerepét is vállalja: az Élet és Tudomány rovatban és másutt a mellékletben
néprajzi, földrajzi, geológiai, biológiai, orvostudományi, fizikai, kémiai tárgyú cikkeket közöl
Bányai János, Gelei József, Mátyás Jenő és mások tollából.

Az irodalmi melléklet lényegében megszűnik 1928-ban az Erdélyi Helikon indulásával, a lap
azonban továbbra is rendszeresen közöl irodalmi anyagot. A radikális és liberális polgári írók
hétről hétre itt jelentkeznek írásaikkal. A 30-as évek végén válik az irodalmi rovat ismét
szervezetté. Tamási Áron szerkesztésében 1939. okt. 15-én indul a Vasárnapi Szó c.
melléklet. Programadó Szellemi őrség c. cikkében Tamási Áron leszögezi, hogy annak a
nemzedéknek a nevében szól, amely évek óta keresi „a széles körű munka és megnyilatkozás
lehetőségét”, megbecsüli a román népet, s „figyelemmel kísérjük a román népi kultúrát”,
ugyanakkor „a magunk népét azonban, az értékelésen és megbecsülésen túl, a lélek és vér
szerelmével szolgáljuk”. A melléklet közli 33 író nemzedéki vallomását, amelynek aláírói
között ott volt Asztalos István, Jancsó Elemér, Kacsó Sándor, Kemény János, Kovács György,
Mikó Imre, Szemlér Ferenc, Szenczei László és Vita Zsigmond is. A Vasárnapi Szó már a
Vásárhelyi Találkozón létrejött nemzetiségi egység felbomlásának s egy új tömörülésnek a
jele, amelyből azonban kihagyták a szocialista világnézetnek elkötelezett írókat.

A világnézeti elhatároltság ellenére a Vasárnapi Szó irodalmi anyaga fejlődést jelentett az
előbbi évek irodalmi anyagához viszonyítva, amikor is ebben még a „szórakoztató irodalom”
uralkodott. Erdélyi József, Fodor József, Jankovich Ferenc, Rónay György, Szabó Lőrinc,
Weöres Sándor versei mellett megjelentek Kiss Jenő, Szabédi László, Flórián Tibor, Jékely
Zoltán, Varró Dezső, Sztojka László, Hegyi Endre, Hobán Jenő és Dánér Lajos versei, a lap
elbeszéléseket közölt Kosztolányi, Kodolányi, Móricz, Karinthy, Márai írásai mellett Tamási
Áron, Kovács György, Szemlér Ferenc, Szenczei László, Wass Albert, László Béla, Kós
Károly, Molter Károly, Kemény János tollából. A publicisztikát Tamási mellett Albrecht
Dezső, László Dezső, Incze Lajos, Pálffy Károly, az esszét Spectator, Jancsó Elemér, Juhász
István, Szabó István, Heszke Béla, Kovács László, Szabó T. Attila, Venczel József, Vita
Zsigmond, Tavaszy Sándor képviselte ugyancsak neves magyarországi munkatársak, Féja
Géza, Illyés Gyula, Németh László és Szerb Antal társaságában. A magyar irodalmi értékek
ekkoriban ugyanúgy helyet kapnak, mint a világirodalom remekművei. Feltűnő, hogy 1940-
ben közlik Kassák írását Petőfiről és József Attila több versét (Nyár, Falu, A fán a levelek,
Lassan tűnődve, Határ).
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Az utolsó években a lap irodalmi színvonala esett. Zathureczky Gyula főszerkesztői érájában
előbb a radikális, majd a liberális szellemű írókat rekesztették ki, faji szempontokat
alkalmaztak, s felhagytak a haladó hagyományok ápolásával. Részleges visszatérés a
demokratizmus vonalára csak 1944-ben következett be: erre utal a lap burkoltan antihitlerista
publicisztikája a német megszállás alatt. (Az ~ esti bulvárkiadásaként Demeter Béla
szerkesztésében megjelenő Estilap nyílt konfliktusba került a német megszállással uralomra
jutott Sztójay-kormánnyal, s hatóságilag is betiltották.) Nagy Józsefet, az ~ haditudósítóját, a
Gestapo elhurcolta és meggyilkolta.

Az ~ Kolozsvár felszabadulásával egy időben megszűnt, a munkatársak demokrata része —
soraiban Szász Béla, Gredinár Aurél, Mátrai János, Raffay István — az új, demokratikus
sajtóban folytatta működését.

(J. L.)
Jancsó Elemér: Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig. Nyugat, Bp. 1935/4; uő: Magyar tudományos élet
Erdélyben 1918-tól napjainkig. Láthatár, Bp. 1937/2. — Pomogáts Béla: Kuncz Aladár az Ellenzék
szerkesztőségében. Korunk 1968/8. Ugyanez a szerző Kuncz Aladár c. kötetében, Bp. 1968. 89–103. — Balogh
Edgár: Szolgálatban. 1978. 132–36.

Ellenzéki Közlöny — politikai röpirat a Falvak Népe radikális gárdájával szövetkező
Magyarpárti Ellenzék szolgálatában. Négy száma jelent meg 1933 áprilisa és 1934 májusa
között, előbb Radványi József, majd Csőgör Lajos kiadásában. Az 1933. máj. 23-i szám közli
Desbordes Ernőnek az OMP Szamos megyei szervezete elnökének Magyarpárti
egységbontás? c. vezércikkét s az OMPE szervezőbizottságának felhívását a demokratikus
szabadságjogokért való tömörülésre. A számokban cikkel szerepel Tabéry Géza és Kovács
György.
Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 203–205.

előadóművészet — A megnevezést a reproduktív művészetekre alkalmazzák, noha
nyilvánvalóan tágabb értelmű. Ide sorolandó a kollektív ~, mely mindenekelőtt a színház
révén tart kapcsolatot az irodalommal; itt említendők a *szavalókórusok, amelyek különösen a
munkásmozgalom hőskorában játszottak fontos művelődési szerepet a romániai magyar
kultúrában is. Az egyéni ~ ágai közül az egyik legfontosabb és legtöbbet vitatott a
versmondás (újabban prózaszövegek pódiumi előadása is); egyes vélemények szerint ugyanis
a szavalóművészet emberábrázolás, a költő közvetett ábrázolása, mások szerint: „Az
előadóművészet nem verset keres, hanem saját magát” (Ódry Árpád) — vagy egyszerűen
tolmácsolja a költői szöveget. Nálunk mindegyik felfogás érvényesült.

A romániai magyar irodalom első éveiben egy új költészet, az új lírai alkotások népszerűsítése
talál lelkes művészekre. A 20-as évek elején jelentkező Tessitori Nóra műsorának skálája a
székely népballadáktól Ady líráján át Bartalis Jánosig ívelt (a művésznő később a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán a színpadi beszéd, a
versmondás tanára). A tanári pályát a versmondásért időlegesen elhagyó György Dénes a 20-
as évek végén Benedek Elek „turnéin”, a székely írók szervezte előadó körutakon szavalta
pátosszal fiatal erdélyi költők verseit, hogy aztán önálló műsoraival felkeresse különböző
városok, iskolák magyar közönségét, s így népszerűsítse Áprily, Dsida, Reményik, Tompa
László, Szentimrei, Bartalis, Olosz Lajos költészetét. A költői ambícióit főképpen a
versmondásban kiélő Brassai Viktor viszont a realista előadásmód híve volt; munkás-
mozgalmi összejöveteleken mindenekelőtt József Attila verseit adta elő, műsorán szerepeltek
Petőfi, Arany János, Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Illyés Gyula, Salamon Ernő, a
világirodalomból Villon, Heine költeményei is. A Marosvásárhelyről indult Jancsó Adrienne
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kezdettől fogva a népballada mesteri tolmácsolója, de az új magyar líra is szerepelt
programjában. Bartók és Kodály dalainak előadásaival, székely népballadákkal,
virágénekekkel lépett a hangversenydobogóra Ferenczy Zsizsi és Török Erzsébet.

E gazdag örökség a II. világháború után sokáig inkább csak az emlékekben élt, folytatókra
csak a 60-as években talált. Akárcsak a romániai magyar irodalom első két évtizedében, az új
úttörők is magányos harcot vívtak a versmondás fontosságának, művészet-rangjának
elismertetéséért, a „műsortöltelék”-felfogás megdöntéséért, azért, hogy az élő költői szó újra
„a világ értelmezésének bonyolultabb vagy áttetszőbb rendszereként” ragyoghasson fel. Ezt a
programot a műkritikus-szerkesztő Banner Zoltán hirdette meg, s példaadó konoksággal
közelített célja felé Bartalis János, Nicolae Labiş, Horváth Imre, Dsida Jenő, Lucian Blaga,
Petőfi költészetét, a bartóki szellemi örökséget megvallató önálló estjein.

Újabban a hivatásos színészek közül is egyre többen fordultak a versmondás felé. Színházaink
alkalmi-évfordulós szavalóestjei és matinéi mellett (Zászlóhajtás, Holnap-matiné, Vörös-
marty-, Petőfi-, Ady-műsorok, a Helikon-líra megszólaltatása) mind nagyobb súlyt kapott
egy-egy nagyváradi, marosvásárhelyi, kolozsvári, szatmári, temesvári, sepsiszentgyörgyi
színész egyéni kezdeményezése, amely kezdetben egy-egy folyóirat (Új Élet, Igaz Szó,
Utunk, Korunk) vagy művelődési ház égisze alatt, majd az erősödő színházi stúdió-
mozgalomban kapott nyilvánosságot. Varga Vilmos a kortárs (főképpen romániai magyar)
költészetből összeállított műsorával, a Maszekballadával országos díjat nyert, s Villon-, Ady-
és Eminescu-műsorával is bejárta az országot. Nemes Levente Székely János Dózsájával
aratott nagy sikert. Illyés Kinga az országhatárokon túl is népszerűséget szerzett a hazai
magyar lírának Fagyöngy c. — a népi hagyományt is ébren tartó — önálló estjével. Boér
Ferenc önálló matinéinak (Ki látott engem?; Mondj igazat) és alkalmi fellépéseinek
következetes „műsorpolitikájával”, előadásmódjának értelmi hangsúlyaival jelentős
közvéleményformáló tényezővé vált. Ezek a sikerek a már korábbról ismert és elismert
versmondó színészek (Kovács György, Balogh Éva, Török Katalin) mellé egész sor fiatalabb
előadóművészt állítottak, akik a hagyományápolásból s az új költészet népszerűsítéséből
egyaránt kiveszik részüket (Ádám Erzsébet, Bányai Irén, Czikéli László, Ferenczy
Annamária, Hajdu Géza, Kakuts Ágnes, Kiss-Törék Ildikó, Laczó Gusztáv, Mátray Árpád,
Tarnói Emília, Visky Árpád, Wellmann György). Népszerűségüket néhány emlékezetes
műsor lemezen megörökített változata (*Electrecord) is fokozza. A ballada- és népdalkultúra
feltámasztója az ~ben Kemény Klió, majd Tóth Erzsébet.

A diák-színjátszó csoportok tevékenysége — a Bolyai Tudományegyetem Egressy Gábor
Színjátszó csoportjának 50-es évekbeli eredményeit felidézve — újabban a versmondásra, az
önálló vers- és próza-összeállításokra is kiterjedt; kolozsvári, temesvári, marosvásárhelyi
egyetemi és főiskolai csoportok, valamint a kolozsvári *Stúdió 51 néhány újabb kísérlete
érdemes figyelmünkre.

Újabban egyre nagyobb szerephez jut az ~ egy sajátos, önálló változata, a *monodráma.

(K. L.)
Kéri József: Brassai Viktor — az élőszó művésze. Korunk 1957/7. — Beleznay Zoltán (Banner Zoltán): A vers
felfedezése. Korunk 1966/2. — Papp László: Hagyomány és jelen a versmondásban. Korunk 1966/9. — Kántor
Lajos: Lélektől lélekig. Utunk 1967/42; uő: A megtalált színház. Kv. 1976. 125–48. — A vers színpada. —
György Dénes: Benedek Elek „turnéi”. Korunk 1971/5. — Bölöni Sándor: Stúdió. Korunk 1972/9. — Metz
Katalin: A „Mondj igazat” mércéje Boér Ferenc előadóestjén. Korunk 1975/6. — Gálfalvi Zsolt: Elmondja:
Kovács György. A Hét 1975/51. — Versmondás az életem. Gazda József beszélgetése a kilencvenéves György
Dénessel. A Hét 1977/3. — Katona Ádám: Lélektől lélekig. Balogh Éva emlékezete. A Hét 1979/5. — Halász
Anna: Száz szerep. A Hét 1979/15. — Cseke Gábor: A Nap árnyéka. Ádám Erzsébet bukaresti előadóestjéről.
Előre 1980. jún. 19.
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Élő Erdély — *sorozat

Élő Könyvek — *Ifjú Erdély

Előre — 1. Temesváron az Înainte c. szociáldemokrata lap mellékleteként jelent meg 1919
januárjától júliusáig. A Munkáslap c. szocialista napilap megindulásakor megjelenését
beszüntették. Főleg munkásmozgalmi jellegű cikkeket közölt.

2. Brassóban 1919. okt. 1-jén mint a Brassó-Barcasági kerületi Szocialista Párt közlönye
jelenik meg Bartha Károly szakszervezeti titkár szerkesztésében, felelős szerkesztője
Sebestyén Albert vasmunkás. Eleinte szociáldemokrata beállítottságú, később azonban
Gyöngyösi Gyula, Simó Géza, Rozvány Jenő s a helybeli Fóris István bekapcsolódásával
kommunista irányzatúvá vált. 1920 novemberében rövid időre Czinczár Miklós vette át a
szerkesztést, de a lapot még ugyanebben az évben betiltották. 1921-ben Világosság cím alatt
újra megjelent.

3. Kolozsvárt 1922. január havától májusig megjelenő ifjúsági folyóirat az irodalom
ápolására. Felelős szerkesztője Geley Antal, szerkesztője Kemény János, helyettes
szerkesztője Balázs Ferenc. A folyóirat célját az 1. számban így határozták meg: „Az Előre
egyesíteni akarja a fiatal írónemzedéket. Kérjük azokat, akik átmentek az önbírálaton,
keressék fel lapunkat írásaikkal. Mindenkinek érdeke, hogy előmozdítsa egy új, életerős
írónemzedék kifejlődését.” Balázs Ferenc a lap irányát így fogalmazza meg: „Mi ifjúsági
irodalmat akarunk… Ma már nem adhatunk irodalmat magáért az irodalomért; nekünk
céljaink vannak a verssel, prózával, a hímes szavakkal… Van bennünk valami ős
nyugtalanság… Az ifjú szellemnek akarunk a kifejezői lenni.” A folyóirat közli Jancsó Béla,
Balázs Ferenc, Végh József tanulmányait Szabó Dezsőről, Eötvös Károlyról és az ifjúsági
irodalomról. Itt jelentkezik első elbeszéléseivel Kacsó Sándor, Kemény János, Szent-Iványi

Sándor és Végh József. A költészetet Sz. Jakab Géza, Finta Zoltán, Kacsó Sándor, Kemény
János s még nyolc-tíz versírással kísérletező fiatal képviseli. A folyóirat anyagi nehézségek
miatt 9 szám után beszüntette megjelenését.

4. Marosvásárhelyen jelent meg 1921 és 1923 között Lázár Ödön szerkesztésében mint a
Maros-vidéki munkásság szocialista hetilapja. Közölte a III. Internacionálé anyagát, elméleti
cikket Marx, Engels, Liebknecht, Rosa Luxemburg tevékenységéről s adalékokat a romániai
munkásmozgalom történetéből. Irodalmi részében Gábor Andor emigrációs írásai jelentek
meg. 1923-ban a lap főszerkesztője az illegális KRP megbízásából a nagykárolyi születésű, a
magyar kommün után Bécsbe emigrált, majd onnan hazatért Jász Dezső lett. Ő szervezte be
munkatársnak a laphoz az akkor Marosvásárhelyt élő Kahána Mózest s az emigráns
kommunista írók közül Illés Bélát, Gábor Andort, Lukács Györgyöt és Révai Józsefet.
Röviddel az átszervezés után a lapot betiltották.

5. Bukarestben jelenik meg rendszertelenül 1927 nyara és 1928 decembere között, mint a
Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának hivatalos lapja. Anyaga főleg mozgalmi jellegű.

6. Az SZDP előbb Kolozsvárt (1934–35), majd Bukarestben (1935–39) megjelenő magyar
nyelvű hivatalos hetilapja, az Erdélyi Munkás folytatása. Felelős szerkesztője Hoffer Géza.
Politikai és munkásmozgalmi anyaga mellett társadalmi kérdésekkel is foglalkozott. 1936
májusában betiltották, majd megjelenését 1937. február végén újra engedélyezték. A királyi
diktatúra kormánya tiltotta be végleg 1939 augusztusában. A lap irodalomtörténeti
jelentőségét 1938-as számai adják meg. Irodalmi mellékletét „Szellemi élet” címen Jordáky
Lajos szerkesztette, munkatársai: Asztalos István, Balla Károly, Barcs Sándor, Berde Mária,
Frigyes Marcell, Józsa Béla, Kibédi Sándor, Kovács Katona Jenő, Nagy István, Ostoros Péter
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(Kappner Ármin), Tabéry Géza. Közölték József Attila és Várnai Zseni verseit és
folytatásokban Hamvas H. Sándor Li Tszu, egy kínai leány története c. regényét, Imre Sándor
színházi cikkeit, Böszörményi Emil, Deutsek Géza, Hoffer Géza, Lakatos István politikai
írásait.

7. Az SZDP hetilapja Szatmáron 1946. febr. és 1947. máj. között. Földes Károly szerkesztő a
lap álláspontját is jelezve, beköszöntő cikkében így ír: „Az eddigi társadalmi életformák azért
omlottak össze, mert önzésre, gyűlöletre, hazugságra voltak építve. Ez az új világ, a
szocializmus világa, örökkévaló lesz, mert önzetlenségre, szeretetre, erkölcsre, igazságra
építjük.” A lap értékes helytörténeti anyagot közöl. Publicisztikai írásaiban szatmári
szocialista vezetők a demokrácia, a román–magyar közeledés, a nemzetiségi kérdés, az
iskolaügyek problémáival foglalkoztak. A lap rendszeresen közölte helyi munkás- és
parasztírók, elsősorban Földes Károly, Nagy Károly, Virág Gellért verseit, s beszámolt a helyi
kulturális mozgalmakról.

8. Az RMP tartományi vezetősége és a tartományi néptanács lapja Marosvásárhelyen 1951.
ápr. 20-tól. Elsősorban a szocialista termelés és közigazgatás kérdései foglalkoztatják, de
rendszeresen tárgyalja a művelődési élet és a szocialista irodalom kérdéseit is. Munkatársai
között elbeszélésekkel többek közt Kovács György és Papp Ferenc, versekkel Szász János,
Majtényi Erik és Salamon László, tanulmányokkal Molter Károly és Fuchs Simon szerepelt.
Fordításokban közölte Majakovszkij, Mihai Beniuc és Alexandru Toma verseit. 1951. aug. 5-
étől *Vörös Zászló címen jelenik meg.

9. A Bukarestben 1947. szept. 1-jén indult *Romániai Magyar Szó c. „országos demokratikus
napilap” folytatása 1953. ápr. 1-től. A Román Népköztársaság, 1965 szeptemberétől Románia
Szocialista Köztársaság néptanácsainak lapja: átmenetileg alcíme „Országos politikai
napilap”, 1973. dec. 1-től „A Szocialista Egységfront Országos Tanácsának napilapja”, ma „A
Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos Tanácsának napilapja”. Felelős
szerkesztője 1956-ig Robotos Imre, 1957-től Szilágyi Dezső. Terjedelmi adottságainál fogva a
legrészletesebben és az egész országra kiterjedően tájékoztat a szocialista építés
eredményeiről és feladatairól, teljes terjedelemben közli a pártdokumentumokat és a román
nyelvű központi pártlappal, a Scînteiával azonos pontossággal számol be az ország belső
életében jelentős konferenciákról és kongresszusokról.

Amikor a lap mai nevét felvette, néhány soros közlemény jelezte a címváltozás értelmét: „A
román dolgozó nép oldalán a magyar dolgozók is kiveszik részüket közös hazánk, a Román
Népköztársaság felvirágoztatásáért vívott nagyszerű harcból. Sajtónknak az a feladata, hogy
további eredményekre ösztönözze a dolgozókat; haladjanak szüntelenül előre a szocializmus
építésének útján. Ezt a nemes célt fejezi ki lapunk új címe: Előre.” Szerepe jelentős is a
gondolatalakítás és művelődés minden területén. Beszámol a romániai magyar nyelvű
irodalmi, színházi, zenei és képzőművészeti, nemkülönben tudományos élet eseményeiről,
rendszeresen közli könyvrecenzióit és színházi kritikáit — főleg Szőcs István vitaébresztő
tollából — mind a hat magyar színház és opera, valamint a műkedvelés teljesítményeiről,
szolgálja a román–magyar kulturális közeledést és az egyetemes kultúra terjesztését. Irodalmi
jelentősége a XI. pártkongresszust követő alkotási légkörben megnőtt. Elősegítette ezt az
1968 elején megindult vasárnapi melléklet, amely előbb „Irodalom-Művészet” (1968–70),
majd (1971-től) „Vasárnap” cím alatt jelent meg. A melléklet szerkesztői — előbb Domokos
Géza, majd Lászlóffy Aladár — helyet adtak minden tanulmányírónak, kritikusnak,
novellistának és költőnek. Domokos Géza vasárnapi jegyzetei a magasfokú írói erkölcsiség
közügyi megnyilvánulásainak számítottak.

Jelentős a lap hozzájárulása az Ady-kérdés, Móricz Zsigmond jelentőségének tudatosítása,
Orbán Balázs ébresztése, Bălcescu közös haladó hagyományaink közé sorolása tekintetében.
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Beke György beszélgetései magyar és román írókkal A barátság húrjain c. sorozat keretében,
Kacsír Mária interjúja Jancsó Elemérrel, Méliusz Józsefé Szemlér Ferenccel, Kovács Jánosé
Marin Predával, Izsák József portréja Szabédi Lászlóról a haladó értelmiség szerepét
tudatosította a magyar–román kulturális kapcsolatok területén. A riportot Barabás István,
Beke György, Balogh József, Csire Gabriella, Marosi Barna, Marosi Ildikó, Panek Zoltán
emelte irodalmi színvonalra. Különösen a fiatal nemzedék alkotói, főleg a költők jelentkeztek
nagy számban s jelentős alkotásokkal. Méliusz József párizsi, Sütő András római, Lőrinczi
László olaszországi úti élménye, Marton Lili emlékezése a két világháború közötti írókra,
Bretter György filozófiai szemináriuma, Bajor Andor szatíra-sorozata, Majtényi Erik
szellemes esszésorozata, Farkas Árpád, Lászlóffy Aladár, Szász János lírai hőfokú
publicisztikája s jól válogatott képzőművészeti anyag egészítette ki a lap esztendőkön át
folyamatos irodalmi-művészeti mellékletének körképét.

Az ~ közügyi kibontakozását jelezte a tudományos tájékoztatás megnövekedése, a termelési
kérdések és műszaki problémák rendszeres feldolgozása, a természettudományi ismeretek, a
modern világkép gondos művelése. E téren jórészt a lapnak köszönhető a romániai magyar
írásbeliség kiterjesztése a tudományos-műszaki forradalom megkövetelte minden közügyi
ágazatra. Amint azonban a 70-es évek során A Hét, a Művelődés és mellékleteik a köz-
művelődés számára egyre erősödő, önálló fórumokat teremtettek, maga az ~ egyre inkább a
termelési kérdések feldolgozását vállalta napi feladatként, s mind a XII. pártkongresszus,
mind a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja általános irányadásának szakszerű
gazdasági-politikai szócsöve lett. Az új szakasz humánumának eszmekörébe illeszkedett be
Bodor Pál, Cseke Gábor, Szász János új publicisztikai-esszéista hangvétele.

(J. L.)
Kántor Lajos: Divatlap — Vasárnap… Korunk 1973/1.

Előre Kiskönyvtára, Az — tömegpéldányszámban megjelenő, szépirodalmi és
ismeretterjesztő műveket magába foglaló olcsó könyvsorozat a bukaresti Előre c. napilap
kiadásában. A közhasznú kötetek a gyakorlati életben kívántak jogi vagy egészségügyi
eligazítást nyújtani, a szépirodalmi kiadványok pedig elsősorban a magyar, a román s a
világirodalom klasszikus alkotásait juttatták el — olykor a szórakoztatásnak engedményeket
téve — a széles olvasóközönséghez. A sorozat 1971-ben indult, utolsó, 44. kötete 1976-ban
jelent meg. Szerkesztőbizottsága: Bajor Andor, Barabás István, Beke György, Lászlóffy
Aladár, Majtényi Erik (felelős szerkesztő), Marosi Barna, Szőcs István; a bizottság a 4.
számtól Gálfalvi Zsolttal bővült.

Jelentősebb kötetei: Daniel Defoe: Robinson Crusoe (fordította Vajda Endre, 1971); Jókai
Mór: Névtelen vár (I–II. 1972); Haralambie Zincă: És akkor ütött az óra (fordította Márton
Ráchel, 1972); Jules Verne: Várkastély a Kárpátokban — Ox doktor ötlete (fordította Huszár
Imre, ill. Mikes Lajos, 1972); Petőfi Sándor Költeményei (I–III. 1972. A költő születésének
150. évfordulójára, 75 000-es példányszámban); Mikszáth Kálmán: Akli Miklós — Krúdy
Kálmán csínytevései (1972); Kahána Ernő: Az orvosé a szó (1972); Jules Verne: Sándor
Mátyás (I–II. 1972); Vendégek a világűrből? (Gáll András előszavával, 1972); Szepessy
Tibor: Kis jogi tanácsadó (I–II. 1973); Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember (1973); Bárányi
Ferenc: Mindenki háziorvosa (1974); Ráth-Végh István: Az emberi butaság kultúrtörténete
(1974); Öt világrész utasai (útirajzok, 1975); Julian Szemjonov: A Stirlitz-dosszié (1975);
Virágoskönyv (Fülöp Ernő összeállítása, 1975); Szőcs István: Más is ember (Kis illemtan,
1975); Derzsi Ede–Mátray Erzsébet: A labda kerek (sporttörténet, 1975); Ide besüt a nap
(válogatott riportok, 1975); A világ országai (I–IV. 1976).
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Majtényi Erik: Az Előre Kiskönyvtára. Könyvtári Szemle 1971/2. — Gálfalvi Zsolt: Kiadók dicsérete. A Hét
1972/11. — Molnos Lajos: A kiadó — az Előre; Utunk 1973/44.

Éltető József, családi nevén Wellmann (Szászrégen, 1944. febr. 11.) — költő, szerkesztő,
dramaturg. A középiskolát Székelyudvarhelyen, francia–magyar szakos tanulmányait a
Babeş–Bolyai Egyetemen végezte. 1962-ben szerepelt először verseivel az Utunkban és az
Ifjúmunkásban. 1968-tól 1970-ig tanár Marosvásárhelyen, majd 1976-ig az Igaz Szó
szerkesztője. 1977 óta a Marosvásárhelyi Állami Bábszínház dramaturgja. Első önálló
kötetével a Forrás-sorozatban jelentkezett: Ismeretlen beszéd (1969) c. verskötetéhez Bajor
Andor írt előszót. A költői képekről lemondva, franciás, laza szövésű verseiben mutat képet
önmagáról és a világról. Szedett-vedett haramiák (1977) és A hóember szíve (1979) c.
bábjátékait Marosvásárhelyen mutatták be. Új regénye: Történet egy fehér lóról (1979).

Műfordításai közül számottevőek Beniamin Fundoianu- (A költő és árnyéka c. kötetben,
másokkal, 1972) és Emil Botta-tolmácsolásai (Sötétlő április, 1978).
Mandics György: Emil Botta: Sötétlő április. Igaz Szó 1979/10. — Mózes Attila: Egy alternatíva természetéről.
Utunk 1980/1.

Embery Árpád — *Székelyudvarhely magyar irodalmi élete

EMGE — *Erdélyi Gazdasági Egyesület

emigráns írók — A Magyar Tanácsköztársaság leverése után számos magyar író, publicista
és tudós emigrált Romániába és kapcsolódott be hosszabb-rövidebb időre az itteni haladó
mozgalmakba. Voltak közöttük kommunisták (Antal Márk, Barta Lajos, Bárdos László,
Bölöni György, Dienes László, Götz Irén, Gaál Gábor), szociáldemokraták (Farkas Antal,
Erdélyi Kálmán, a kolozsvári Jóestét Halász József nevű külpolitikusa, Madzsar József,
Ormos Ede, Révész Béla, Wojticzky Gyula) és polgári-radikálisok, akik közül többen közel
állottak a szocialista mozgalomhoz (Benamy Sándor, Darvas Simon, Győri Ernő, Győri Imre
— később Mikes Imre néven írt —, Győri Illés István, Hajnal László, Hatvany Lajos, Hont
Tibor, Ignotus, Kaczér Illés, Kádár Imre).

Az 1918–19-es emigráció nemcsak közvetlenül, Romániában hosszabb-rövidebb ideig vagy
végleg megtelepedő képviselőinek tevékenysége folytán, hanem Európa különböző pontjain
kialakult szellemi gócai, az ezekben szerephez jutó lapok, könyvkiadók, művészi és
tudományos vállalkozások útján is serkentőleg hatott a romániai magyar szellemi élet és
irodalom kibontakozására. Bécs, Berlin, Párizs, London és Moszkva szocialista és polgári
radikális írói, művész- és tudósköreivel jutott az emigráció segítségével érintkezésbe az
erdélyi városokban, majd Bukarestben is pezsgésnek induló magyar művelődés, és ez a hatás
lényegesen hozzájárult a kisebbségi helyzetbe került magyarságnak a demokrácia, humánum,
társadalmi forradalom, béke és szocializmus irányában való tájékozódásához, nagyobbrészt
hatálytalanítva az ellenforradalmi Horthy-rendszer úri osztálynacionalizmusának, antisze-
mitizmusának és revanspolitikájának kisugárzásait.

Emigránsok kapcsolódtak be Kolozsvárt az erdélyi radikális írók alapította Keleti Újság és
Napkelet folyóirat szerkesztésébe. A Keleti Újságnak egy ideig szellemi irányítója Ignotus,
olvasószerkesztője Darvas Simon, cikkírója Kádár Imre, s a szerkesztőségben dolgozik a
költő és novellista Hajnal László és a költő Győri Ernő, akinek Isten és nő c. verskötetét
1924-ben Kolozsvárt adja ki a Haladás kiadó. A Napkelet közli Balázs Béla Isten tenyerén c.
regényét (könyvalakban Kv. 1921); Barta Lajos részt vesz a Napkelet szerkesztésében s Új
világ, új ember, új művészet c. cikkében nyugatos, aktivista programot ad. Bukarestben indítja
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meg 1921 januárjában Bölöni György a Bukaresti Hírlap c. radikális-demokrata lapot. A
szerkesztőségben dolgozik Dienes László, Barta Lajos (Zűrzavar c. regényét itt közölték
folytatásokban), Újházy György és Kémeri Sándor álnéven Bölöni György felesége, Márkus
Otília. A lap megszűnése után Kolozsvárt folytatják tevékenységüket a Keleti Újság
keretében, majd az újabb emigráció útját követik. Az Új Kelet szerkesztőségében dolgozik
Benamy Sándor és Kaczér Illés. A szociáldemokrata pártélet, majd a Romániai Népszava
szerkesztőségének tagja Farkas Antal, Erdélyi Kálmán, Ormos Ede és Kelemen Gyula álnéven
Wojticzky Gyula. Farkas Antal Kolozsvárt írja 1922-ben a Koskóczy-lányok c. regényét,
amelyet a Romániai Népszava közöl folytatásokban. Egy regényét (A

papkisasszony) Aradon adják ki 1922-ben.

Az emigránsok egy része részt vett a szakszervezetek szabadiskolájának és kulturális
mozgalmának megszervezésében. Antal Márk Kolozsvárt hatékony marxista szeminá-
riumokat szervez, s 1921 és 1926 között ott van a kolozsvári szabadiskola előadói között,
akárcsak Darvas Simon, Dienes László, Götz Irén, Madzsar József, Kádár Imre és Ormos
Ede. Számos emigráns újságíró helyezkedett el a nagyváradi, aradi és temesvári sajtóban.

Az emigrációnak voltak olyan szellemi emberei, akik Magyarországról jöttek ugyan, de
származásuk folytán lényegében erdélyiek voltak. Ezek közé számítandó a nagykárolyi
származású Jász Dezső, aki 1921 és 1923 között előbb Marosvásárhelyen szerkesztett
kommunista lapokat, majd Bukarestben az RKP magyar nyelvű lapját, a Munkást. Ide
számítható a nagyváradi születésű Salamon László is, aki a fehérterror börtönéből kikerülve
előbb Nagyváradon, majd 1924-től Kolozsváron folytatta publicista és költői tevékenységét.

Az emigráció külföldi szellemi gócainak legjelesebb képviselőit a Korunk-alapító Dienes
László, majd főszerkesztő utóda, Gaál Gábor igyekezett a lap munkatársának megnyerni, s így
a kezdeti szakaszban egyes polgári radikálisok (Hatvany Lajos, Jászi Oszkár), majd többen
marxista–leninista emigráns írók (Balázs Béla, Barta Lajos, Bölöni György, Háy Gyula,
Károlyi Mihály, Lukács György, Moholy-Nagy László, Sinkó Ervin) váltak Romániában
megjelenő írásaikkal a honi fejlődés tényezőivé.

A munkássajtó állandó munkatársai voltak a 20-as években a bécsi emigráció kommunista
írói, köztük Lukács György, Landler Jenő, Révai József, Gábor Andor, Balázs Béla, Kahána
Mózes (Térítő Pál álnéven), Mácza János, Uitz Béla, ill. a szociáldemokrata Ágoston Péter,
Kunfi Zsigmond, Révész Béla, Kassák Lajos, Böhm Vilmos.

(J. L.)

Eminescu Könyvkiadó — a romániai könyvkiadás 1970-es újjászervezése során Bukarest
székhellyel létesült kiadóvállalat, amely az eredeti román irodalom (klasszikusok és
kortársak) kiadását tekinti főfeladatának. Igazgatója előbb Ioanichie Olteanu, majd Valeriu
Râpeanu. 1971 és 1974 között magyar szerkesztője is volt, ebben az időszakban jelentette
meg Kiss Jenő, Király László, Lászlóffy Csaba, Szemlér Ferenc, Székely János, Szőcs
Kálmán, Tóth István egy-egy verskötetét, Papp Ferenc elbeszéléseit, Deák Tamás
színdarabjait, Beke György, Dános Miklós, Katona Szabó István, Oltyán László regényeit,
riportköteteit, Franyó Zoltán Eminescu-fordításait — összesen 21 kötetet. Később szerzőinek
köre leszűkült: Bokor Katalin és Lendvay Éva egy-egy verskötete volt 1975 és 1978 között
összes termése, s néhány magyar fordításban megjelent román műnek — Zaharia Stancu, Al.
Simion, Pavel Bojan egy-egy kötetének — fordítóit is (Ferencz László, Sugár Erzsébet, V.
András János) a fővárosból toborozta.

Gazdagabb volt tevékenysége magyar klasszikus és kortárs művek román fordítása és kiadása
terén. 1971 és 1979 között 25 művet adott ki: Kiss Jenő és Méliusz József verseit, Gárdonyi
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Géza és Füst Milán, valamint a kortárs Fodor Sándor, Kahána Mózes, Nyiszli Miklós, Szabó
Gyula, Szász János, Szilvássy Lajos regényeit, elbeszélés- és dokumentumköteteit neves
román írók tolmácsolásában.

EMÍR — *Erdélyi Magyar Írói Rend

EMKE — *Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

emlékirat — a napló és a történetírás között elhelyezkedő, a szerző személyes élményeit
közlő írói mű, amelyben az író az önéletrajztól eltérőleg nem annyira önmagával, mint inkább
azokkal az eseményekkel foglalkozik, amelyeknek részese volt, tanúságot téve a közéletben
viselt egyéni szerepéről.

Erdélyben hagyományos irodalmi műfaj. Fel-felújuló divatjának nemcsak az európai
memoárirodalom időnként jelentkező hatása kedvezett, hanem a tudományos és irodalmi
korrajz tárgyilagos kidolgozására kedvezőtlen körülmények — így kellő művelődési központ
hiánya — következtében újra meg újra szükségessé vált a torlódó történelmi események
személyi jellegű lejegyzése. Naplók, útinaplók, önéletrajzok, korjegyzetek, politikai
memoriálék s más dokumentációs műfajok közt így alakult ki a XVI. századtól kezdve a
közéletet írásban rögzítő egyéni visszaemlékezések számos változata. Az „Erdélyi emlékírók
Erdélyről” alcímet viselő, tízkötetes Erdély öröksége (Bp. 1941) Heltai Gáspártól gróf Mikó
Imréig 73 szerző munkáját közli részben vagy egészben.76 Régebben kiadatlan magyar szöveg
csak Bisztray Károly emlékiratrészlete, számos latin és német nyelvű szöveget azonban itt
kapott kézbe először magyar nyelven az olvasó. A Makkai László szerkesztésében megjelent
gyűjteményes kiadáson kívül valóban csak hébe-hóba került sor egy-egy régi emlékirat vagy
annak tekinthető önéletírás, napló, visszaemlékezés újrakiadására vagy első közlésére.

Ha el is tekintünk folyóiratok mélyén rejtőző szemelvényektől, már 1939-ben az olvasó
kezébe került Pálffy János Magyarországi és erdélyi urak c. emlékezése, s ugyanebben az
évben indította meg Jancsó Elemér *Erdélyi Ritkaságok c. sorozatát is, első számában Káli
Nagy Lázár Az erdélyi magyar színészet hőskora c. memoárjával. E sorozatból még kiemel-
hetjük Ruzitska György zenetörténeti jelentőségű emlékiratát (1940) vagy Bölöni Farkas
Sándor naplótöredékét (1944). A Lepage cégnél megjelent Táncsics Mihály Életpályám c.
önéletírása (1941), majd az ESZC-nél Barabás Miklós Önéletrajza (1944).

Eredeti romániai magyar memoárirodalom a két világháború közt s e korszakot követően is
hosszú ideig ugyancsak szórványosan jelentkezett. Betegh Miklós Erdély a háborúban
(Dicsőszentmárton 1924), Barabás Béla Emlékirataim (Arad 1929) vagy Bánffy Miklós
Emlékeimből (Kv. 1932) c. memoárja a régi Monarchia bomlásába enged betekintést.
Pomogáts Béla irodalomkritikus a közvéleménnyel szemben Kuncz Aladár Fekete kolostor
(Kv. 1931) c. epikus művét is „az emlékirat-műfaj huszadik századi klasszikus művei közé”
sorolja Kuncz-monográfiájában (Bp. 1968). Lényegesen más, már az új romániai élményvilág
emlékeit visszaadó Tabéry Géza Emlékkönyv c. munkája (Kv. 1930; részben újraközölve Két
kor küszöbén, 1970, 257–300) az erdélyi magyar irodalom kibontakozásáról, Szemlér Ferencé
az első bukaresti magyar diáknemzedékről (Más csillagon. Kv. 1939) vagy Ligeti Ernő
anekdotizmusával is régi erdélyi emlékiratokra ütő könyve két kisebbségi évtized erdélyi
magyar irodalmi életéről és művészvilágáról (Súly alatt a pálma, Kv. 1941).

A dél-erdélyi magyarságnak a II. világháború idejebeli sorsába enged betekintést Kacsó
Sándor Lélekvesztőn c. vallomása (Kv. 1941), s erre tér vissza Méliusz József Sors és jelkép c.
könyve (Kv. 1946), melynek 1973-as második, javított kiadásában egy Késői visszapillantás
c. fejezet „három évtizeddel később” magára a memoárra tekint vissza. A II. világháború átélt
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megpróbáltatásait már 1945-ben ismerteti Asztalos István Író a hadak útján c. folytatásos
~ában (Világosság, Kv. 1945. jún. 17. — dec. 9.), mely hamarosan könyv alakban is
megjelent, majd Nyiszli Miklós kelt nemzetközi figyelmet Dr. Mengele boncoló orvosa
voltam az auschwitzi krematóriumban c. tanúvallomásával (Nv. 1946).

Két évtizedes szünet után csak a 60-as években indul el a visszaemlékezések hulláma,
szólásra bírva az idősebb nemzedék úgyszólván minden rétegét, jellemző azonban a nagy
időbeli távolság történések és feljegyzések között. Balogh Edgár Hét próba c. emlékiratában
(Bp. 1965) élete csehszlovákiai szakaszát mutatja be Erdélybe érkezéséig. Lám Béla
memoárja Ady feleségével, Csinszkával való korábbi ismeretségéről s az I. világháború
korabeli szibériai hadifogságról szól ötven év múltán (A körön kívül… Kv. 1967). Két
agrármérnök, Antal Dániel és Kozán Imre, a mezőgazdaság új útjainak keresését segít
megismerni; míg az első önéletrajzában (Család és szolgálat, 1971) elér 1945 augusztusáig,
felelevenítve a felszabadulás első esztendejét, a második munkája (Fekete ugar, 1978) Csík,
ill. Hargita megye mezőgazdasági történetét máig vezeti. A több és sokkal nehezebb közügyi
mondandóra törekvő munkásmozgalmi emlékírók anyaga ennek megfelelően bővebb, de
lassabban halad előre az időben. Kovács István eddig megjelent négy kötetében (Vasvirág,
Kv. 1970; Igazság nékünk a cél, 1973; Egy parasztfiú elindul, Kv. 1977; Emlékezetes ősz,
1977) csak a felszabadulás napjáig, Veress Pál három kötetben (Kalapács, könyv, muzsika,
1972; Vallatás, vád, küzdelem, 1974; Holnap indulok hozzád, 1977) a 30-as évek végéig jut
el, míg Zimán József regényes önéletrajza (Árnyékos oldal, 1976) a 20-as évek elején a KISZ
feloszlatásával végződik.

A kötetekbe foglalt munkásmemoároknál messzebb jut Köblös Elekné férje munkásmoz-
galom-történeti szerepéről közölt emlékezéseiben (Korunk 1971/8), s már a II. világháború
hadifogoly-élményeire tekint vissza Gábor Ferenc Fehér csillagok alatt c. kéziratának
szemelvénye (Korunk 1968/9). A nemzetközi lágerirodalom megrázó hazai terméke Rózsa
Ágnes Jövőlesők c. naplója (Bajor Andor előszavával, 1972).

Az ~ legjelentősebb változata a szépirodalmi fokon, művészi formában jelentkező írói
korvallomás. Nagy István 1968-ban kezdte közölni „önéletrajzi regény”-ét Sáncalja címen, s
annak három folytatása (Ki a sánc alól, 1969; Hogyan tovább? 1971; Szemben az árral, 1974)
a monarchiabeli gyermekkortól 1944 őszéig, Kolozsvár felszabadulásáig vezeti el az olvasót,
bepillantást nyújtva az íróvá alakulás lelki rugóiba a munkássors és munkásmozgalom
feszültségei közt. Kacsó Sándor „önéletrajzi visszaemlékezései”-ben már személyesebb a
dokumentumjelleg, az 1971-es Virág alatt, iszap fölött s 1974-es folytatása, a Fogy a virág,
gyűl az iszap a gyermekkoron kezdve a Brassói Lapok kisebbségi közéleti harcain át végül az
1937-es Vásárhelyi Találkozó témakörébe torkoll, fősodrában a „kisebbségi humánum”
erkölcsiségének kialakulását igazolva. Megindult, de a szerző halálával félbemaradt Kemény
János Kakukkfiókák (1972) és Szentimrei Jenő Városok, emberek (1973) c. posztumusz
kiadású memoárja; sem ez a kettő, sem Bartalis János korjelző önéletrajza (Az, aki én voltam,
1972) nem ér el a romániai magyar irodalomig, s csak előjeleit tárja fel mindhárom író
későbbi szerepének. Tamási Áron 1966-ban Budapesten megjelent emlékezése pályájáról,
művei keletkezéséről s a romániai magyar irodalom nevezetesebb eseményeiről, a Vadrózsa
ága 1976-ban került az RMI sorozatban kiadott A bölcső és környéke keretében a hazai
magyar olvasóhoz. Posztumusz kiadásként vált elérhetővé Károly Sándor Kalandos évek c.
emlékirata is, melyben mind az aradi magyar irodalmi élet, mind a helikonistákkal való
kapcsolatok megelevenednek (Mosolygó esztendők — Kalandos évek. Szekernyés János
bevezető tanulmányával, 1979).

A Korunk kezdeményezésére elkezdett írói memoároknak az 1971–72-es évfolyamokban
bemutatott szemelvényei egy-egy részletet villantottak fel a még várható anyagból. Kós
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Károly az első romániai magyar népmozgalmakra, Szemlér Ferenc az Erdélyi Enciklopédia
keletkezésére, Mikó Imre az antifasiszta ellenállás 1944-es epizódjára figyeltetett, Salamon
László készülő ~ából viszont csak a monarchiabeli ifjúkor tükröződik vissza.

A romániai magyar nemzetiségi törekvések politikai szereplőinek emlékírását Demeter János
kezdte meg Századunk sodrában (1975) c. memoárjával, melyet Balogh Edgár Szolgálatban
(1978) c. emlékirata követett; mind a ketten a MADOSZ, Vásárhelyi Találkozó, antifasiszta
ellenállás múltját idézik, s Demeter 1945, Balogh 1944 kolozsvári eseményrajzáig jut el.
Bányai László „önéletrajzi jegyzetei” (Kitárul a világ, 1978; Válaszúton, 1980) 1935-ig
mutatják be egy erdélyi magyar értelmiségi eszmei kibontakozását, későbbre ígérve a szerző
politikai pályafutásának bemutatását. A szintén politikai pályát befutott Mikó Imre
emlékírása, a szerző halála után megjelent A csendes Petőfi utca (Kv. 1978) az 1938-as
eseményeknél szakad félbe.

A műfajban nemcsak közéleti emberek és írók, hanem jeles romániai magyar művészek is
megszólaltak. Banner Zoltán szerkesztésében a Dacia Könyvkiadónál önéletrajzíró művészek
írássorozata indult el Mikola András Színek és fények (Kv. 1972) c. ~val „egy nagybányai
festő emlékei”-ről; ezt követte Szolnay Sándor A világ legvégén (Kv. 1973), Nagy Albert
Rózsikaédes! (Kv. 1974) és Popp Aurél Ez is élet volt… (Kv. 1977) c. dokumentumkötete.
Önállóan jelentek meg T. Karácsony Emmy visszaemlékezései (Virághegy, 1974) s
posztumusz kiadásban Nagy Imre még az 50-es években papírra vetett jegyzetei
(Följegyzések. Kányádi Sándor előszavával, 1979).

A memoárirodalom határát súrolja Halász Gyula anekdotikus emlékgyűjteménye Brassó
múltjáról (A századik év küszöbén, 1967). Magyar írókról és művészekről magyarul írta
Befejezetlen emlékirat c. kötetét (1971) George Sbârcea, személyes ismerősként idézve Ady,
Salamon Ernő, Hunyady Sándor, Móra Ferenc, Dsida Jenő, Bartók, Heltai Jenő, Kosztolányi,
Móricz (a „dunatáji Balzac”), Karinthy Frigyes, Szántó György alakját.

Új kísérlet a népéletből kiemelt emlékírók megszólaltatása. Előzménynek tekinthető a
farkaslaki Tamási Gáspár naivul szép „emlékezése” Áron bátyjára (Vadonnőtt gyöngyvirág,
1970) Kányádi Sándor gondozásában, majd Nagy Olga rendezte sajtó alá Győri Klára széki
asszony emlékezését (Kiszáradt az én örömem zöld fája, 1975), egy Salamon Anikó gondozta
gyűjteményes kötet (Így teltek hónapok, évek… 1979) pedig a csernakeresztúri Dávidné
Csobot Borbála, a magyarózdi Magyari István Pikó, a kelementelki Botos Amália, a
gyergyócsomafalvi Czirják Gergely és a nagykendi Máté Mihály önéletrajzi vallomását közli.

A műfaj kapcsán meg kell említenünk az elmúlt századokból ránk maradt emlékezések első
vagy újrakiadásait az Erdélyi Ritkaságokat folytató *fehér könyvek sorozatában. Ennek kötetei
közt jelent meg Bölöni Farkas Sándor útleírása (Utazás Észak-Amerikában, 1966), Borsos
Tamás Vásárhelytől a Fényes portáig címen kiadott emlékirata (1968), Wass Pál „mindennapi
jegyzőkönyve” (Fegyver alatt, 1968), Rettegi György Emlékezetre méltó dolgok c. munkája
(1970), Koós Ferenc Életem és emlékeim c. munkájának és naplójának szemelvényes kiadása
(1971), Teleki Sándor visszaemlékezése (Emlékezzünk régiekről, 1973) és Fogarasi Sámuel
Marosvásárhely és Göttinga c. önéletírása (1974), sorrendben Benkő Samu, Kocziány László,
Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Beke György, Csetri Elek és Juhász István bevezető és
jegyzeteket adó tudományos gondozásában. Népszerűsítő szinten több ~ot közölt a Téka-
sorozat is magyar emlékírók (Bethlen Miklós, Hermányi Dienes József, Bölöni Farkas
Sándor, Rákóczi Ferenc, Apor Péter, Deák Farkas) tollából, vagy egy-egy témakörre
vonatkozó memoárirodalomból (Arany János és Rozvány Erzsébet, 1973; Kolozsvári magyar
muzsikusok emlékvilága, 1973; Székely vértanúk 1854, 1975; Teleki Blanka és köre, 1979).

(B. E.)
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Kardos Tibor: Bevezetés az Erdély öröksége I. kötetéhez, Bp. 1941. — Mikó Imre: Az emlékezés értelme. Igaz
Szó 1969/9; uő: Gondolatok az emlékirat-irodalomról. A Hét 1974/16. Az 1973 őszén New Yorkban és több
más észak-amerikai városban tartott előadás szövege. — Csehi Gyula: Párhuzamos életrajzok. A Hét 1971/42–
48; újraközölve A baloldali forrásvidék, 1973. 171–96. — Ruffy Péter: Három erdélyi emlékíró. Magyar
Nemzet, Bp. 1972. jan. 9. — Balogh Edgár: Memoárok és igény a teljességre. Igaz Szó 1973/3. — Sőni Pál:
Tényirodalmi vonulat. A Hét 1974/52. — Veress Dániel összeállításában és tanulmányával A bölcsőhely
parancsai. Szemelvények a hazai magyar emlékirodalomból. Iskolai Könyvbölcső 1978.

emlékkönyv — kiváló személyiségek tiszteletére, avagy jelentős közéleti események
megörökítésére összeállított, több szerző írásait egybefoglaló alkalmi kiadvány. Szélesebb
körű terjesztési lehetőségénél és munkaközösség-teremtő jellegénél fogva szerkesztése a
romániai magyar művelődési élet számos területén hatásos mozgósító módszernek bizonyult.

1. Irodalmi vonatkozású ~ ek: Ady Emlék-füzet a zilahi és érmindszenti ünnepekről. 1924.
július 20. és 21. Összeállította Nagy Sándor (Klny. a Szilágyság ünnepi számaiból, Zilah
1924); Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv (1924–1934). Az ESZC tízéves működésének
áttekintése, az Erdélyi Helikon története, a munkatársak életrajzi és könyvészeti adatai mellett
Reményik Sándor és Tompa László egy-egy versét s Kós Károly Attiláról szóló verses
krónikáját tartalmazza; Emlékkönyv a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság
országos vendégszerepléséről az 1942. év tavaszán (Szerkesztette Sényi László, Mv. 1942).

Jóllehet a felszabadulás utáni évtizedekben az emlékkönyv szerepét folyóirataink
emlékszámai vették át, továbbra is jelennek meg irodalmi szintű önálló kiadványok. Ilyenek:
Halálűző. Kortársak Salamon Ernőről (1968); Árvízkönyv 1970. május 13. — június 10.
Tudósítások, interjúk, fényképek (1970).

2. Művelődéstörténeti és tudományos jellegű ~ek: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum
ötvenéves jubileumára (a Székely Nemzeti Múzeum kiadása, Sepsiszentgyörgy 1929).
Szerkesztette Csutak Vilmos. A tekintélyes kiadvány első öt részének sorrendje a múzeum
gyűjteménycsoportjai szerint: I. Könyvtár–levéltár (8 tanulmány), II. Régiségtár és éremtár (8
tanulmány), III. Néprajz (6 tanulmány), IV. Képzőművészeti gyűjtemény (4 tanulmány,
köztük Lyka Károlyé), V. Természetrajz (10 tanulmány). A VI. részbe kerültek a nyomás
közben beérkezett tanulmányok (6), végezetül a VII. rész 17 székelyföldi vonatkozású
könyvészetet tartalmaz. A Székelyföld múltját feltáró tudományos anyaghoz román, hazai
német és angol tudósok is értékes írásokkal járultak hozzá; Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
vándorgyűléseinek Emlékkönyve. A hagyományos sorozat másfél évtizedes megszakítás után
1930-ban a marosvásárhelyi vándorgyűlés előadásait tartalmazó IX. kötettel folytatódott, s
1943-ig további 9 kötet jelent meg belőle. A X–XVIII. számú kötetek a nagyenyedi (1931),
nagybányai (1932), sepsiszentgyörgyi (1933), brassói (1934), székelyudvarhelyi (1937),
tordai (1938), gyergyószentmiklósi (1939), dési (1942) és besztercei (1943) vándorgyűlések
anyagát közlik.

Ide tartozik az Erdélyi Pál szerkesztésében készült Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület
félévszázados ünnepére 1859–1909, melynek az I. világháború idején félbeszakadt nyomdai
munkálatait 1942-ben fejezték be. A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum évkönyve, 1879–
1954 (a Magyar Autonóm Tartomány Végrehajtó Bizottságának kiadása, Mv. 1955). A
szerény kiadvány a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett Székely Nemzeti Múzeum
tartományi jellegű újjászervezéséről ad számot. Szerkesztette Székely Zoltán. Hargita
megyében A Székelykeresztúri Múzeum emlékkönyve (Csíkszereda 1974) jelent meg Molnár
István szerkesztésében.

3. Egy-egy személyiség nevéhez fűződő ~ek: Márki Emlékkönyv (Márki Sándor halálának
második évfordulójára kiadja az Erdélyi Irodalmi Szemle, Kv. 1927). Szerkesztette György
Lajos. A Márki-tanítványok — köztük Bíró Vencel, Bitay Árpád, Csutak Vilmos, Herepei
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János, Roska Márton — írásaiból összeállított kötet a parasztmozgalmak haladó jellegét
hangsúlyozó történésznek állít emléket; Emlékkönyv dr. Szádeczky Kardoss Gyula
emlékezetére (az EME kiadása, Kv. 1938). Szerkesztette Balogh Ernő. A kötetben a bevezető
szerint „kettős hála testesül meg”: az egyesületé, melynek a kiváló geológus negyven évig
tevékeny tagja volt, s az egykori tanítványoké, akik tőle kapták az első irányítást; Magyar
irodalomtörténet 1939. Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára (Kv. 1939). A
Jancsó Elemér, Nagy Géza, Pellion Ervin, Reischel Artúr, Sántha Lajos és Szabó T. Attila
szerkesztésében megjelent kötet 22 tanulmánya (köztük négy nyelvészeti és egy
színháztörténeti) az I. világháború után Romániában kialakult magyar irodalomtörténész
nemzedék törekvéseinek keresztmetszetét nyújtja; Antal Márk Emlékkönyv (Kv. 1943).
Szerkesztette Weinberger Mózes. Az előző évben meghalt matematikai szakírót, pedagógust
és művelődéspolitikust tanítványai és barátai, köztük Krenner Miklós és Teofil Vescan
méltatják; az Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára (az ETI kiadása, Kv.
1947) c. kiadványból csak néhány példány készült Gy. Szabó Béla fametszetével, a benne
foglalt tanulmányok önálló füzetként jelentek meg; Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100.
évfordulója alkalmából (a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa Végrehajtó
Bizottságának kiadása, Mv. 1957). A kiadvány az 1956. nov. 16–17–18-án tartott Bolyai-
ünnepségek műsorát és az elhangzott előadások java részét tartalmazza, gazdag képanyaggal.

A legrangosabb romániai magyar művelődéstörténeti kiadvány az Emlékkönyv Kelemen Lajos
születésének nyolcvanadik évfordulójára (a Bolyai Tudományegyetem kiadása, Kv. 1957). A
történeti és nyelvtudományi kar megbízásából Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér,
Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila szerkesztésében megjelent s Takács Lajos rektor
bevezetőjével ellátott kötet 45 tanulmányának változatos tartalmához jeles román és hazai
német szerzők is saját nyelvükön közölt dolgozatokkal járultak hozzá.

4. Iskolai jubileumok tiszteletére kiadott ~ek: Emlékkönyv a nagyenyedi Bethlen-kollégium
alapításának 300 esztendős jubileumára. 1622–1922 (az Enyedi Újság melléklete. 1922. okt.
7–9.). Szerkesztette Szabó András. Sipos Domokos Boldog idők c. elbeszélését, Szabolcska
Mihály versét közli; A szászvárosi Ref. Kuun-Kollégium Emlékkönyve (Kv. 1925).
Szerkesztette Görög Ferenc. A román–magyar kapcsolatok szempontjából jelentős forrás-
munka az iskola egykori tanítványára, Groza Péterre vonatkozó adatokkal; Öreg diák
viszszanéz (Kv. 1926). Szerkesztette György Lajos, kiadták a kolozsvári kat. főgimnázium
öregdiákjai; Bihar megye és Nagyvárad öregdiákjainak a helytörténetre kiterjedő
emlékkönyvét Fehér Dezső szerkesztette (Nv. 1937); A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
(1945–1955). Az egyetem „tízéves fennállása alkalmából” kiadott tanulmánygyűjteményt
Bányai László rektor vezeti be, az egyes írások felölelik az összes karok szakkérdéseit,
román, orosz és francia nyelvű kivonatok kíséretében. A tekintélyes kötet az Állami Tanügyi
és Pedagógiai Könyvkiadó kiadványa 1956-ban.

5. Közületek ~ei: Emlékkönyv az Erdélyi Magyar Nők és Jótékony Egyletek első
kongresszusáról, 1928. november 10–12. (Kv. 1929). Érdekesek szociográfiai felmérései,
közli Berde Mária A nő az irodalomban c. előadásának szövegét; Az 50 éves Ipartestület,
1884–1934. (Csíkszereda 1934) tanulmányokat közöl a csíki iparosság múltjáról, bemutatja a
hivatalban levő elöljáróság arcképeit s több műhely belsejét, művelődéstörténeti
dokumentációt szolgáltatva a tájegység kisiparáról; A Gazdasági és Hitelszövetkezetek
Szövetsége XV. Jubiláris Közgyűlésének és Szövetkezeti Kiállításának Emlékkönyve (Kv.
1938). Összeállította Oberding József. Gazdaságtörténeti adatain túl könyvészeti szempontból
is figyelemre méltó áttekintést nyújt a romániai magyar szövetkezeti sajtó és irodalom addig
megjelent termékeiről; a brassói Encián Turista és Testnevelési Egyesület 1946-ban másfél
évtizedes fennállása alkalmából jelentette meg Jubileumi emlékkönyv és naptár 1931–1946 c.
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kiadványát, Reményik Sándor és Tóth Sándor természetbarát-verseit közölve. Szerkesztette
Ördögh Sándor.

(K. K.)

emléklap — alkalmi agitációs nyomtatvány. A munkásmozgalomhoz tartozó szervezetek
ünnepélyes alkalmakra adtak ki ilyen sajtóterméket, elméleti és szépirodalmi anyaggal. Az
Ifjúmunkások Erdélyi és Bánáti Szövetsége Kolozsvárt 1923-ban jelentette meg Liebknecht
1919 Luxemburg c. ~ját a meggyilkolt német munkásvezérek emlékére. A temesvári Egységes
Szakszervezetek Kultúrtanácsa 1929-ben nyomatott Luxemburg–Liebknecht Emléklapot a két
munkásvezér politikai írásaiból fordított szemelvényekkel. Ez az ~ közli Térítő Pál (Kahána
Mózes) Spartakus c. versét és Franyó Zoltán fordításában Karl Liebknecht és Max Barthel
költeményeit. A kolozsvári és szatmári szakszervezeti tanácsok a 20-as években május
elsejére adtak ki ~okat. Ezekben az időszerű politikai cikkek mellett Ady Endre, Várnai Zseni
és helyi munkásköltők versei szerepelnek. Kiemelkedő a Bukarestben 1923-ban Jász Dezső
szerkesztésében megjelent Májusi Emléklap: 500 példányban, kétszínnyomásban, Bortnyik
Sándor fametszeteivel adták ki, s az emigráns írók közül Barta Lajos, Gábor Andor, Illés
Béla, Magyar Lajos szerepelt benne. A felszabadulás után egyetlen ~ról tudunk: ez a
kolozsvári szakszervezeti kiadványként 1945-ben megjelent Májusi Emléklap Jordáky Lajos
szerkesztésében.

Encián — az Encián turista egyesület hivatalos lapja. Indult Brassóban 1935 áprilisában,
megszűnt 1940 augusztusában, 61 szám megjelenése után. Szerkesztője Ördögh Sándor. A
brassói közlemények mellett a kolozsvári Gyopár, a nagyváradi Sasok és az Aradi
Tornaegyesület természetjáró szakosztálya is hasábjain jelentette meg anyagát. A lap
folytatásaként jelent meg 1946-ban egy jubileumi emlékkönyv és naptár, majd az Encián
1947-es és 1948-as egyesületi évkönyve.

Encsel Mór77 — *Munkásélet

Endre Károly (Temesvár, 1893. ápr. 27.) — költő. 1910-ben végezte a temesvári Felső
Kereskedelmi Iskolát; textilgyári tisztviselő Budapesten, 1914-től banktisztviselő Temesvárt,
1916-ban hadba vonult, 1919-ben gyári tisztviselő, 1920-tól 49-ig kereskedelmi
érdektestületek főtitkára, 1949-től szocialista nagykereskedelmi egységek főkönyvelője, majd
revizora Temesvárt 1957-ig. 1919-ben az *Ébredj!, 1920-ban a Szemle c. temesvári időszaki
kiadványok társszerkesztője. 1924–25-ben a Fajankó élclap szerkesztője Andreas álnév alatt.
1919-től a temesvári Arany János Társaság tagja, 1946-tól főtitkára; az Erdélyi Helikon
íróközösségének kezdettől fogva, a marosvásárhelyi KZST-nak 1929-től tagja.

Első versét a Temesvári Hírlap közölte 1910-ben. Az I. világháború éveiben bontakozott ki az
értelmetlen pusztítás ellen tiltakozó költészete. 1918–19-ben bizakodva tekintett a várható
változások elé, megidézve a forradalmat: „Vérem, vérem, te drága harmat / Hozd meg, ó hozd
meg a forradalmat!” Az ellenforradalom felülkerekedése kedvét szegte, belső emigrációba
vonult. A 20-as évek elején a Napkelet közli verseit, de a sajtóban egyre ritkábban, többnyire
csak kritikusként jelentkezik, majd évekig hallgat. A népfronti korszakban szólalt meg újra:
1936-ban a Korunk hasábjain közzétett Gorkij-requiem c. költeményében számolt le korábbi
tétovaságával, világosan megfogalmazva az alternatívát: „Nehéz vallani, nagy az önkény / S
nincs más választás: / Törvény vagy örvény.” Rilke-fordításait 1939–40-ben az Erdélyi
Helikon közölte. A II. világháború után töretlenül ível tovább humanista lírája. Legsikerültebb
alkotása e korszakból disztichonokban írt Görzi elégiák c. háborúellenes lírai életregénye,
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amelyben a költő a háború és a béke, emberség, bátorság csatáját idézi fel. Lenau c. másik
versében a bánsági születésű német romantikus költő emlékét idézve már a jelen, a szocialista
építés képeit is megeleveníti. Könyvismertetéseit, irodalomesztétikai tanulmányait a Korunk
és az Igaz Szó közli. Nemzedéki emlékiratának egy részlete Írók a vihar előtt c. alatt A
Hétben (1978/18) jelent meg.

Munkái: Az ember, aki járva jár (versek, Bp. 1922); Az ember a csillagok alatt (versek, az
Arany János Társaság kiadása, Tv. 1947); Válogatott versek (1957); Elégiák és rapszódiák
(1962); Legszebb versei (Majtényi Erik előszavával, 1964); Versek (RMI, Méliusz József
bevezetőjével, 1965); Őszutóm versei (Tv. 1972); Görzi elégiák (1978). Műfordításai a
Marcel Breslaşu: Ének a csudafáról c. kötetben (1963) jelentek meg.

(M. H.)
Méliusz József: Illő tiszteletadás egy életműnek. Igaz Szó 1965/10; újraközölve Az új hagyományért, 1969. —
Márki Zoltán: Humanizmus és példamutatás. Utunk 1966/17. — Huszár Sándor: Az átélés gyönyörűségéről és
borzalmáról. Utunk 1967/2; újraközölve Az író asztalánál, 1969. 181–99. — Bodor Pál: Konok hűség. Igaz Szó
1968/6. — Kovács János: Őszből szőtt tavasz. Utunk 1973/12. — Szekernyés János: Ember a csillagok alatt.
Beszélgetés E. K.-lyal. A Hét 1978/18. — Mandics György: „…csak kenyérrel”. Igaz Szó 1978/4. — Majtényi
Erik: E. K. portáján. Előre 1978. ápr. 23.

ASZT: Interjú és versek. LM 937.

énekeskönyv — az énekoktatást szolgáló tankönyv, iskolai segédeszközként használható
dalgyűjtemény, avagy egyházi énekeket tartalmazó füzet és kötet.

Az első tankönyvnek szánt hazai magyar ~ az I. világháború után Sztojka Anna
szerkesztésében jelent meg négy kötetben (Elméleti és gyakorlati énekeskönyv a középiskolák
első, második, harmadik és negyedik osztálya számára, Arad 1923–24). Az első rész
kottapéldákkal szemléltetett zeneelmélet a hivatalosan előírt tananyag szerint, a második rész
„Dalok és énekek” címen egy- és többszólamú műveket foglal magában. A régi
tankönyvekből átvett kevésbé értékes anyag mellett feltűnnek népdalfeldolgozások és
klasszikus értékű kis darabok is. Dalok az iskolának címen Veress Gábor nagyenyedi
tanítóképző intézeti tanár nyomatott ki Kolozsvárt 1927-ben önálló kötetet elemi iskolák,
valamint tanítóképzők és gimnáziumok alsó osztályai számára. Népdalokat, indulókat,
klasszikus értékű műdalokat, hazafias és egyházi énekeket vett fel gyűjteményébe, két- és
háromszólamú feldolgozásban. 1938-ban Kotsis M. Cecília tankönyvei jelentek meg
Kolozsvárt, ugyancsak a középiskola négy alsó osztálya számára: a hivatalos énekek mellett
zenei ismereteket, hallás után tanítandó énekeket, gyakorlatokat, kánonokat, népdalokat,
népdalelemzést és gondosan válogatott 2–4 szólamú kórusokat tartalmaznak, változatosan
felépítve. 1939-ben lát napvilágot Domokos Pál Péter Énekeskönyv c. öt kis kötete, ezek
felölelik az elemi iskola külön-külön I–IV. s együtt az V–VII. osztályait. Saját gyűjtésből
vagy másokéból vett magyar és román népdalok, kánonok, egyházi énekek,
népdalfeldolgozások alkotják a kötet anyagát.

A II. világháború után elsőként Forrai Gregória tankönyvét engedélyezi a minisztérium
(1947), majd Nagy István állít össze egységes tankönyveket Szász Károly közreműködésével
az elemi iskolák V–VII. osztálya, Jagamas János pedig a VIII. osztálya számára (1949). Ezek
a rendelkezésre álló szűk keretet az énekgyakorlatok kivételével magyar népi anyaggal töltik
ki, szemléltetve a román, orosz, ukrán, cseh, szerb folklórt is; bennük a himnuszok,
munkásmozgalmi dalok mellett kánonokat, népdalfeldolgozásokat, klasszikus kis műveket
találunk. A VIII. osztályos tankönyv a magyar és román népzenét ismerteti 70
dallampéldával. Gazdagabb anyaggal jelenhetett meg az V–VIII. osztály tankönyve másfél
évtized múltán, Guttman Mihály, Guttmanné Takács Gabriella, Péter Loránd, Márkos Albert
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és Csalah György szerkesztésében (1964); az elméleti anyagot bő magyar, román, orosz,
ukrán, lengyel, német, szlovák, francia, kínai népdalanyag s klasszikus darabok mellett főleg
mai szerzők mai tárgyú dalai szemléltetik. A zenei írás-olvasás elsajátításának szem előtt
tartásával újabb tankönyvsorozat indult Kovácsné Gábor Aranka (1965, 1973, 1974), Szabó
M. Klára (1966), Guttman Gabriella (1972), Márkos Albert (1972), Maxim Éva (1973, 1974)
és Verestóy Ilona (1974) szerkesztésében.

Az egyre népszerűbb Kodály-kóruskultúra hatására kialakult a tankönyvirodalomban a hazai
magyar népdalforrásokat szerencsésen hasznosító új ~típus. Szabó M. Klárának az I–IV.
osztály számára kiadott utolsó ~ét (Dalolj velünk, 1972) Nagy István karvezető, a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola tanára így vezeti be: „Zenei műveltségünk jövőjét
nem a zenei intézményeink, hanem általános iskoláink alapozzák meg.” Hasonló
meggondolásra épül Guttman Gabriella, Márkos Albert, Verestóy Ilona és Nagy Katalin III–
V. osztályos Ének — zene c. új tankönyve (1972). A zenepedagógia új irányzatának
következetes lépése a Selmeczi Marcella összeállította Csiga-biga palota (1971) s az
ugyancsak szerkesztésében megjelent Szedem szép virágom c. játékoskönyv (1972). Az
általános iskolák IX–X. osztálya és a IX–XII. líceumi osztály újabban románból fordított
tankönyveket használ Almási István, Banner Mária, Pinczés Olga, Selmeczi Marcella, Szenik
Ilona, Szilágyi Anna, Visky Edit és Zsizsmann Ilona átdolgozásában.

A tankönyveket hasznosan egészítik ki az énekoktatási célból összeállított dalgyűjtemények.
Erdei virágok a címe egy ilyen összeállításnak az Erdélyi Iskola kiadásában (Kv. 1939); a
felszabadulás után Szabó M. Klára, Péter Loránd és Benkő András szerkesztett népdalokat,
kánonokat, alkalmi dalokat és kisebb feldolgozásokat tartalmazó kötetet (Énekgyűjtemény,
1959) az elemi iskola I–IV. osztálya számára. Az V–XII. osztályok számára szolgál Szász
Károly és Birtalan József Szállj, szépszavú dal címen szerkesztett kórusgyűjteménye (1972), s
ebben Bartók, Kodály, Bárdos Lajos és Szőnyi Erzsébet zeneművei mellett hazai magyar
szerzők, így Birtalan József, Csíky Boldizsár, Jagamas János, Márkos Albert, Szabó Csaba,
Szalay Miklós, Terényi Ede, Zoltán Aladár művei jutnak a fiatalság ajkára. A népi
szövegeken kívül Weöres Sándor dallamosan csengő verssorait is bemutatja a kötet. Az
iskolai év eseményeit követik Zoltán Aladár Zboară, cîntec! Szállj, dal! c. kiadványának
román szöveggel is ellátott, mélyen a zenei anyanyelvben gyökerező magyar gyermekkórusai
(1972).

A maga zenei és irodalmi értékeivel különálló ~ Szilágyi Domokos és Vermesy Péter
Pimpimpáré c. kötete (1976): a nép- és műzene eredményeit szerencsésen gyümölcsöztetve
egy- és többszólamú dalokat, hangszerkíséretes énekeket szán gyermekeknek, s függelékében
a tudatos zenélést segíti elő.

Az egyházi ~ek a különböző romániai egyházak kiadásában 1920-tól napjainkig jelennek
meg.78

(B. A.)
Lakatos István: Bibliográfia az 1919 és 1940 között erdélyi szerzőtől önállóan megjelent magyar zenei
vonatkozású munkákról. Kecskemét 1943. — Benkő András: Hazai magyar kotta- és zenei könyvkiadásunk.
Korunk 1959/9. — Zoltán Aladár: Átfogóbb, hasznosabb, jobb… A Hét 1973/6. — Csire József: Dalolj velünk!
Tanügyi Újság 1973/14. — Guttman Mihály: Daloskönyv a tömegeknek. A Hét 1974/47.

Engel Károly (Kisszedres, 1923. szept. 25.) — irodalom- és művelődéstörténész, műfordító,
bibliográfus. E. Szabó Ilona férje. Középiskoláit Nagyváradon, egyetemi tanulmányait a
Bolyai Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán végezte (1947);
középiskolai tanár volt Nagyváradon, majd a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban dolgozott
(1953–55), egy ideig az Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője,
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1957-től az Akadémia kolozsvári fiókjának Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében
tudományos kutató, 1975-től az RSZK Akadémiája kolozsvári könyvtárának kutatója.

Tanulmányainak jelentős része a román–magyar művelődési kapcsolatokat tárja fel:
megállapítja Csokonai Békaegérharcának román fordítóját (NyIrK 1958/1–4), értékeli Jósika
Miklós életművének román vonatkozásait (NyIrK 1966/1), kimutatja Madách és Coşbuc
eszmerokonságát (Korunk 1966/9), feldolgozza a „hídverők” — Veress Endre és Bitay Árpád
— munkásságát (Korunk 1968/4), távlatot nyit egy hazai összehasonlító irodalomtörténet felé
(Korunk 1970/1), Budai-Deleanu magyar szemmel címen ír tanulmányt (Igaz Szó 1970/8),
bemutatja a nagyváradi Ady Endre Társaságot (NyIrK 1971/1), az első bukaresti magyar lapot
(Korunk Évkönyv 1974), Decebal és Napoca megjelenését az erdélyi magyar irodalomban
(Utunk Évkönyv 1975), Ady fogadtatását a kolozsvári sajtóban (NyIrK 1977/1), vagy
szempontokat ad az ifjú Halici Mihály életútjának, németalföldi és angliai munkásságának
felderítéséhez (NyIrK 1978/2).

Tanulmányait román szakfolyóiratok is közlik, így a Limba şi Literatură, Studia et Acta
Musei Nicolae Bălcescu, Revista de Istorie şi Teorie Literară, Studia Universitatis Babeş–
Bolyai. Jelentősebb román nyelvű tanulmányai: Circulaţia cărţilor franceze în Transilvania în
a doua jumătate a sec. XIX (a Probleme de literatură comparată şi sociologie literară c.
kötetben, 1970), valamint az erdélyi magyar összehasonlító irodalomtudomány történeti
vázlata 1918-ig (Contribuţii ale comparatiştilor maghiari din Transilvania pînă la primul
război mondial címmel az Al. Dima és Ovidiu Papadima szerkesztésében megjelent Istoria şi
teoria comparatismului în România c. tanulmánygyűjteményben, 1972).

Többnyire Köllő Károly írói néven jegyzett műfordításai és irodalmi összeállításai: Constantin
Negruzzi: Válogatott művei (Román Klasszikusok 1957); Vasile Alecsandri: Színművek (Sz.
Nagy Géza és Veress Zoltán közreműködésével, 1961); Vasile Alecsandri: Séta a hegyekben
(prózai írások, 1965); Szépliteratúrai ajándék. Erdélyi magyar elbeszélők a XIX. századból
(1967); Kóbor poéta vallomása. Középkori vágáns költők és névtelen szerzők versei (Téka
1970); Supplex Libellus Valachorum (Iosif Pervain párhuzamos tanulmányával, Téka 1971);
Égő lángban forog szívem. Régi magyar kéziratos énekeskönyvekben fennmaradt román
világi énekek (Kocziány László gyűjtése, 1972); Dimitrie Cantemir: Moldva leírása (Cselényi
Bélával és Debreczeni Józseffel, latinból, 1973).

Engelberg Dezső (Szarvas, 1894. okt. 27. — 1965. jan. 16., Tel Aviv) — újságíró. Előbb
tanító volt, később Kolozsvárt jogot végzett és Marosvásárhelyen ügyvédi gyakorlatot
folytatott. Dunaföldváron 1913-ban megjelent verskötete még nem mutat egyéni arculatot;
1919-ben felelős szerkesztője a nyolc számot megért Cirkusz c. marosvásárhelyi hetilapnak,
melynek polgári liberális, pacifista cikkei közt Antalffy Endre, Kabdebó Erna, Metz István,
Molter Károly és Osvát Kálmán írásaival találkozunk. A Sómér c. zsidó ifjúsági lap felelős
szerkesztője (1924–26). Panaszok könyve (Mv. 1920) c. prózai írásgyűjteménye érzelmes
életképeket adott, Kelet színpada (1928) c. alatt négy egyfelvonásosa jelent meg. Tevékenyen
részt vett a zsidó kulturális mozgalmakban.

Engelberg Oszkár (Naszód, 1894. okt. 10. — 1976. márc. 28., Dés) — orvosi szakíró. Előbb
klinikai orvos Kolozsvárt, majd Désen ambulatóriumi vezető főorvos. A belgyógyászat és az
orvosi testnevelés kérdéseit tárgyaló írásait hazai szakfolyóiratok közölték. Román–magyar és
magyar–román orvosi terminológia és orvosi iratminta gyűjtemény (Kv. 1921) c. kétnyelvű
munkája Iuliu Haţieganu előszavával jelent meg. Lágerélményeit tárgyaló emlékirata
kéziratban.
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Én Könyvtáram, Az — *sorozat

Én, Te, Ő… — 1925 és 1931 között előbb havonta egyszer, később háromszor megjelenő
folyóirat Damó Jenő szerkesztésében és kiadásában Temesvárt. Rangos hazai és külföldi
íróknak, a világirodalom klasszikusainak erotikus tematikájú, pajzán hangvételű verseit,
novelláit, elbeszéléseit közölte, egyik munkatársa Cziffra Géza. Kezdetben tartózkodott az
olcsó pornográfiától, később belesüllyedt. Rajzait neves temesvári képzőművészek
készítették. A lap mellett ~ címmel könyvsorozat is indult, amelyben Alfred de Musset
Gamiani c. munkája, Somlyó Zoltán Miléva. Egy szűz felszabadulásának története c.
verseskötete s két antológia, az Evoe. Szerelmes éjszakák (Tv. 1925) és Az erotika antológiája
(Tv. 1927) jelent meg. A lap 1927-ben Aktalbum és Almanach c. kiadványokkal is
jelentkezett. A folyóirat címével később Dinnyés Árpád indított hasonló jellegű
füzetsorozatot.

Entz Géza (Budapest, 1913. márc. 2.) — művészettörténész. Középiskoláit és egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte, ahol a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti
karának hallgatója volt (1931–37). Kezdetben Budapesten az Országos Bibliográfiai
Központnál (1939–41), majd Kolozsváron az Egyetemi Könyvtárnál (1941–45) dolgozott,
később a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen a művészettörténet tanára (1945–50).
Budapestre költözve egy ideig (1950–53) a Múzeumok Központjánál tevékenykedett. 1953-
tól nyugalomba vonulásáig az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos osztályának
vezetői tisztét látta el. 1969-től tanszékvezető tanár volt a Képzőművészeti Főiskolán.

Kilencéves erdélyi tartózkodása idején hozzálátott a műemlékek számbavételéhez s az Erdélyi
Múzeum középkori anyagának rendezéséhez. A gyakorlati munka mellett megkülönböztetett
figyelmet szentelt a középkori művészet levéltári forrásanyagának, s rövid időn belül az
erdélyi román kori és gótikus művészet kitűnő ismerőjévé vált. Erről tanúskodnak a
szakfolyóiratokban és önállóan megjelenő dolgozatai, többek közt: Szolnok-Doboka középkori
művészeti emlékei (ETF 150. Kv. 1943): A középkori székely művészet kérdései (ETF 162. Kv.
1943); Székely templomerődök (Szépművészet, Bp. 1944); Az erdélyi műtörténetírás
kérdéseihez (Kv. 1945); Kolozsvár környéki kőfaragó műhely a XIII. században (Kv. 1946); A
széki református templom (Kv. 1947); A Farkas-utcai templom (Kv. 1948).

Az erdélyi középkori emlékekkel való foglalkozást szülővárosába visszatérve is folytatta,
amint ezt újabb tanulmányai és könyvei bizonyítják: Harina román kori temploma
(Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1954); Művészek és mesterek az erdélyi gótikában (Kelemen-
emlékkönyv, Kv. 1957. 249–64.); A gyulafehérvári székesegyház (Bp. 1958); Mittelalterliche
rumänische Holzkirchen in Siebenbürgen (a George Oprescu-emlékkönyvben, Buk. 1961.
159–71.); A kerci cisztercita építőműhely (Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1963, francia
fordításban is); Die Baukunst Transsilvaniens im XI–XIII. Jahrhundert (I–II. Bp. 1968).

Az utolsó évtizedekben jelentős szerepe van a magyarországi műemlékvédelem
megszervezésében s a műemlékek népszerűsítésében. A Corvina, ill. a Magyar Helikon és a
Corvina művészi kiállításban jelentette meg A gótika művészete (Bp. 1973) és Gótikus
építészet Magyarországon (Bp. 1974) c. szakmunkáit.
Maria Ana Musicescu: Cercetări de artă medievală in omagiul lui George Oprescu. Studii şi Cercetări de Istoria
Artei 1962. 239–40.

Enyedi Hírlap — politikai, társadalmi és gazdasági hetilap. Szabó András szerkesztette
1931-től 1941-ig, amikor a 3. szám után engedélyét megvonták. Segédszerkesztője az 1934.
évfolyam 41. számától kezdve Papp G. György, majd 1935–36-ban Fövenyessy Bertalan, aki
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később is főmunkatársa. 1936–37-ben Hírlap címmel jelent meg, s csak a VII. évfolyam
(1937) 28. számától ismét Enyedi Hírlap a címe. A 35. számtól kezdve alcíme Gazeta
Aiudului. Megtartotta elődje, az Enyedi Újság jellegét és munkatársait: kollégiumi és
kulturális vonatkozású cikkeket Csefó Sándor, Balázs Zsigmond, Pálffy Endre, Musnai László
és Vita Zsigmond tollából közölt. Itt jelentek meg Sáska László afrikai levelei, helyet adott
fiatal íróknak s a román irodalomból való fordításoknak. 1939-ben, a ref. teológia
hangversenye után, vitát indított Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai és az új magyar
kóruskultúra kérdéséről.

Enyedi Lajos — Demény Lajos írói álneve

Enyedi Sándor (Dés, 1938. jan. 1.) — színháztörténész. Szamosújváron végezte a
középiskolát, Kolozsvárt szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet. Újságíró, majd
általános iskolai tanár Déscichegyen. József Attila nyomában — Désen c. tanulmánya (Korunk
1967/5) helytörténeti adatokkal egészítette ki József Attila eltűntnek hitt édesapja kalandos
történetét. Fő kutatási területe az erdélyi magyar színjátszás hőskorának (1792–1821)
vizsgálata. Az erdélyi városok egykorú magyar színházi előadásait összegezi Az erdélyi
magyar színjátszás kezdetei c. könyvében (1972), s ide kalauzol Déryné erdélyi színpadokon
c. kötetében (1975) is, korabeli dokumentumokat hasznosítva.79 1977 óta a Magyar Színházi
Intézet tudományos főmunkatársa Budapesten.

Enyedi Újság — politikai és társadalmi hetilap, az *Enyedi Hírlap elődje. Szabó András
szerkesztette 1922 januárjától 1930 végéig, amikor megszűnt. 1935-ben Papp G. György
szerkesztésével újra megjelent, de az év végén a 47. számmal végleg megszűnt. Az OMP
támogatása szabta meg politikai irányvonalát. Helyi társadalmi, gazdasági, kereskedelmi és
kulturális kérdésekkel foglalkozott, számon tartott minden társadalmi megmozdulást,
serkentette a műkedvelő tevékenységet és dokumentumértékű cikkeket közölt a kollégium és
a város múltjáról, hagyományairól. Munkatársai között főként kollégiumi tanárok, így Járai
István, Fejes Áron, Fogarasi Albert, Veress István, olykor enyedi írók és költők (Áprily Lajos,
Berde Mária, Fülöp Károly), valamint az első szárnypróbálgatásaikkal jelentkező fiatal írók,
így Bisztray Gyula, Kakassy Endre, Kovács György, Varró Dezső, Vita Zsigmond szerepeltek
versekkel, novellával, irodalmi cikkekkel. Már az első években román költőktől is közölt
fordításokat. A X. évfolyamot (1935) Fövenyessy Bertalan (Syber) Nagyenyed múltjával,
társadalmi kérdéseivel foglalkozó riportjai és íróinak életét megelevenítő cikkei tették
élénkké.

Erdély — 1. Gyulafehérvárt megjelenő irodalmi, tudományos, egyházi és iskolai lap (1921.
dec. 22. — 1923. febr. 18.). Felelős szerkesztője Floznik György. Két évfolyamának összesen
31 számában Rass Károly, Tamási Áron írásaival találkozunk.

2. Honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület értesítője Kolozsvárt (1892 és 1917,
majd 1930 és 1948 között). Címe 1936–37-ben Transzilvánia. Szerkesztői: Orosz Endre
(1930–33), Ferenczi Sándor (1933–35), Tulogdy János (1936–37), Szabó T. Attila (1937–38),
Bogdán István (1939–40), Balogh Ernő (1941), ifj. Xántus János (1942–45), Vámszer Géza és
Erdélyi Sándor (1946–48). Természettudományi, földrajzi, földtani tanulmányokat,
természetjárási leírásokat, turisztikai érdekességeket közölt, jelentős természetjárók életéről
írt. Munkatársai között volt Bányai János, Brüll Emánuel, Tavaszy Sándor. Közölte Sáska
László afrikai leveleit, Domokos Pál Péter néprajzi jegyzeteit, beszámolókat egyes vidékek
népszokásairól. Találunk lapjain a természettel kapcsolatos irodalmi írásokat, így Ady,
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Reményik, Áprily és Finta Zoltán verseit, Nyírő elbeszélését, Jancsó Elemértől nyugati
útijegyzetet.
Herédi Gusztáv: A honismeret ábécés könyve. Korunk Évkönyv 1974. 139–50.

3. Az SZDP kolozsvári szervezetének hivatalos lapja. Megjelent 1944 decembere és 1948
februárja között. Felelős szerkesztője Raffay István, 1946 márciusától Erdélyi Sándor.
Külpolitikai szerkesztő Salamon László, a kulturális rovatot Jánosházy György, a sportrovatot
Boldis László szerkesztette. A szerkesztőség tagjai között volt Marton Lili, Mátrai János,
Perényi János, Jakab Zsuzsanna és Bihari Miklós. A politikai cikkírók között szerepel Lakatos
István, Goldner-Arányi Endre és Erdélyi-Wolff Sándor. 1945 novembere és 1946 áprilisa
között jelent meg az „Erdély vasárnapi képes melléklete” c. színes és változatos irodalmi-
művészeti rész Salamon László, Peterdi Andor, Perényi János, Jánosházy György verseivel,
Nagy István, Tóth Kálmán, Kornis Ottó, Harasztosi Béla, Wagner Béla elbeszéléseivel, Bihari
riportjaival, Szilágyi Aliz lágerjegyzeteivel, Jánosházy, Jordáky Lajos, Farkas Imre
irodalomtörténeti írásaival. Salamon László cikksorozatot közölt benne Lukács György, Déri-
Deheleanu Gyula, Dobrogeanu-Gherea, Karl Kautsky, Max Adler, Dimitrov és Kunfi
Zsigmond életművéről.

Erdély Ír — antifasiszta havi szemle Nagyváradon 1933 áprilisától júniusig. Felelős
szerkesztője Gábor István. Politikai és szociológiai cikkeket és irodalmi anyagot közölt, így
Gaál Gábor és Turnowsky Sándor írásait, Nagy István regényrészletét, Baradlai László, Dénes
Kató, Fekete Ferenc és Frigyes Marcell jegyzeteit. A haladó nyugati irodalmat Erich Kästner
versei és Egon Erwin Kisch riportjai képviselték. Egyik számában leközölte Lenin
végrendeletét.

Erdély Izolda (Orsova, 1906. okt. 11.) — zeneíró. Középiskolát Temesvárt végzett, 1930-ban
Bécsben zenepedagógusidiplomát szerzett. 1949-től 1951-ig tanulmányi igazgató és a
zenetörténeti tanszék előadótanára a temesvári Művészeti Intézetben. A Luptătorul Bănăţean,
majd a Szabad Szó c. napilapok szerkesztőségében dolgozott. A Muzica, Rampa, Utunk,
Előre, Scrisul Bănăţean, Bánsági Üzenet, Szabad Szó, Drapelul Roşu zenei munkatársa.

Erdély Lelke — *antológia

Erdély Öröksége80

Erdélyi Ágnes, családi nevén Glatter (Budapest, 1914. máj. 23. — 1944. jún. 3., Auschwitz)
— költő, író. Radnóti Miklós féltestvére. Középiskolai tanulmányait nem tudta befejezni,
kézimunkával tartotta fenn magát, majd tisztviselő egy könyvkiadónál. Nagyváradon és
Kolozsvárt baloldali értelmiségiek köréhez tartozott, baráti kapcsolat fűzte Leon Alex
festőművészhez. Bukarestben részt vett a Déri-Deheleanu Gyula szervezte marxista
szemináriumon, és tevékenyen bekapcsolódott a munkásmozgalomba. 1944-ben deportálták, a
fasiszta terror áldozatául esett. Első írásai a Brassói Lapok hasábjain és a budapesti
Gondolatban jelentek meg. Kisregénye, a Kovácsék a Brassói Lapok Ajándék regénytárának
1935. január havi füzeteként látott napvilágot; egy nyelvvizsgán elbukott magyar vasutas
családjának sodródását mutatja be a gazdasági válság éveiben. Verseskötete: Kórus három
hangra (Kunovits András fedőlapjával, Nv. 1935). A bizonytalanság hangján üdvözli
menedékét, a Várost Bukaresti strófák c. költeményében (Korunk 1937/7–8): mint „erdei
holló s szélhordta magyar” szól. Utolsó levelét az Utunk közölte (1975/20).
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Korvin Sándor: Néhány fiatal erdélyi prózaíró. Korunk 1935/11. — Mikó Ervin: Kórus három hangra. Utunk
Évkönyv 1969. 86–91; uő: Versek nyomában. Utunk 1978/19. — Robotos Imre: E. Á. emlékezete. Igaz Szó
1975/5. — Virgil Teodorescu: E. Á. emléke. Utunk 1975/20.

Erdélyi Almanach — *almanach

Erdélyi Barázda — a Földmíves Szövetség lapja. Marosvásárhelyt jelent meg 1920-tól 1928-
ig. Felelős szerkesztője Gáspár József, az utolsó évben Kovács Elek. Mezőgazdasági cikkeket
és beszámolókat közölt a gazdakörök munkájáról. Szakmunkatársa Dezső Jenő, Drexler Béla,
Mikó László, Orbán Balázs, Szabó György. Támogatja az OMP hivatalos vezetőségével
szemben álló csoportokat, elsősorban Bernády György politikáját. Kisgazdák — így Angi
Balázs és Bárdos Péter — cikkei rendszeresen megjelennek a lapban. Művelődéstörténet és
népművelés szempontjából értékesek heti beszámolói a falu művelődési életéről (ünnepek,
műkedvelés, előadások, ifjúsági körök). Irodalmi rovatában Ady, Erdélyi József, Somlyó
Zoltán, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Erdős Renée versei mellett Eminescu és Emil Isac
verseit, Móra Ferenc mellett Nagy Dániel és a fiatal Wass Albert elbeszéléseit népszerűsíti.
Rendszeresen publikál verseket az erdélyi irodalom második vonalába tartozó költőktől
(Adorjáni Zoltán, Ady Mariska, Bácsy Tibor, Elekes György, Farcádi Sándor Áron, Földes
Zoltán, Mael Ferenc, Mihály László Barna, Szigethy Ferenc). A népi művelődési törekvéseket
segíti elő versírással kísérletező parasztok, gazdászok és falusi értelmiségiek írásainak
közzétételével.

Erdélyi Csillagok — *antológia

Erdélyi Enciklopédia — fiatal realista írók 1938-ban indított könyvkiadói vállalkozása
Kolozsvárt. A már 1932-ben az Új Arcvonal, 1937-ben az Új erdélyi antológia körül fellépő,
majd Bözödi György Székely bánja c. munkájának közös kiadására összeálló írói
csoportosulás a Vásárhelyi Találkozó társadalmi, nemzetiségi és antifasiszta céljait, a népélet
valóságának feltárását tűzte zászlajára. Minthogy ilyen törekvésű írásaiknak az ESZC-nél való
publikálására nem számíthattak — ezt számos előzmény után Bözödi könyvének elutasítása is
igazolta —, önálló, független könyvkiadó alapítására vállalkoztak. A vállalkozás szövetkezeti
formát keresett, s előkészítő bizottságában Balogh Edgár, Kovács Katona Jenő, Szemlér
Ferenc és Szenczei László vett részt.

A terjesztés sikere érdekében kibocsátott felhívás Apáczai Csere János 1655-ös Magyar
Encyclopaediájára hivatkozva ésszerűséget és tárgyilagosságot hirdetett a romániai
magyarság társadalmi kérdéseinek megítélésében. A kívánt jogi keretet ugyan nem sikerült
megszerezni, az id. Jordáky Lajos kolozsvári Graphica-nyomdájával kötött személyi
megegyezések segítségével azonban 8 kötet kiadása megvalósult. Az első sorozat 6 kötete
Balogh Edgár Íratlan történelem, Szemlér Ferenc Más csillagon, Nagy István Külváros,
Szenczei László Korom és korona (I–II.) és Vámszer Géza Szakadát c. munkájából állott. A
második sorozat a Köves Miklós írói álnéven jelentkező Kahána Mózes székely
faluregényével (Hat nap és a hetedik) indult, de Nagy István Oltyánok unokái c. regényének
kiadásával 1941-ben csonkán le is zárult. A bécsi diktátummal előállott megosztottság folytán
az új nemzedék fellépése elakadt, s bár Móricz Zsigmond lapja, a budapesti Kelet Népe kiállt
még mellette, a csoportosulás fő kérdései, így a falusi és külvárosi szegénység bemutatása s a
román néppel való együttélés a II. világháború szakaszában nem jutnak többé feldolgozáshoz.

Az ~ kiadói tervében meghirdetett s már meg nem jelent munkák közt szerepel Kovács
Katona Jenő szilágysági szociográfiája, Liviu Rebreanu Răscoala c. regényének fordítása
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Szemlér Ferenc tollából s egy „erdélyi breviárium” a román és magyar tömegek
együttélésének haladó hagyományairól.
Méliusz József: Erdélyi Enciklopédia. Korunk 1939/3. — Balogh Edgár: Erdélyi realista írók. Kelet Népe, Bp.
1941/8; újraközölve Apáczai Csere János követői c. alatt. Hármas kis tükör, Bp. 1945. 213–16; uő: Szolgálatban.
1978. 95–100. — Demeter János: Haladó magyar nyelvű könyvkiadásunk történetéből. Utunk 1956/31. —
Kozma Dezső: Haladó könyvkiadásunk múltjából. NyIrK 1963/2. — Szemlér Ferenc: Út az Enciklopédiához.
Korunk 1971/3; újraközölve Személyes ügy. Vallomások, emlékek. 1975. 58–79.

Erdélyi Fekete Lajos — Fekete Lajos írói neve

Erdélyi Féniks — filozófiai kéziratkiadványok megkezdett sorozata Bartók György
szerkesztésében.

Erdélyi Fiatalok — főiskolás lap Kolozsvárt 1930-tól 1940-ig. Tíz és fél évfolyama, 47
száma jelent meg 1158 lap terjedelemben. Címe 1936–37-ben Fiatalok. Szerkesztette László
Dezső. Főmunkatársa az elsőtől az utolsó számig Bíró Sándor, Debreczeni László és Jancsó
Béla, 1933 előtt Demeter János, László József, Péterffy Jenő, Mikó Imre, Nagy József, Bányai
László, akkor és részben azután Balázs Ferenc, Dsida Jenő, Jancsó Elemér, 1933 után
hosszabb-rövidebb ideig Demeter Béla, Haáz Ferenc, László Ferenc, Parádi Kálmán, Pálffy
Károly, Szilágyi Olivér, Tonk Emil, Váró György és Vita Zsigmond. Alapításának gondolata
Jancsó Bélától származott, ő tette a legtöbbet fennmaradásáért.

A lap már indulásakor a főiskolás kérdéseken túlmenően „A romániai új magyar nemzedék
folyóirata” akart lenni, bár ezt az alcímet csak 1934-ben veszi fel. Az első szerkesztőségi cikk
azok nevében szól, akik beleszülettek az I. világháborút követő új helyzetbe, akik „annak a
földnek a gyermekei, amelyen ezer éven át, politikai változások alatt a különböző fajú népek
egyetértésben éltek egymás mellett” és közös eszményt alakítottak ki: „fajok találkozását az
emberi értékek magaslatán”. Összefogást hirdettek „felekezeti és osztályellentétek felett”,
igényelték, hogy az ifjúság maga oldja meg anyagi és szellemi problémáit, programjukba
vették az ifjúság előkészítését a reájuk váró feladatokra, hogy „az erdélyi magyarság szellemi
vezérei” lehessenek.

Az ~ indulása szellemi erjedést váltott ki a romániai magyar közéletben, és az új nemzedék
széles rétegeit ébresztette öntudatra. A szerkesztők tanítómesterüknek vallották Ady Endrét,
Szabó Dezsőt és Móricz Zsigmondot, akik közül Szabó Dezső népi szemlélete s
parasztromantikája hatott a legtartósabban. A hazaiak közül Makkai Sándor járult hozzá
leginkább eszmefejlődésükhöz Magunk revíziója (Kv. 1931) c. munkájával, de a székely írók
is befolyásolták az ~ faluszemléletét. Ez a program azonban csak átmenetileg tarthatta össze a
főként középosztálybeli és falusi származású új főiskolás nemzedéket. A gazdasági válság
éveiben a munkásság oldaláról indult erősebb szervezkedés az értelmiségi körökre is hatott, s
mivel az ~ kísérletei a munkásifjúság megnyerésére nem vezettek eredményhez, a
Magyarpárti Ellenzék és a Falvak Népe megalakulása után erről az oldalról érték bírálatok a
lap régi vezetőségét. Ugyanakkor a lap főleg protestáns jellege és középutas ideológiája miatt
a pápa szociális enciklikái alapján álló katolikus ifjúság is frontot alakított vele szemben. A
szakadás 1933 elején következett be, amikor a vezetőséggel szembenállók kiléptek81 a
főmunkatársi közösségből, s a lap megmaradt a világáramlatokkal szemben harmadik utas
erdélyi magyar álláspontot kialakító, az ifjúság és a falu kérdéseire szorítkozó közösségnek.

Fejlődésének második szakaszában az ~ behatóan foglalkozott a pályaválasztás és az
elhelyezkedés kérdéseivel, az egyetemileg engedélyezett diákegyesület megalakításának
előkészületeivel, oktatás- és nevelésügyi problémákkal. Bár szépirodalmi anyagot nem közölt,
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szívesen állt ki olyan akkor induló írók mellett, mint József Attila, Szilágyi András, Méliusz
József, Bözödi György. Az irodalom és társadalom kérdésében a lap szembefordult az
erőltetett szociologizálással (Jancsó Béla cikke 1935-ben); ankétot indított az irodalomtanítás
kérdésében, és követelte az erdélyi irodalom olvasókörének demokratizálását.

A legtermékenyebb munkát a *falukutatás terén végezte. A faluszemináriumok, a falumunka-
pályázatok és falusi kiszállások, a kapcsolat Dimitrie Gusti professzor falumozgalmával,
valamint a lap 1931–32-ben megjelent „Falu-füzetei” egyrészt azt hirdették, hogy az
értelmiség helye a falusi nép oldalán van, másrészt azt, hogy a magyar kisebbség jövője a falu
helyzetének javításán fordul életre vagy halálra (a négy füzet szerzője Gyallay-Papp
Zsigmond, Demeter Béla és Mikó Imre). A kifejtett programmal nem álltak arányban a
gyakorlati megvalósulások: a főmunkatársak közül egyedül Balázs Ferenc vállalta a falu
sorsát s fejtett ki Mészkőn haláláig önfeláldozó munkát. Számos munkatárs bekapcsolódott a
szövetkezeti mozgalomba, és alkotó tevékenységbe kezdett főleg a népegészségügy terén,
kevésbé a mezőgazdaságban. Az 1933-as szakadás után az ~ megmaradt az új nemzedék
egyik csoportjának, s fenntartással fogadta az ifjúság szélesebb alapokon való szervezésének
gondolatát. Élesen szembefordult a *Vásárhelyi Találkozó megrendezésével, és programját is
heves bírálatban részesítette a hagyományos ifjúsági szervezkedés oldaláról.82

A lap jelentősége, különösen fejlődésének első szakaszában számos akkor szunnyadó kérdés
(nép és értelmiség, társadalmi és művészi tudat, osztály és nemzetiség, államhatalom és
társadalmi öntevékenység, haza és nagyvilág) bátor felvetésében rejlik, s kisebb mértékben az
e kérdésekre adott feleletekben. Nevelő hatása a 30-as évek fiatal nemzedékére kétségtelen.
Az ~ irányította az értelmiségi ifjúság figyelmét a közügyekkel való foglalkozásra, s a lap
körül csoportosuló fiatalok abban is példát mutattak, hogy több mint tíz éven át semmiféle
anyagi támogatást és honoráriumot el nem fogadva, csupán az előfizetési díjakra támaszkodva
tartották fenn a lapot.

(M. I.)
Mikó Imre: E. F. Igaz Szó 1970/6; újraközölve Akik előttem jártak, 1976. 14–34. Az E. F. egy emberöltő múlva.
— László Dezső: E. F. Korunk 1973/6. — Balázs Sándor: Dimitrie Gusti és az E. F. Korunk 1978/8; uő:
Szociológia és nemzetiségi önismeret. 1979. 148–90.

Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei, Az — *falukutatás

Erdélyi Futár — Kolozsvárt 1927 és 1940 között hetente, majd havonta kétszer megjelenő
riportlap (1936–37-ben Transilvániai Futár; 1938. novemberi száma Erdélyi Kurír c. alatt
jelent meg). Főszerkesztő Szőgyéni Kiss Endre. A bulvársajtó hangján bírálta az OMP
politikáját; alkalomszerűen helyet adott a reformerek politikai törekvéseinek. Sok színházi
„pletyka” és polgári intimitás mellett hasznos anyagot is közölt. Hasábjain publicisztikával
szerepelt Deutsek Géza, Franyó Zoltán, Kecskeméthy István, Osvát Kálmán, Tabéry Géza,
Tarnóczi Lajos.

Erdélyi Gazda — 1. Az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE, 1939-től Erdélyi Magyar Gazdasági
Egylet, EMGE) hivatalos lapja, mezőgazdasági folyóirat. Alapították Kolozsvárt 1869-ben.
Eredetileg kéthetenként, olykor hetenként, 1920 után rendszeresen havonként egyszer jelent
meg. 1918 októberétől 1920 júniusáig megjelenése szünetelt. Célja a korszerű mezőgazdasági
ismeretek terjesztése, a falu életének vizsgálata, a lapkiadó egyesület mozgalmi életének
tükrözése. Alakja, terjedelme és példányszáma a laptulajdonos egyesület 1936-os
demokratikus átszervezése után jelentősen növekszik. Főszerkesztője megjelenésétől
Szádeczky Lajos, majd 1920 júniusától 1936 áprilisáig Török Bálint, 1936-tól 1942-ig Teleki
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Ádám, 1943-tól 1944-ig Demeter Béla (1944. okt. és nov. havában megjelenése szünetel, az
1944. decemberi számon főszerkesztő nem szerepel). A szerkesztésben 1936-tól kezdve egy
35–40 tagú szerkesztőbizottság működött közre. Az egyes rovatok legtermékenyebb
főmunkatársai 1920 és 1944 között: Antal Dániel, Bikfalvi Ferenc, Bodor Kálmán, Farkas
Árpád, Konopi Kálmán, Kós Balázs, Kós Károly, Kuthy Sándor, Nagy Endre, Nagy Miklós,
Páter Béla, Ritter Gusztáv, Seyfried-Szövérdi Ferenc, Szeghő Dénes, Szentkirályi Ákos, Tóth
Tibor, Veress István.

A lap szakirodalmi tevékenysége jelentős: 1944-ben már 61 000 példányban jelent meg, s
szinte valamennyi erdélyi faluba eljutott, ahol magyarul olvastak. Könyvsorozat kiadásával is
próbálkozott (Az Erdélyi Gazda Könyvtára), de művelődéspolitikai jelentősége inkább az évi
mellékletként megjelenő Az Erdélyi Gazda Naptárának volt, amely a mezőgazdasági tárgyú
írásokon kívül sok szépirodalmi és tudománynépszerűsítő anyagot közölt. Míg a naptárt még
1947-ben is kiadták, az ~ utolsó, összevont 1–3. száma Kós Balázs szerkesztésében 1945.
április 20-i keltezéssel jelent meg. Önálló mellékletei: Hangya (1920–25), Méhészeti Közlöny
(1922–27), A Gazda Jogi Melléklete (1937–39) és Kisállattenyésztő (1939).

2. A bécsi diktátum után ~ néven adták ki 1941. jan. 1-től kezdve a dél-erdélyi EMGE-
szervezet hivatalos lapját is. Jellege és tulajdonosa ugyanaz, mint a kolozsvári hasonló c.
lapnak, anyaga azonban eredeti. Mindvégig Nagyenyeden nyomták, a körülményektől
függően hol havonta, hol kéthetenként, majd 1943-ban hetenként jelent meg a kolozsvári
kiadással azonos évfolyamjelzéssel, de saját számozással. Főszerkesztője 1942 januárjáig
ugyancsak Teleki Ádám, mint Kolozsvárt, 1942 júniusától megszűnéséig Nagy Endre, a
csombordi gazdasági iskola igazgatója. Tényleges szerkesztője Kacsó Sándor. Az ő
jelenlétéből eredően kibővült és jelentős szerephez jutott a lap „Szellemi életünk” c. része,
mely céltudatosan népszerűsítette a magyar klasszikus és az újabb népi irodalmat, közölte
Kacsó Sándor és Vita Zsigmond irodalmi cikkeit, Bitay Pál, Donáth László, Horváth Jenő,
Szemlér Ferenc, Szepesi Nits István és mások verseit, novelláit, jegyzeteit. A lap megjelenése
1942. szept. 15-től 1943. ápr. l-ig szünetelt; 1944 tavaszán megszűnt.
Nagy Miklós: Eke és toll. Korunk Évkönyv 1974. 151–63.

Erdélyi Gazdák Zsebnaptára, Az — *naptár

Erdélyi Gazdasági Egyesület, rövidítve EGE — mezőgazdasági szakismereteket terjesztő,
jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet. Eredeti nevébe 1939. máj. 21-én
kormányhatósági intézkedésre bevette a nemzetiségi jelzőt, utána Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesület, rövidítve EMGE. A bécsi diktátum után 1944-ig két szervezettel működött: Dél-
Erdélyben Nagyenyed központtal, Észak-Erdélyben továbbra is Kolozsvár központtal.

Alapítójaként Teleki Domokost kell tekinteni, aki 1844. jan. 4-én felhívással fordult Erdély
birtokosaihoz egy gazdasági egyesület megalakítása érdekében. 1844. márc. 4-én meg is
alakult az EGE, melynek első alapszabálya kimondja, hogy célja: „…idővel honunknak oly
annyira alant álló gazdaságát egész kiterjedésében mozdítani elő…”, azonban „…egyelőre
munkálkodását csak a szorosabb értelembe vett földmíveléssel és ezzel szoros kapcsolatban
lévő marhatenyésztéssel kívánja kezdeni”. Később az alapszabályt többször módosították, de
mindenik szerint az egylet fő célja a mezőgazdaság haladását népnevelő munkával,
tudományterjesztéssel, korszerű gépek és berendezések megismertetésével és elterjesztésével,
nemesített vetőmagvak és tenyészállatok juttatásával, mezőgazdasági szakirodalommal,
könyv- és folyóiratkiadással, tanfolyamokkal, előadásokkal szolgálni. 105 éves fennállása
alatt tíz elnök vezette, köztük Mikó Imre (1854–76), Jósika Gábor (1916–31), Bethlen György
(1931–36), Szász Pál (1936–42 és 1945–47; Dél-Erdélyben 1942–44) és Teleki Béla (1942–
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44). Alapításától 1936. ápr. 6-ig nincsenek falusi szervezetei, s taglétszáma is csak néhány
száz; ettől kezdve majd minden erdélyi megyében kirendeltségei, ill. gazdaválasztmányai és
falvakon gazdakörei létesülnek. Lényeges demokratizálódás 1936-ban következett be, amikor
Szász Pált elnöknek választva a földbirtokos arisztokrácia igényeivel szemben a kisgazdák
tömeges érdekvédelme került érvényre, s az EGE „népi szervezetté” válik. A felszabadulás
után az EMGE az MNSZ irányításával folytatta munkáját, s bekapcsolódott a szocialista
mezőgazdaságra való áttérés előkészítésébe. Az *Erdélyi Gazda — az egyesület szaklapja —
1944 őszén 70 000 példányban jelent meg, 1947-ben a gazdaköri tagok száma elérte a 150
000-et.

Az ~ tevékenységének legjelentősebb mozzanatai 1919 előtt: a kolozsmonostori Gazdasági
Tanintézet (a jelenlegi kolozsvári Dr. Petru Groza Mezőgazdasági Főiskola) felállításának
kezdeményezése (1869-ben nyitotta meg kapuit); az Erdélyi Gazda c. folyóirat kiadása;
állatkiállítások és terménykiállítások; tanulmányi kirándulások, ekeversenyek, fogatver-
senyek, gépbemutatók; az 1891-ben nyílt algyógyi, majd az 1906-ban nyílt tordai föld-
mívesiskolák kezdeményezése; könyvkiadói tevékenysége nemcsak magyar, hanem román,
német és szlovák nyelven is jelentős. 1936 után az Erdélyi Gazda külön jogi melléklettel
bővül, 1939-ben pedig az ~ rövid ideig kisállattenyésztési szakfolyóiratot ad ki
Kisállattenyésztő címen. Az EGE kiadványai között fontos helyet foglalt el a naptár, a falusi
földmíves lakosság legnépszerűbb olvasmánya. A múlt században Az Erdélyi Gazda Tárcza
Naptára még csak az Erdélyi Gazda ingyenes mellékleteként jelenik meg, 1922 és 1937
között azonban Az Erdélyi Gazdák Zsebnaptára, majd 1938-tól 1947-ig az Erdélyi Gazda
Naptára már több száz lapnyi terjedelemben jut el az olvasókhoz. A naptárban jelentős
szerephez jutott a szépirodalom is, komoly feladatot teljesített a földmíves lakosság irodalmi
ízlésének alakításában.

A mezőgazdasági tömegoktatás érdekében az EGE 1936 és 1947 között több mint 400 téli
gazdasági tanfolyamot és számos szaktanfolyamot szervezett.

A nevelőmunkának és az erdélyi mezőgazdálkodásnak hasznára váltak az ~ szakmai jellegű
akciói és a saját kiadásában megjelent népszerű mezőgazdasági füzetek (Az EGE Könyvkiadó
Vállalata Füzetei, Kv. 1926–1939), köztük Nagy Endre, Páter Béla, Szeghő Dénes és Török
Bálint munkái. 1926 és 1939 között 72 ilyen kiadványt tartunk nyilván. A taglétszám és a
feladatok növekedésével arányosan terebélyesedett — főként 1936 után — a szervezeti
hálózat is. 1944 után az ~ négy éven át folytatta munkáját, s Az EMGE Gazdasági Könyvtára
c. alatt még 1948-ban is jelent meg szakkiadványa (Grecu Serafim és Nagy Miklós: Az
édescirok termesztése és feldolgozása). Az MNSZ segítségével végrehajtott államosítás és a
szocialista rendszerre való áttérés során az ~ hagyománya és öröksége értékesen járult hozzá a
mezőgazdasági szövetkezetek magasabb szintű és gyorsabb kialakulásához.

(N. M.)

Erdélyi Gyula (Holtmaros, 1909. júl. 25. — 1978. jan. 31., Kolozsvár) — pedagógus.
Kolozsvárt szerzett tanári diplomát 1932-ben pedagógia főszakból. 1945-ig a nagyenyedi
Bethlen Kollégiumban tanított. A felszabadulás után tankerületi főigazgató Brassóban,
minisztériumi vezérfelügyelő s a Bethlen Kollégium rektora. 1952-től a képzőművészeti
főiskolán és a zenekonzervatóriumban ad elő Kolozsvárt. Pedagógiai írásai Az Út (1937–38),
később a Korunk (1957) hasábjain jelentek meg. Munkái: A nevelő tanítása (Nemes Jánossal,
2. kiadás 1946); Betűerdő (ábécé és olvasókönyv Nemes Jánossal); Vezérkönyv a „Betűerdő”
használatához. Mindhármat 1941-ben a Bethlen-nyomda adta ki Nagyenyeden.
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Erdélyi Helikon — havonta megjelenő szépirodalmi és kritikai folyóirat. 1. száma 1928
májusában, az utolsó 1944 szeptemberében jelent meg Kolozsvárt. Címe 1936–37-ben
Helikon. Felelős szerkesztője eredetileg Kós Károly, a főszerkesztő mindvégig Kisbán Miklós
(Bánffy Miklós). Indulásakor Áprily Lajos, 1929 júliusától Kuncz Aladár, 1931 októberétől
Lakatos Imre, 1932 januárjától Kós Károly szerkeszti (mellette helyettes szerkesztő Kovács
László). 1934 januárjától a címlap belső oldalán Kovács László van szerkesztőként
feltüntetve, ez azonban a külső címlapon csak 1942 áprilisától szerepel. Kiadója az Erdélyi
Szépmíves Céh.

Az ~ a helikoni munkaközösség folyóirata. Önálló, az írókat a különböző lapoktól, irodalmi
mellékletektől függetlenítő folyóirat alapításának terve már a munkaközösség első (1926-os)
marosvécsi találkozóján felmerült, megvalósítására azonban csak 1928-ban került sor. A két
háború közötti romániai magyar irodalom legrangosabb folyóirata lett; munkatársa volt a
korszak csaknem minden számottevő írója; felkarolta a közvetlenül indulása előtt feltűnt
tehetségeket (Dsida Jenőt, Karácsony Benőt, Tamási Áront), az újabb nemzedékek
legjobbjainak indulása is a folyóirat nevéhez fűződik (így innen indul Asztalos István, Jékely
Zoltán, Kiss Jenő, Kolozsvári-Grandpierre Emil, Létay Lajos, Méliusz József, Szemlér
Ferenc). A korszak szépirodalmi termésének mennyiségben és minőségben jelentős hányada
hasábjain látott napvilágot. Ilyenformán a lap csakugyan sikerrel teljesítette feladatát: a két
háború közötti romániai magyar irodalmi élet megszervezését. Megpróbálta az irodalom
határain túl is tágítani hatókörét, történelmi, irodalomtörténeti és politikai tanulmányok
közlésével felfrissíteni a túlságosan pozitivista és konzervatív szellemű erdélyi
tanulmányirodalmat; e téren a visszaemlékezések szerint Áprily Lajosé és Kuncz Aladáré a
kezdeményezés érdeme. A rendszeres műkritika és a hazai magyar képzőművészeti élet
megszervezésén fáradozó ilyen tárgyú publicisztika — legnagyobb részben Kós Károly
személyes kezdeményezéseként —, valamint a gazdag műmelléklet-közlések technikailag is
magas színvonala a képzőművészek hazai fórumává avatta a folyóiratot. A szerkesztőség
magyarországi szerzőket is bekapcsolt munkájába, elsősorban a Nyugat neveseit (Babits
Mihályt, Kosztolányi Dezsőt), de esszékkel jelentkezett az ~ hasábjain Németh László,
verssel és műfordítással a fiatal József Attila is.

Az ~ sajátos arcélét az szabta meg, hogy egy írócsoport „félhivatalos” orgánuma volt ugyan,
de ez a csoport — a *helikoni munkaközösség — nem képvisel egységes eszme- és
stílusáramlatot; Kuncz Aladár jellemzése szerint „Erdélynek majdnem valamennyi szépírója,
ha nem is egy irodalmi irányban, de egy közös programban és szellemben egyesülni tudott a
Helikon szabad keretei között”. Az összefogó erőt a helikoni kultúr- és irodalompolitika
jelenti, a transzilvanizmus helikoni változatának gyakorlatba ültetése.

E program első pontját, a helyi hagyományok és az európaiság szintézisét az Áprily
fogalmazta beköszöntő hirdeti meg: az ~ „erdélyisége világfigyelő tető, nem szemhatárszűkítő
provincializmus… Várja a források friss erejét, de a távoli torkolatok is fellüktetnek benne.”
Ugyanígy programadónak tekinthető Kuncz Aladárnak az 1. szám vezető helyén közölt Tíz év
c. esszéje. A *kisebbségi humánum tételének egyik korai megfogalmazásával találkozunk
benne; a kisebbség helyét Kuncz szerint „a nemzet-síkok összeértetésében a sors az élen
jelölte meg, ezért százszoros visszhanggal verik vissza a nemzetek egymás közti súrlódásait,
de ugyanakkor szorongatott helyzetükkel együtt jár, hogy szemük nagyobb távlatokra nyílhat
és idegrendszerük érzékenyebben foghatja fel az egymásba folyó és egymásra ható műveltségi
áramlatokat. A kisebbség csak politikában kisebbség, irodalmában és műveltségében maga az
egyetemesség.” E tételből fakad az ~ kultúrákat közelíteni kívánó elkötelezettsége, amely a
román és az erdélyi német irodalom műfordítások és tanulmányok útján történő
megismertetésében érvényesült. A kisebbségnek ezt a hivatását nem tekintette „transzilván”
jellegzetességnek, hanem az I. világháború után általánossá vált szellemtörténeti
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tendenciának, mely Európa-szerte „a regionális kultúrák megerősödésére” vezet, s amelynek
hatására „a népi és műveltségi részlegességek mindinkább öntudatra ébrednek s a maguk
sajátosságaihoz való visszatérésben az európai kultúra felfrissítését készítik elő”. Ennek az
elvnek a szolgálatát is vállalta a lap egyrészt a más országok magyar kisebbségi irodalmának
legalább töredékes bemutatásával, másrészt — „Kisebbségi irodalom — világirodalom” c.
rovatában — a jiddistől a katalánig minden létező „regionális kultúra” ismertetésével.

Az ~ ilyen irányú gyakorlata azonban kétségtelenül szűkebb a Kuncz meghirdette elvnél. A
*transzilvanizmus célja ugyanis „a nemzetek, vallások, világszemléletek, népi szokások,
társadalmi osztályok és külső hatalmi érdekek bölcs és eszes kiegyensúlyozása”, ami végső
soron egy társadalmi szempontból egységes kisebbség utópisztikus elképzelésén alapul, s ez a
„kisebbségi humánum” helikoni megfogalmazását is részben utópisztikussá tette: a társadalmi
elkötelezettség konkrét formáiról való lemondás a humánum absztrakt formái felé terelte.

Ez a szemlélet az ~ irodalompolitikájára is kihatott; Kuncz szerint az erdélyi irodalom két
pólus között — és részben két pólus vonzása ellenében — alakult. Egyik a háború után induló
fiataloknak és az Erdélybe menekült 19-es emigránsoknak a modernségkeresése, melyről a
transzilvanizmus úgy érezte, nincs tekintettel „az itteni szükségletekre és sorsszerű
rendeltetésekre”, másik a háború előtti hagyományőrző irodalom erdélyi változata s az általa
képviselt provincializmus. A két pólussal szemben körvonalazott irodalomeszmény nagyjából
a Nyugat avantgarde előtti modernségét és Európa-fogalmát érzi kötelezőnek, s ugyanakkor
elhatárolódás is a forradalmak előtti radikalizmus következetés vállalásától. Ez egyúttal az ~
sokat emlegetett liberalizmusának a határait is előrevetíti. Ahogy Ligeti Ernő írja: „…bár a
Helikonban megvolt a jószándék minden igaz erdélyi írói érdeket összeegyeztetni, a maga
összetételében kirívó különbségeket nem tűrt meg és az általános irodalompolitikai
követelmények teljesítésében egységes és félre nem érthető magatartást kényszerített ki”.

E helikoni transzilvanizmus másik lényeges kérdése, mely viták kereszttüzébe került, az
erdélyi, ill. romániai magyar irodalom viszonya a magyarországihoz és saját romániai létéhez.
Erre ürügyet Ravasz Lászlónak a budapesti Könyvbarátok Lapjában 1928-ban megjelent
Irodalmi skizma c. cikke szolgáltatott. Benedek Elek, Berde Mária, Kós Károly, Makkai
Sándor, Molter Károly, Reményik Sándor, Spectator (Krenner Miklós), Szentimrei Jenő,
Tabéry Géza válaszolt egy-egy rövid nyilatkozattal a folyóirat 1928-as évfolyamában.
Ezekből kerekedik ki a nagyjából egységes helikoni álláspont: az erdélyi irodalom, mint
Spectator írja, „megőrzi a nyelvegység fő alkatát, tiszteli a magyar irodalmi klasszicizmus
minden kincsét és meg fogja becsülni az új értékeit is a becsületes és igazságos paritás
alapján”. Ugyanakkor minden felszólalás hangsúlyozza a „transzilván önállóság”-ot is,
egyrészt az erdélyi hagyományok érvelésével, melyek évszázadok alatt sajátos erdélyi kultúrát
alakítottak ki, beleértve, hogy ez az „erdélyi psziché”, mint Kós Károly írja, „nem az erdélyi
magyarság privilégiuma, de predesztinációja az erdélyi németségnek és románságnak is”;
másrészt a Romániában élés jelenéből következően, mely más szükségletek kielégítését, más
funkciókat — a „helikonisták” megfogalmazásában ez elsősorban kisebbségi igényeket és
funkciókat jelent — bíz az irodalomra. A „kisebbségi humánum” elve érvényesülésének
tekinthetjük azonban, hogy a felszólalások többsége erdélyi sajátságként emeli ki az „új”
szellemének gyorsabb és akadálytalanabb terjedését — elsősorban az Ady-hagyomány
vállalását — a magyarországi irodalomhoz képest, ami a radikális elem részleges vállalását
hozza magával.

Másik jelentős epizódja az ~ első korszakának 1929-ben a Kuncz Aladár kezdeményezte és
Berde Mária cikkére indult *Vallani és vállalni-vita. Berde még csak a történelmi regények
divatja ellen szólal föl a korvalóságot vállaló s a valóság diktálta eszményeket valló irodalom
nevében, Tamási Áron azonban már az ellen az „arisztokratikusan, a valóság megvetésével”
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művelt politika és irodalom ellen tiltakozik, amely az elmúlt Monarchiát jelenti, s vele
szemben a sajátosan erdélyi feladatokra ébredést követeli.

1930 után az ~ irodalomszervező, szépirodalmi színvonalat biztosító munkája nagyjából
változatlanul folyik tovább; a kívüle kialakult új törekvések — jórészt a transzilvanizmussal
ellenzékben lévő mozgalmak, ill. a marxista baloldalnak és a „tiszta osztályvonal”
irodalmának a megerősödése — magukkal hozzák a Ligeti Ernő említette „helikoni fegyelem”
szigorodását is, ami egyrészt a Korunkkal folytatott polémiákban jut kifejezésre, másrészt a
„szélsőségektől” való tartózkodásnak a kisebbségi helyzetben, úgymond, létfontosságú elvét
fogalmaztatja meg a lap szellemi vezetőivel. A fiatalabbak egy részének (Bözödi György,
Méliusz József, Szenczei László, Szemlér Ferenc) kirajzása és szembekerülése az ~
koncepciójával elkerülhetetlenné vált, s kifejezésre jutott az I. Szemlér Ferenc Jelszó és
mithosz c. cikke (Erdélyi Helikon 1937/8) körül támadt *irodalmi vitában, de még ebben a
korszakban is elmondható, hogy vannak időszakok, amikor e transzilvanista elvnek a
jobboldali „szélsőségek” ellen immunizáló oltása a lényegesebb hatás; a humánus
elkötelezettség mégoly absztrakt változatainak a programszerű vállalása a helikoni
kultúrpolitikát is a humanizmus lehetséges szövetségesévé tette a fasizmus kelet-európai
előretörése idején.

(L. G.)
Gaál Gábor: Az „erdélyi gondolat” tartalma és terjedelme. Korunk 1928/12; újraközölve Válogatott írások I.
1964. 273–77.; uő: Az E. H. baráti köre. Korunk 1935/7–8; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 562–64. —
Szentimrei Jenő: Ama bizonyos erdélyi gondolat. Erdélyi Helikon 1929/1; újraközölve Sablon helyett csillag,
1968. 91–95. — Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 93–97. — Czine Mihály: A romániai magyar
irodalom kezdetei. Jelenkor, Pécs 1967/6. — Varró János: Adalékok a Helikon írói csoportosulásának
történetéhez I–II. Igaz Szó 1968/8, 9. — Pomogáts Béla: Az E. H. A Kuncz Aladár c. monográfiában, Bp. 1968.
104–21.; uő: A Helikon szociológiájához. Korunk 1978/5. — Tóth Sándor: „Vallani és vállalni”, avagy vita az
írók gyávaságáról. Korunk 1971/12. — Az E. H. költői. 1928–1944. Sajtó alá rendezte és bevezető tanulmánnyal
ellátta Szemlér Ferenc. 1973; a bevezető tanulmány újraközölve Szemlér Ferenc: Harc szélmalmokkal. 1979.
183–229. — Nagy György: Gondolat és funkció. Bevezetés egy eszmetörténeti monográfiához. Korunk 1977/4.
— Marosi Ildikó: „Közös célunk: az erdélyi kultúra ápolása.” Beszélgetés Gagyi Lászlóval az E. H.-ról. A Hét
1978/20. — Dávid Gyula: Erdélyi gondolat és európaiság. A Hét 1973/40. — A Helikon és az Erdélyi Szépmíves
Céh levelesládája (1924–1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. I–II. 1979.

Erdélyi Hírlap — *Aradi Hírlap

Erdélyi írások Könyvtára — *Petrozsény magyar irodalma

Erdélyi Irodalmi Szemle — „tudományos és kritikai folyóirat” Kolozsvárt. 1924 januárjától
1929-ig jelent meg, amikor is a 3–4. összevont számmal zárult. Első évfolyamának tíz
(részben összevont) számán fel volt tüntetve, hogy a Keresztény Magvető „irodalmi
melléklete”, s évfolyamszámát (LVI.) is az unitárius folyóirattól vette át. 1925 januárjától a
Minerva irodalmi és nyomdai műintézet rt. adja ki. Szerkesztője két évfolyamban Borbély
István, akitől 1926-ban György Lajos veszi át a szerkesztést, s még két évfolyamon át a cím
alatt Borbély István és Kovács Kálmán alapítóként szerepel. Az 1. szám tanúsága szerint a
folyóirat „tükre kíván lenni Erdély szellemi életének, amelyből mindenki megtudhatja, hogy
az erdélyi magyarság akár a szépirodalomban, akár az egyes tudományszakokban a múltban
mit produkált és ma is mit produkál. Az Erdélyi Irodalmi Szemle egyúttal azt is mutatni fogja,
hogy az erdélyi magyarság szellemi téren mivel járul hozzá Románia egyetemes
közművelődésének jelenlegi állapotához.” Ennek megfelelően az első hét számban külön volt
szépirodalmi és külön tudományos szemle is, míg a II. évfolyamtól kezdve a laptest
tanulmányokra, kisebb közleményekre s több rovatra oszlott. Az ~ irányvételében érezhető a
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romániai magyar egyházak közreműködése, az egyre bővülő főmunkatársi gárda is a
felekezeti arányok figyelembevételével áll össze. A folyóirat szellemiségét a konzervatív
hagyománytisztelet szempontjai határozzák meg. Irodalomkritikusai, Borbély István, Kiss
Ernő, Kristóf György, Rass Károly, Budapestről Alszeghy Zsolt és Császár Elemér
„keresztény-nemzeti” szemlélettel közelednek a múlt irodalmi nagyságaihoz és a Romániában
megjelenő magyar szépirodalmi művekhez. A polemikus írások sem hiányoznak. Borbély
István bírálat tárgyává teszi Kádár Imre és Osvát Kálmán szerinte cinikus álláspontját az
irodalom ügyében (1925/7), Rass Károly támadást intéz Makkai Sándor Ördögszekér c.
regénye („avatatlanok kezébe nem való”; 1926/3–4) és Magyar fa sorsa c. könyve ellen
(„Jótékony célú hangverseny Ady fölsegélyezésére”; 1927/3–4). A támadások célpontja az
emigráció, Ady s a modern irodalom. A folyóirat elismert költői Szabolcska Mihály
(Reményik Sándor írja róla s mellette: „lehet-e nagyobb elégtétel, mint élő anakronizmusnak
lenni ebben a világban?”; 1925/9–10) és Reményik Sándor (lásd Rass Károly tanulmányát;
1925/9–12); a regények közül Kristóf György első helyre a Fekete vőlegényeket sorolja P.
Gulácsy Iréntől (1927/1). Kristóf elhatárolja ugyan magát az irodalmi regionalizmustól,
miután annak legjellemzőbb vonását a „politikai alkalmazkodás”-ban látja, de
Transilvánizmus c. tanulmányában ő tesz első kísérletet az erdélyiség mint irodalmi sajátosság
tudományos meghatározására (1926/3–4). A helikoni törzsgárdából a folyóirat hasábjain
mindössze Kuncz Aladár és Molter Károly nevét látjuk egy-egy ízben szerzőként feltűnni.
Különben a lap munkatársi gárdája és hangvétele az *Erdélyi Irodalmi Társaság
irodalompolitikájához igazodik. Az irodalomkritika azonban fokozatosan háttérbe szorul és a
(humán) tudományoknak adja át helyét.

A kor filozófusai közül Tavaszy Sándor Spengler filozófiájának tükrében vizsgálja a nyugat-
európai kultúrát (1924/1 és 2), Makkai Sándor Kant erkölcstanáról értekezik (1924/7), Varga
Béla az objektív idealista Pauler Ákos logikáját boncolgatja (1925/5 és 6), majd a fausti és
karamazovi lélekben a XIX. és XX. század, Nyugat és Kelet szembenállását érzékeli (1929/3–
4). A filozófiai tárgykör konkretizálódik a nemzetiségi létre: Tavaszy Sándor tanulmánya a
kisebbségi élet etikájáról és egy „erdélyi magyar világnézet” eszményéről vallásfilozófiai
végkövetkeztetésekbe torkollik (1928/1–4). A lapban számos történelmi, főként
művelődéstörténeti közlemény is megjelent. Bíró Vencel, Buday Árpád, Csutak Vilmos,
Herepei János, Kelemen Lajos, Keöpeczi Sebestyén József, Roska Márton, Veress Endre
pozitivista adatközlései a szaktudomány művelését és a nemzetiségi tudat formálását egyaránt
szolgálják. Külön emlékszámot adtak ki Márki Sándor (1927/2) és Karácsonyi János (1929/1–
2) halála alkalmából.

A ~ hasábjain jelentek meg Bitay Árpád közleményei a román–magyar történelmi és irodalmi
kapcsolatokról, s a lapban jeles román tudósok (Victor Babeş, Vasile Pârvan, Nicolae
Drăganu) tanulmányait is publikálták; ismeretterjesztő közleményeket írt Sever Pop és
Moldován Gergely. Kisebb mértékben jelentkeztek a folyóirat munkatársai nyelvészeti (Csűry
Bálint), nevelésügyi (Gál Kelemen) és jogtörténeti (Balogh Artúr, Gyárfás Elemér)
kérdésekkel, elszórtan természettudományi közlemények is megjelentek (Balogh Ernő,
Bányai János, Tulogdy János, Széll Kálmán tollából). Az akkor legfiatalabb tudós-
nemzedékből Szabó T. Attila, Jancsó Elemér, Blédy Géza pályája indult az ~ben. Több
irodalomtörténeti tanulmány mellett a lapban indította meg György Lajos Az erdélyi magyar
irodalom bibliográfiája közlését (1925/4 és köv. számok). A folyóirat megszűnése után 1930-
tól munkatársi gárdájának közreműködésével s ugyancsak György Lajos szerkesztésében
indult meg az *Erdélyi Múzeum új folyama mint az EME szakosztályainak közlönye.

(M. I.)
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Csűry Bálint: E. I. Sz. Pásztortűz 1924/2, 1925/1, 1926/2, 1927/1. — k. e. (Kiss Ernő): E. I. Sz. Pásztortűz
1928/1. — Rajka László: E. I. Sz. Pásztortűz 1929/2. — Nagy Géza: Nevelésügyi sajtónk hagyományaiból.
Korunk Évkönyv 1974. 178–80.

Erdélyi Irodalmi Társaság, rövidítve EIT — Bartha Miklós és Petelei István kezde-
ményezésére 1888-ban alakult Kuun Géza elnökletével Kolozsvárt, célul tűzve ki az erdélyi
magyar irodalmi törekvések pártfogását. Az elnevezést Petelei István javasolta, s ezt csak
1923-ban változtatták meg, felvéve az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság nevet. 1905-től
1934-ig Dózsa Endre, majd Kemény János az elnöke. Fölépítése akadémikus jellegű volt,
legfeljebb 60 tagja lehetett, akik a havonkénti rendszeres fölolvasásokon ismertették
munkáikat. Az ~, valamint szépirodalmi és kritikai folyóirata, az Erdélyi Lapok (1908–13)
Petelei irodalmi felfogásától lemaradva egy eszményítő népnemzeti epigon irodalom táptalaja
lett még az I. világháborút megelőző időben.

Az ~ tevékenysége 1918 után szünetelt, az alapszabályok átdolgozása után azonban 1921-ben
almanachot adott ki Márki Sándor bevezetőjével, a Petőfi-centenáriumra megszervezte a
fehéregyházi emlékünnepséget s kiadta Petőfi összes verseit (Kv. 1923), pályadíjat tűzött ki
Erdély történetének megírására (1925) és egyfelvonásos színdarabokra (1926), s a kultusz-
minisztérium anyagi támogatásával román költőkből magyar műfordítás-antológiát jelentetett
meg Bitay Árpád, Kádár Imre és Kristóf György szerkesztésében (1928); érdeme a
tudományszervezés terén, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület működésének szünetelése
időszakában megújította és kiadta az Erdélyi Tudományos Füzeteket (1926–29); Arany János
emlékezetére színházi ünnepséget rendezett Kolozsvárt (1932), s versenydíjakat tűzött ki a
nagyobb erdélyi városok írói közt zajló „irodalmi olimpiászok” győztesei számára. Csak a 20-
as évek közepétől engedett merev akadémizmusából, s több haladó polgári írót tagjává
választott. Megpróbálkozott részt vállalni az erdélyi magyar irodalmi és művészeti élet
újjászervezéséből is lapja, a Borbély István, majd György Lajos szerkesztésében kiadott
Erdélyi Irodalmi Szemle (1924–29) útján.

Újjászervezésére és szellemének felfrissítésére a Helikon íróközösség többször is kísérletet
tett, s Kemény János elnökké választása (1937) után a tagállomány is fiatalabbakkal frissült
fel, mindez azonban nem járt fordulattal, s az ~ egészen a 40-es évekig a kibontakozó új
irodalmi áramlatokkal szemben a konzervativizmus bástyája maradt.

(K. Á.)
Gyalui Farkas: Az E. M. I. T. ötven éve. Kv. 1939. — Szentimrei Jenő: A jubiláló E. M. I. T. Korunk 1940/1. —
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 122–24. — Engel Károly: Az E. I. T. irományaiból. NyIrK 1967/2; uő:
Egy kiadás története. Utunk 1973/30. — Varró János: A romániai magyar irodalom előzményei. Igaz Szó
1968/1. — HLev II. 91–95, 189, 349–50, 433.

Erdélyi Irodalompártolók Köre — Nagy Dániel 1922-ben megszervezett lap- és
könyvterjesztési vállalkozása. Az aradi Kölcsey Egyesület támogatását élvező s fokozatosan
országos jellegűvé fejlesztett, önkéntes bizományosok átfogó hálózatára épített vállalkozás az
Aradon megjelent és Budapestről behozott könyveket és folyóiratokat terjesztette, főleg a
Pesti Hírlap olcsó ajándékkönyveit, az ún. pengős regényeket, de megszervezte Franyó Zoltán
folyóiratának, a Geniusnak a terjesztését is.

Erdélyi Írók Almanachja — *almanach

Erdélyi Iskola — 1933 és 1944 között Kolozsvárt negyedévenként megjelentetett oktatásügyi
és népnevelő folyóirat a kat. egyház mint nemzetiségi iskolafenntartó kiadásában. Címe
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1937–38-ban Iskola. Szerkesztette György Lajos és Márton Áron, 1939-től György Lajos és
Veress Ernő, 1944-ben Hegyi Endre. Főbb hazai munkatársai: Baráth Béla, Bitay Árpád,
Cseke Vilmos, Cselényi Béla, György Lajos, Kelemen Béla, Paál Árpád, Pataki József,
Puskás Lajos, Venczel József; Magyarországról Cser János.

A lap 1. száma a szerkesztők célkitűzéseként jelöli meg: a magyar tannyelvű iskolák
szolgálatát, az iskolai és népi hagyományok ápolását, a pedagógia újabb eredményeinek
hasznosítását, azoknak az új irányzatoknak az ismertetését, amelyek lehetővé teszik az iskola
és pedagógia egyetemes válságának leküzdését. A folyóirat ezt a hiányt pótolni kívánta, s
cikkeiben a pedagógiai gondolkodás és iskola egyes valóban jellemző válságtünetének
bírálata jelentkezik: eszerint az iskolai munka egyoldalúan ismeretközlő jellegű, háttérbe
szorul maga a nevelés, elsősorban a gondolkodás fejlesztése. A pedagógiai tevékenység másik
lényeges hiányosságaként több szerző az élettel való kapcsolat hiányát rója fel, s ezért a
gyakorlattal való ismerkedés megteremtése új módszerek, eszközök és eljárások bevezetését,
földműves-iskolák és ipari tanonc-tanfolyamok megszervezését, az iskolaszövetkezeti
mozgalom terjesztését igényli. A pedagógiai cikkek és tanulmányok széles területet ölelnek
fel: módszertani, lélektani, nevelés-lélektani problémákat taglalnak. Így helyet kapnak az írás,
kézimunka, ének és helyesírás tanításának módszertani kérdései, a tanítóképzés, nőnevelés,
pályaválasztás, családi nevelés és az iskolai kirándulások szervezésének problémái. A
munkaiskoláról, a cselekvés iskolájáról, a Parkhurst és Winnetka módszerről, valamint egyes
nyugat-európai államok iskolaügyéről megjelent ismertetések a pedagógiai gondolkodás és
oktatás helyzetéről tájékoztatják az olvasót.

A cikkek többnyire eklektikus módon tükrözik az egykorú nyugat-európai polgári pedagógia
különböző eszmei-politikai megalapozású irányzatainak mind pozitív, mind negatív
vonatkozásait, értékelésükben a lapkiadó egyház a maga világnézeti felfogását érvényesíti.
Venczel József: Az E. I. Erdélyi iskola 1942/1. — Nagy Géza: Nevelésügyi sajtónk hagyományaiból. Korunk
Évkönyv 1974. 183–86.

Erdélyi István — *mezőgazdasági szakirodalom

Erdélyi Kalendárium — *naptár

Erdélyi Kálmán (Abrudbánya, 1896. okt. 13. — 1950. máj. 11., Budapest) — hírlapíró.
Budapesten végezte a felsőkereskedelmi iskolát, tanári pályára készült, tanulmányait
félbeszakítva tisztviselő lett. 1918 decemberében a KMP tagja, 1920-ban emigrált.
Hazakerülve Romániában szociáldemokrata lapoknál dolgozik, 1921-ben a Küzdelem, 1923
és 1929 között a Romániai Népszava, egy ideig a nagyszalontai Szemle szerkesztője, 1930-tól
1932-ig a Munkás Újság belső munkatársa és az elméleti rovat vezetője. 1931–32-ben
Salamon Lászlóval szerkeszti A Másik Út c. baloldali szociáldemokrata folyóiratot. Elméleti
tanulmányai Új utakon (Tanulmányok a szocializmus köréből, Kv. 1924) címen jelentek meg.
A 30-as évek derekán Budapestre költözött, ahol az SZDP balszárnyán a
munkásegységfrontért lépett fel, az Anyag és Adatszolgáltatás c. folyóirat szerkesztője, a két
munkáspárt egyesülésének előkészítője. A Könyvtári Központ dokumentációs osztályát
vezette (1949–50).

Erdélyi Kárpát-Egyesület, rövidítve EKE — 1891-ben Kolozsvárt alakult turista egyesület;
célkitűzését tekintve „elsőrendű kulturális és közgazdasági érdekeket” is szolgált Erdély
tájainak és népeinek ismertetésével. Mind a kolozsvári központ, mind a vidéki osztályok
hathatósan hozzájárultak Erdély gyógyfürdőinek és ásványvizeinek hasznosításához, valamint
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az idegenforgalom fellendítéséhez. 1892-től — megszakítással — 1948-ig *Erdély címen
turisztikai, fürdőügyi és néprajzi folyóiratot adott ki. A Mátyás király szülőházában 1902-ben
kezdeményezésére megnyílt Kárpát-Múzeum néprajzi és népművészeti gyűjteményeinek
alapját Jankó János vetette meg. Itt helyezték el a székely, csángó és erdélyi örmény népi
dallamokat megörökítő fonotékát, a több mint tízezer kötetes turisztikai szakkönyv- és
térképtárat, valamint a háziipari szakosztály árusítással egybekötött állandó bemutatóját. Egy
francia, német és angol nyelven is megjelentetett Erdélyi Úti Kalauz mellett az ~ számos
megyei kiadványt, erdélyi tárgyú képeslapokat és népszerűsítő füzeteket is forgalomba hozott,
így Hankó Vilmos Milyen ásványvizet igyunk c., románul is megjelent munkáját. 1945-ben
négy másik kolozsvári turistaegyesülettel fuzionálva, a néprajztudós Vámszer Géza elnöklete
alatt Erdélyi Népi Kárpát Egyesület (ENKE) néven folytatta működését, majd beolvadt az
Országos Turista Hivatal (Oficiul Naţional de Turism) szervezetébe.
Merza Gyula: Az E. K.-E. története (1891–1930). Erdély 1930/4–5. — Gerhart Binder: Der Siebenbürgische
Karpaten-Verein (1880–1945). Siebenbürgisches Archiv, XIV. Köln–Wien 1979.

Erdélyi Katolikus Akadémia — *Pázmány Péter Társaság

Erdélyi Kincses Kalendárium — *naptár

Erdélyi Költők — *antológia

Erdélyi Könyvbarátok Társasága — irodalmi vállalat, Marosvásárhelyen létesült 1925-ben.
Morvay Zoltán szerkesztésében olcsó áron jelentetett meg néhány kötetet: Berde Mária Szent
szégyen c. regényét, Karácsony Benő Tavaszi ballada c. novelláskötetét, Gulácsy Irén
Ragyogó Kovács István, Molter Károly Majdnem hősök, Szentimrei Jenő Városunk és más
elbeszélések, Gyallay Domokos Rég volt, igaz volt, Nagy Dániel Egy szegény kisfiú története
és Morvay Zoltán A trubadúr társai c. kötetét.

Erdélyi Könyvtár — *sorozat

Erdélyi Lajos (Marosvásárhely, 1929. máj. 17.) — újságíró, fotóművész. Tanulmányait
Marosvásárhelyen és Kolozsvárt végezte, a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán
szerzett diplomát 1950-ben. Dolgozott az Új Út és a Dolgozó Nő szerkesztőségében s az
akadémia kolozsvári fiókjánál; 1958 óta a marosvásárhelyi Új Élet munkatársa. Bel- és
külföldi riportokat, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkeket ír, többször szót emelt egy korszerű
fotómúzeum felállításáért. A Hét, Korunk, Művelődés és több napilap munkatársa.
Művelődéstörténeti szempontból úttörő tudományos igényű érdeklődése a hazai fotóművészet
történeti hagyományai iránt. Orbán Balázs — Székelyföld képekben (Sütő András előszavával,
1971) c. alatt Orbán Balázs száz év előtti fényképfelvételeit tette közzé tanulmányszámba
menő előszó kíséretében; Orbán Balázs restaurált fényképeiből kiállítást rendezett
Székelyudvarhelyen, s Orbán Balázsról, a fényképészről filmet készített a Román Televízió
magyar adása számára (1979). Hasonló sikerrel dolgozta fel és adta ki Teleki Samu jeles
erdélyi Afrika-kutatónak a múlt század második felében készült belső-afrikai eredeti
fényképfelvételeit, együtt az útitárs Höhnel Lajos pozsonyi tengerésztiszt egykorú
feljegyzéseivel (Teleki Samu Afrikában, 1977). Hozzájárult a *fotó és irodalom kapcsolatának
fejlesztéséhez is. Gazdag fotóanyaggal kíséri Marosi Ildikó húsz romániai magyar íróval
készített interjúit a Közelképek c. kötetben (1974), s a romániai magyar írókról és
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képzőművészekről készített portréit kiállította a Korunk (1976) és az Új Élet (1977)
galériájában. Új kötete: Régi zsidó temetők művészete (1980).

Erdélyi Lapok — 1. Irodalmi folyóirat Kolozsváron (1908–13) az *Erdélyi Irodalmi
Társaság kiadásában. Főszerkesztő Bánffy Miklós, szerkesztette Kovács Dezső és Kiss Ernő.
A folyóirat munkatársai közt Berde Mária, Finta Gerő, Gyallay Domokos, Jékey Aladár,
Krüzselyi Erzsébet, Makkai Sándor, Serestély Béla, Szabolcska Mihály szerepel.

2. Napilap Nagyváradon. 1932. jan. 1-jén indult, 1936-ban egy ideig Új Lapok, majd Magyar
Lapok címmel jelent meg 1944 októberéig. Főszerkesztője megindulásától kezdve Paál
Árpád, főmunkatárs Gyárfás Elemér, munkatársai közt van Bélteky László, Csűrös Emília,
Dévald László, Huzella Ödön, Jávor Béla.

A Pakocs Károly szerkesztésében megjelenő irodalmi tárca rovatban és vasárnapi irodalmi
oldalon Áprily Lajos, Dsida Jenő, Horváth Imre, Kiss Jenő, Reményik Sándor verseivel,
Tamási Áron elbeszéléseivel, Bányai László, György Lajos, Jancsó Elemér (Északi
rokonaink. Finnországi útirajz folytatásokban, 1932), Ruffy Péter, Szabó T. Attila írásaival
találkozunk; közöl verseket Kosztolányi Dezsőtől, Mécs Lászlótól, Sík Sándortól is. 1934-től
Bélteky László szerkesztésében olcsó kiadású melléklapja keletkezett Erdélyi Néplap, majd
Néplap címen.

A polgári liberális és baloldali sajtóval szemben a lap a fasizmus előretörésekor egyre inkább
jobbra tolódott, különösen Sulyok István bekapcsolódásával, aki innen támadta Kacsó Sándor
népfronti írásait. A lap a spanyol polgárháború idején uszító szerepet vállalt a Franco-féle
ellenforradalom szellemében, megtagadva a romániai magyarság demokratikus érdekeit s a
spanyol köztársaság oldalán jogaiért küzdő baszk és katalán nemzetiséggel való szolidaritást.
A demokrata és humanista meggyőződésű munkatársak ebben az időben elszakadtak a laptól.

Erdélyi László (Szatmár, 1896. dec. 25. — 1965. júl. 7., Kolozsvár) — közíró, újságíró.
Tevékenységét Csehszlovákiában kezdte, s a Kassai Hírlap (1920–28), a Prágai Magyar
Hírlap (1929–33) és a pozsonyi Magyar Újság (1933–38) szerkesztőségében dolgozott.
Antifasiszta írásai miatt a német megszállás elől Csehszlovákiából menekülnie kellett,
Angliában vette feleségül Látó Anna írónőt, akivel 1946-ban szülőföldjére tért vissza s belső
munkatársa lett az Igazságnak (1946–49), majd a bukaresti Előrének (1953–56). Egy ideig a
Bolyai Tudományegyetem tanára. 1957-től 1965-ig a Korunk világpolitikai szerkesztője.
Komor Jónás néven szatírákat írt az Igazságban és Utunkban. A nemzetközi politika kérdéseit
tárgyalják s a hidegháború szereplőit antiimperialista, de dogmatikus túlzásoktól nem mentes
szellemben leplezik le publicisztikai munkái: Fenevadak (1952); A népek nem eladók (1955).

Erdélyi Levelek — politikai és kritikai hetilap Marosvásárhelyen. Megjelent 1921. jan. 29-től
febr. 19-ig, számonként mindössze két oldalon. Szerkesztő Osvát Kálmán, aki a lap
anyagának nagy részét írta, munkatárs többek közt Berde Mária, Maetz Ervin, Molter Károly,
Székely József. A romániai magyar újságírás egyik legelső színvonalas és haladó, de egyben
legrövidebb életű lapja. Uram! c. esszé-leveleiben Osvát már ekkor élesen szembeszállt a
nemzeti elzárkózással, leszögezve: „…emberi és szabadságjogaimat tizenkétmillió románnal
(s nem tudom mennyi szásszal) együtt akarom védeni… Vannak barátaink. Nem látjuk őket,
igaz, de nem kevésbé igaz, hogy nem is keressük őket. Osztálytagozódásunk itt még
segítségünkre lesz. A román társadalom nem kevésbé tagozott. (Lám, a nem dolgozók már
egymásra találtak!)… A mindent nivelláló demokráciához értünk.” A „Revü” c. rovatban
Molter Károly a fehérterror idején lemondásra kényszerített Beöthy Zsolt esetére reflektál; az
Adyért c. nyilatkozatban, melyet Berde Mária fogalmazott és szinte minden baloldali
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értelmiségi aláírt Marosvásárhelyen, a lap kiáll a költő igazáért. A könyvrecenziók közt
Áprily Lajos elismerését ugyanúgy megtaláljuk, mint Jászi Oszkár vagy Gábor Andor
emigrációs írásainak méltatását.

Erdélyi Lexikon — Osvát Kálmán úttörő kezdeményezése egy erdélyi ismerettár
szerkesztésére, mely a Nagyváradon 1928 októberében kelt előszó szerint végül is nem több,
mint „egy kis erdélyi ábécé, első bevezetés a mai Erdélybe”. A 320 lapnyi terjedelmű kötet
(Nv. 1929) jól válogatott címszavai összefoglaló képet adnak a 20-as évek román, magyar és
német közéletéről és személyiségeiről Erdélyben. A szerkesztő az előszó függelékében
köszönetet mond Antalffy Endrének, aki az erdélyi román irodalom vezető embereiről és
eszméiről írt hosszabb-rövidebb esszéket, Molter Károlynak és Olasz Péter jezsuita atyának
irodalmi és egyházi adatszolgáltatásukért, Kelemen Vilmos nagyváradi bankigazgatónak a
közgazdasági címszavak összeállításáért, valamint a román és szász kulturális
intézményeknek a kellő felvilágosítások nyújtásáért.

Az ~ különleges jelentősége abban rejlik, hogy tíz évvel Erdélynek Romániával való
egyesülése után átfogó képet ad a román–magyar–szász együttélés politikailag ugyan
ellentmondásos, de a gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok folytán polgárilag
konszolidálódó helyzetéről a 30-as évek világválságát megelőző szakaszban. A munka
sokoldalúan idézi a teljes közélet intézményes működését és személyiségeit, kikerülve minden
egyoldalú szemléletet, s a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és bankélettől kezdve az
irodalomig és művészetig, az egyházak szerepéig és az iskolai kérdésekig terjedő tárgyilagos
áttekintés józan és reális támasztékot nyújtott a kisebbségi-nemzetiségi önismeret és
tudatalakulás számára. Mind a mai napig érvényes kulcsot kapunk a 20-as évek viszonyainak
megértéséhez.

Erdélyi Magyar Családok Képes Naptára — *naptár

Erdélyi Magyar Évkönyv — *évkönyv

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület — *Erdélyi Gazdasági Egyesület

Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság — *Erdélyi Irodalmi Társaság

Erdélyi Magyar Írói Rend, rövidítve EMÍR — Berde Mária kezdeményezésére létrejött írói
tömörülés: Olosz Lajossal és Tabéry Gézával 1933. máj. 14-én Köröskisjenőn kelt
megállapodása nyomán jött létre a „parlagon és felhasználatlanul” heverő szellemi energiák
felkarolására, az értékek felmorzsolódásának megakadályozására „a marosvécsi Helikonhoz
való tartozás megőrzése” mellett. Az új írói tömörülést a Helikonon belüli eszmei válság
hozta létre, amely még jobban elmélyült az ESZC sérelmezett ügyintézése, így a többek
között Berde Máriát, Tabéry Gézát, Olosz Lajost és Bárd Oszkárt ért méltánytalanságok miatt.
A megállapodáshoz — a felhívás aláíróinak várakozása ellenére — csak Szombati-Szabó
István, Károly Sándor, Bárd Oszkár és Molter Károly csatlakozott. A felkért írók legnagyobb
része (Kemény János, Ligeti Ernő, Nyírő József, Szentimrei Jenő) nem vállalkozott az EMÍR
1933-ban a marosvécsi helikoni találkozón felolvasott nyilatkozatának elfogadására, amikor
ugyanitt már egy új könyvkiadóvállalat megindítását is bejelentették.

Az ~ 1934 és 1936 között 6 művet adott ki (sorrendben Károly Sándor: Láng; Tabéry Géza:
Októberi emberek; Berde Mária: Szentségvivők; Szombati-Szabó István: Hazajáró lélek;
Berde Mária: Tüzes kemence; Tabéry Géza: Fekete ablak). Ezek Nagyváradon és Aradon,
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részben Magyarországon jelentek meg, lényegében a szerzők költségén. A könyvkiadó
vállalkozás állandósításának legnagyobb akadálya a könyvkiadáshoz szükséges tőke hiánya
volt, s személyi okok miatt csak rövid ideig tartott a Nyugat könyvkiadóval való közös kiadás
is. Egy elkötelezett valóságirodalom szélesebb tömegalapjának kialakításában
eredményesebbnek mutatkoztak az ~ „irodalmi szemináriumai”, azok a felolvasóestek,
amelyeket Nagyváradon, Aradon, Szatmáron, Nagybányán, Lugoson, Nagyszalontán,
Marosvásárhelyt, Tordán tartottak, s amelyek az irodalombarát közönség szélesebb
tömegeinek érdeklődését vívták ki. Az ~ figyelmeztetett ugyan a történeti Erdélyen kívüli
irodalmi erők és egy népes, szemléletében modernebb olvasóréteg mellőzésére, de a hozzá
csatlakozottak területi szétszóródottsága s egy új irodalmi központ kialakítására irányuló
kísérletének eredménytelensége miatt nem annyira mozgalmi, mint eszmei jelentőségű:
felhívta a figyelmet a helikoni írói közösség és irodalomszervezés belső ellentmondásaira s az
erdélyi magyar irodalom differenciálódásának szükségességére.

(D. Gy.)
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 157–61. — Tabéry Géza: Egy romantikus irodalmi csoportosulás.
Kézirat 1957, közölve Két kor küszöbén, 1970, 301–14. — Kovács György: A harmincas évek elején… Előre
1969. okt. 5. — Tóth Sándor: „Vallani és vállalni”, avagy vita az írók gyávaságáról. Korunk 1971/12. —
Marosi Ildikó: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1973. 162–66. — Znorovszky
Attila: Negyven év távlatából az EMÍR-ről. Beszélgetés Olosz Lajossal. Könyvtári Szemle 1973/3. — HLev.
1979. I. 389–438.; II. 23–86. s a vonatkozó jegyzetek.

Erdélyi Magyar Könyvtár — a kolozsvári Lapkiadó Nyomdai Műintézet kiadásában 1930-
ban indult, nyomdatechnikailag igényes kiállítású könyvsorozat, szerkesztője Sebesi László.
A borítólapok belső oldalán közölt tájékoztatások szerint „a szorosan vett magyar irodalom,
tudomány és művészet szolgálatában áll” és „a magyar írók, költők, tudósok és művészek
munkáinak sorozatos megismertetését adja”. A rövid életű sorozat egy Kolozsvárt született
fiumei tengerészkapitány, Kertész József Dalol a tenger és én hallgatom c.
elbeszéléskötetével indult (Guncser Nándor „boríték”-ával, Kv. 1930; 2. kiadás Bp. 1943).
Második kötete Sebesi Samu Rica c. regénye (Kv. 1930), a harmadik Sebesi Samu A
babonások c. egyfelvonásos bohózata (Kv. 1931).

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, rövidítve EMKE — 1885. ápr. 12-én alakult
Kolozsvár központtal az 1861 óta működő nagyszebeni ASTRA (Asociaţiunea Transilvană
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), az erdélyi románság művelődési
szervezete mintájára, társadalmi összefogás révén, az erdélyi magyarság közművelődésének
és népjólétének fejlesztése céljából. Az I. világháborúig alapító és rendes tagjainak száma
mintegy húszezerre gyarapodott, tevékenysége 16 vármegyére terjedt ki. Működésének első
három évtizedében 268 népiskolát, 77 óvodát, árvaházat, Algyógyon földművesiskolát, 214
nép- és 24 katonai könyvtárat tartott fönn; 431 községben 12 ezer írástudatlant oktatott,
olvasó- és dalosköri, ifjúságnevelő mozgalmat indított. Ipar- és földbirtokpolitikai szerepet is
vállalt: elsőként hozott létre Erdélyben ipari, fogyasztási és hitelszövetkezeteket. Mintegy 80
irodalmi, történelmi, tudományos ismeretet terjesztő kiadványa közül az erdélyi Úti-kalauz
(Sándor József és Merza Gyula szerkesztésében, 1891) és a négyféle kiadásban 19 000
példányban terjesztett EMKE-daloskönyv (összeállította Deák Gerő, 1892–1904) volt a
legnépszerűbb. A helyiipar fejlesztése érdekében nemzetiségi különbségtevés nélkül
tevékenykedett.

Az ~ közadakozásból gyűlt vagyona az I. világháború után a hadikölcsön s földbirtokainak az
agrárreform javára történt kisajátítása következtében elveszett. Bár jogi személyiségét a tőkés-
földesúri Romániában újra megszerezte, egy évtizedig alapszabályait nem hagyták jóvá, így
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tevékenysége szűk körre korlátozódott, a 30-as évektől viszont működése gazdagabban
bontakozott ki. Évtizedeken át vezetője Sándor József, az OMP bukaresti szenátora. Az 1941-
es márc. 15-i kolozsvári ünnepséget, ahol tüntetés zajlott le a hitlerista háborús politika és
terjeszkedés ellen, az EMKE hagyományos kereteiben népművelő szerepet vállaló
munkásértelmiségi csoport (Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Nagy István) szervezte.
Az itt demokrata szellemű beszédet mondó Sándor Józsefet egy szervezett jobboldali támadás
rövidesen leszorította az élről, s az EMKE demokratikus újjászervezésére csak a felszabadulás
után, 1944 végén került sor. Sándor József újjáválasztott elnök mellett a főtitkári tisztet Kiss
Jenő vállalta, s az új ~ megkezdte népszerű könyvek kiadását: többek közt 1945-ben Nagy
István Özönvíz előtt c. drámáját, Bözödi György Erdély szabadságharca c. 1848–49-es irat-,
levél- és cikkgyűjteményét (Balogh Edgár előszavával) és Műkedvelők színháza c. alatt
Csokonai, Szemere György, Móricz, Tömörkény és Tamási egy-egy egyfelvonásosát. Az ~
ügykörét 1946-ban az MNSZ közművelődési osztálya, majd a művelődés szocialista állami
szervei vették át.

(K. Á.)

Erdélyi Magyar Lányok — ifjúsági folyóirat Kolozsvárt 1920. nov. 15-től 1931. dec. 20-ig.
Szerkesztette Kende János. A lap munkatársai közt Bitay Árpád, György Lajos, Kristóf
György, Walter Gyula mellett a fiatal írók közül Bányai László, Dsida Jenő, Kiss Jenő,
Kolozsvári-Grandpierre Emil, Kováts József, Szemlér Ferenc is feltűnik írásaival. A lap
Erdély földje képekben c. melléklete id. Xántus János szerkesztésében a szülőföld szeretetére
nevelt, s Leány Színháza c. sorozata 1925–26-ban tíz füzetben ünnepi műsoranyaggal látja el
az iskolákat, eredeti írások mellett műfordításokat is közölve, köztük Bitay Árpád Alecsandri-
monológját Angelika néni c. alatt s Rajka László számos németből vett átültetését.

Erdélyi Magyar Naptár — *naptár

Erdélyi Magyar Szó — politikai hetilap Kolozsvárt 1939 júniusa és 1940 júniusa között,
Szabó Árpád szerkesztésében, Bányai László irányítása alatt. A királyi diktatúra körülményei
között a feloszlatott MADOSZ politikai vonalát követte: harcolt a demokratikus rendszer
megteremtéséért, a román–magyar testvériség gondolatának tudatosításáért, a dolgozók
jogaiért és a nemzetiségi elnyomás ellen. Rendszeresen közölt irodalmi anyagot a haladó
magyar íróktól. Belső munkatársai között van Méliusz József és Vincze János, dolgozik a
lapban Balogh Edgár, Csehi Gyula, Gáll Ernő, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Nonn György,
Kovács Katona Jenő, Nagy István. Az irodalomból sok Petőfi-verset közöl, és közvetíti az
olvasókhoz József Attila, Illyés Gyula és Móricz Zsigmond írásait. A szerkesztőség
megrendezi a *Népi Toll Versenyét. Itt indul el írói útjára Bonczos István, itt közli első írását
Kovács István, a mai munkás-emlékíró. A lap szervezi meg 1939. dec. 31-én az erdélyi
magyar munkások, parasztok és értelmiségiek népi találkozóját, vállalva és átmentve a
*Vásárhelyi Találkozó demokratikus tételeit olyan viszonyok közt, amikor a növekvő
fasizálódás nyomására a fiatal értelmiség s az írók egy része elkerüli az együttműködést a
dolgozók radikális képviseletével.

Az ~ szellemi irányát az 1. szám vezércikke így fogalmazta meg: „Erdély a magyar népi
műveltség s a vele egy tőből fakadó magyar szabadságtudat átmentője századokon át, a
nyugati haladó gondolat őrállomása, de bástya a nyugat felől jövő hatalmi törekvésekkel
szemben. Erdély az ébredő román nemzeti öntudat és egység bölcsője is s az erdélyi magyar
haladó szellem már a reformáció hajnalán segítő társa annak. Az erdélyi közös népi sorstudat
ma sem tehet mást, mint termékeny kölcsönhatással éleszteni egymásban az együvétartozás, a
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közös ellenállás tudatát minden újabb megpróbáltatással szemben. Az egymásra utalt kis
népek közötti ellentétek kiélezése helyett úttörővé válni a közös kibontakozáshoz.”

(J. L.)
Bányai László: Közös sors — testvéri hagyományok. 1973. 306–309. — Málnási Ferenc: Az E. M. Sz. egy
esztendeje. Korunk 1978/12.

Erdélyi Magyar Színpad — *Aradi Színpad

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár — a több kötetre tervezett munka a XX. század erdélyi
magyar nyelvtudományának és egyben a romániai magyarság szellemi életének magasan
kiemelkedő alkotása. Az I. kötet (A–C) 1976-ban, a II. (Cs–Elsz) 1978-ban jelent meg a
Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. A II.
kötet szerkesztő-munkatársa Kósa Ferenc, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly,
Zsemlyei János. A szócikkeket románul Kelemen Béla, németül Nagy Jenő értelmezte.

Az ~ anyagát több évtizedes levéltári kutatómunka alapján Szabó T. Attila a XV. sz. közepe
és a XIX. sz. vége közé eső levéltári iratanyagból, a történeti Erdély, Kővár vidéke, valamint
Máramaros írásbeliségének hivatali és magánéletbeli iratfajtáiból azért gyűjtötte, hogy az
erdélyi magyar nyelvű régiség szókincsét minél teljesebben mutassa be, s az erdélyi magyar
nyelv szókincsanyagának életére, a szavak alaki, jelentésbeli, mondattani, sőt stilisztikai
viselkedésére nézve minél több, minél megbízhatóbb adatot szolgáltasson. Minthogy a
címszavak értelmezését szolgáló példamondatok a birtok- és szolgálat-összeírások,
végrendeletek, osztálylevelek, kelengye- és tárgylajstromok, az élet legkülönbözőbb
kérdéseiben tartott vallatások jegyzőkönyvi anyagából, nemkülönben csere- és adásvételi
iratok, nyugták, költségjegyzékek, körlevelek, egyházlátogatási, törvénykezési, valamint
városi, falusi meg széki jegyzőkönyvek, anyakönyvek, jobbágykezeslevelek, naplók és más
darabok részleteiként kerültek ki, az ~ nemcsak a nyelvtörténetnek, hanem más
tudományágaknak, így a történeti néprajznak és a művelődéstörténetnek is becses forrása.

(M. L.)
Benkő Samu: Glédába állított szavak. A Hét 1975/39; újraközölve A helyzettudat változásai. 1977. 344. — Imre
Samu, Gunda Béla, Benda Kálmán: E. M. Sz. T. I. (A–C). Magyar Nyelvőr, Bp. 1975/4. — Kósa Ferenc: E. M.
Sz. T. NyIrK 1976/1. — Benkő Loránd: A magyar szótörténeti kutatások kiemelkedő eseményéről. Magyar
Nyelv, Bp. 1976/1. — Ingrid Sehellbach: Ein imposantes ungarisches Lexicon aus Siebenbürgen. Finnisch-
ugrische Forschungen, Helsinki 1976/1. — Balassa Iván: E. M. Sz. T. Acta Ethnographica Academiae
Scientiarum Hungaricae, Bp. 1976/1. — Szabó T.Attila: A Szótörténeti Tár szerkesztési kérdéseihez. Magyar
Nyelvőr, Bp. 1976/2; uő: A Szótörténeti Tár szerkesztése közben. Magyar Nyelv, Bp. 1980/1. — Kelemen Béla:
E. M. Sz. T. — Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania. Studii şi Cercetări Lingv. 1976/5. — Jung
Károly: Egy lexikográfiai remekműről. Híd, Újvidék 1976/5. — Imre Samu: An etymological dictionary of
Transilvania Hungarian. The New Hungarian Quarterly, Bp. 1976/6. — Vekerdi László: Örök jelenként él a
múlt lelke. Új Írás, Bp. 1976/7. — Penavin Olga: Öt évszázad köznyelve. Üzenet, Újvidék 1976/9. — Báthory
István: E. M. Sz. T. Ural-Altaiische Jahrbücher, Wiesbaden 1977/1. — Szabó Zoltán: E. M. Sz. T. Revue
Roumain de Linguistique 1977/4.

Erdélyi Monografia — Várady Aladár és Berey Géza szerkesztésében Szatmáron 1935-ben
megjelent életrajzi lexikon. A who's who (ki kicsoda) típusú repertórium 616 hasábja az
előszó szerint „a mai Erdély közművelődési keresztmetszete”; főleg Szatmár és Nagybánya
vidékére vonatkozóan hasznos kézikönyv, magyar és román közéleti emberek életrajzi adatait
tartalmazza.
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Erdélyi Munkás — az Erdélyi, majd az Erdélyi és Bánáti Szocialista Párt hivatalos
orgánuma. Kolozsvárt jelent meg 1919. jan. 18-a és 1920. dec. 11-e között,
évfolyamjelzésében és szellemében egyaránt a régi, 1903 és 1908 között ugyanilyen c. alatt
megjelent lap jogutódjának tekintve magát. 1920. dec. közepétől Küzdelem, 1921 második
felében (júl.–nov.) Népakarat, 1922-ben újra ~, majd 4 szám után Romániai Népszava, 1929-
től Munkás Újság, végül 1934-től Előre címet visel. Felelős szerkesztői egymás után Russ
György, Czárák János és Tiron Albani. Elsősorban mozgalmi lap volt, de közölt irodalmi
anyagot is. Ady proletárverseivel több cikkben foglalkozott, s a költőt a munkásosztály ügye
nagy harcosának tekinti (Ady Endre. 1919/2). 1919-ben emlékcikket közölt Marxról, Lassalle-
ról, Ion C. Frimuról és más szocialista vezetőkről. Ady, Csizmadia Sándor, Farkas Antal,
Tatai Gyula, Várnai Zseni, Walter Ferenc verseit, Várnai Dániel elbeszéléseit közli, a
világirodalomból Strindberg és Edmondo De Amicis egy-egy elbeszélését. Több alkalommal
is beszámol Henri Barbusse és Anatole France humanista nyilatkozatairól és kiáltványairól.
Munkásművelődési hírei és közleményei dokumentumértékűek.

Erdélyi Múzeum — az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi
magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Muzéumnak (1814–18) gazdag tartalmára
emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik jeles nyelvész és történész szerkesztésében, tág
teret nyitva „a hitágazati hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak, s
tudományos fórumot teremtve a két évvel azelőtt alapított kolozsvári tudományegyetem
professzorainak eredményeik közzétételére. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben jelent
meg, az új folyam 1930-ban havi füzetekben György Lajos EME-főtitkár szerkesztésében
indult, 1941-től negyedévi füzetekben Szabó T. Attila szerkesztésében folytatódott. 1947-ben
szűnt meg LII. kötetével.

Az új folyamot mindmáig közérdekű forráskinccsé avatja a pozitivista jellegű adatgyűjtés, a
hiteles feldolgozás és a tájékoztató közlés. Nyelvészek, irodalomtörténészek, esztéták,
régészek, történészek, jogtudósok, néprajzi kutatók növekvő tábora járult hozzá a honismeret
és nemzetiségtudat tudományos fejlesztéséhez, jelentős teret biztosítva a román–magyar
kölcsönviszonylatok tanulmányozásának. Itt jelentek meg Csűry Bálint, Szabó T. Attila,
Márton Gyula népnyelvi közleményei, György Lajos, Kristóf György, id. Kántor Lajos,
Jancsó Elemér, Tóth Zoltán irodalomtörténeti és komparatista tanulmányai, Balogh Jolán,
Bíró József, Entz Géza művészettörténeti és műemlékvédő értekezései, Lakatos István
zenetörténeti cikkei, Ferenczi István, László Gyula archeológiai, Bíró Vencel, Bitay Árpád,
Veress Endre, Keöpeczi Sebestyén József, Makkai László, Jakó Zsigmond történeti, Balogh
Artúr, Mikó Imre, Buza László, Bónis György jogtudományi tanulmányai. Nagy szolgálatot
tett a folyóirat György Lajos, Ferenczi Miklós, Valentiny Antal és Vita Zsigmond erdélyi
magyar könyvbibliográfiáinak és Hofbauer László sajtótörténeti elemzéseinek közreadásával.
A néprajz jelentőségének növekedését mutatják Makkai Endre, Nagy Jenő, Gunda Béla,
Faragó József dolgozatai különösen az utolsó években. Hangsúlyt kapott mindenkor a
helytörténet, elsősorban Borbély Andor, Herepei János, Kelemen Lajos tanulmányainak
köszönhetően, s Venczel József beszámolója a falumunkáról a magyar szellemi élet
körforgásába kapcsolta be többek között Dimitrie Gusti román monografikus szociológiájának
módszertani elemeit.

Az EME természettudományi szakosztályának közleményei külön fejléccel jelentek meg az ~
köteteiben 1930 és 1941 között, előbb Szádeczky Gyula, majd Balogh Ernő szerkesztésében.
Kiemelkednek a geológus Török Zoltán, a barlangkutató Balogh Ernő, a földrajztudós
Tulogdy János, a borvízforrásokat feltérképező Bányai János, a füvész Nyárády Erasmus
Gyula szakdolgozatai.
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Az ~ jelentősebb tanulmányai önálló kiadásként az *Erdélyi Tudományos Füzetek (ETF)
sorozatában is megjelentek; a természettudományi közlemények legfontosabbjait egy már
Apáthy István szerkesztésében (1906–10) létezett kiadvány folytatásaként *Múzeumi Füzetek
(MF) címen adták ki.

(B. E.)
Valentiny Antal–Entz Géza: Az E. M. név- és tárgymutatója, 1874–1917, 1930–1937. Kv. 1942. — Balogh
Edgár: Folyóiratkultúránk öröksége — az E. M. Korunk 1965/7–8 — Váczy Leona: Az E. M. repertóriuma.
Korunk 1966/9. — Kozma Dezső: Az E. M. első két évtizedének története. NyIrK 1971/1. — Szabó T. E. Attila:
Természettudományos szakirodalom folyóiratainkban. Korunk Évkönyv 1974. 203–15.

Erdélyi Múzeum-Egyesület, rövidítve EME — alapítását még az 1841–43. évi erdélyi
országgyűlés határozta el, ténylegesen azonban csak 1859-ben, Kemény József és Sámuel
alapítványából s Mikó Imre anyagi és erkölcsi támogatásával alakult meg Kolozsvárt.
Múzeumát a következő évben állították föl; ez a kolozsvári egyetem alapításakor tulajdonjoga
fenntartásával, könyvtárával együtt az egyetem használatába került. A tudományosság
fejlesztését szakosztályai működtetésével, rendszeres felolvasó üléseivel, folyóiratok
kiadásával, gyűjteményeinek gyarapításával szolgálta. Tevékenységi körébe tartozott vidéki
vándorgyűlések és kolozsvári népszerűsítő előadások szervezése. Gyűjteményei: 1. könyvtár,
kézirattárral és levéltárral (előbb a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és az RSZK Akadémiája
Kolozsvári Történeti Levéltára kezelésében; a kézirattárat és levéltárat 1976 óta az Állami
Levéltár Kolozs megyei fiókja őrzi); 2. érem- és régiségtár (ma az Erdélyi Történeti Múzeum
tulajdona); 3. állattár, növénytár, ásványtár (ma a Babeş–Bolyai Egyetem tulajdona).
Szakosztályai: 1. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi; 2. Természettudományi; 3.
Orvosi; 4. Jog- és Társadalomtudományi Szakosztály. Mindegyik külön tisztikarral és
választmánnyal.

Az I. világháború után az EME mint a romániai magyarság legfőbb tudományos és
tudományterjesztő szervezete rendkívüli jelentőségűvé vált, s megalapozta a nemzetiség
tudományos életét. A bölcsészeti és a természettudományi szakosztály már 1920-tól
rendszeres előadássorozatokat rendezett, az orvosi szakosztály 1920 és 1925 között kiadta az
*Erdélyi Orvosi Lapot. Az ~ 1930-tól újra megtarthatta évenkénti vándorgyűléseit, s kiadta az
itt elhangzott előadásokat a vándorgyűlések emlékkönyveiben: 1930–34 között a
marosvásárhelyi, nagyenyedi, nagybányai, sepsiszentgyörgyi és brassói, 1937–39 között a
székelyudvarhelyi, tordai, gyergyószentmiklósi vándorgyűlés Emlékkönyve látott napvilágot,
s közülük három mellett az ugyanakkor tartott orvoskongresszusok Emlékkönyve is
megjelent.

Ugyancsak 1930-tól folytathatta az EME az *Erdélyi Tudományos Füzetek 1874-ben indult,
1917-ben megszűnt sorozatát s az *Erdélyi Múzeum új folyamát; a kiadványok anyagi
fedezetét a Wass Otília-féle hagyatékból sikerült biztosítani. Megindultak idővel az összes
szakosztályok kiadványsorozatai: az ~ 1930–40 között öt füzetet adott ki Az EME
Természettudományi Szakosztályának Közleményei c. sorozatból Bányai János, Nagy Ödön és
Szádeczky K. Gyula tanulmányaival; két füzet jelent meg 1932-ben Értesítő az EME
Orvostudományi Szakosztályából gyűjtőcímmel Koleszár László és Pártos Ervin tollából;
kilenc kiadvánnyal jelentkezett 1939–45 között Az EME Jog-, Közgazdaság- és
Társadalomtudományi Szakosztályának Értekezései c. sorozat is, többek közt Buza László,
Csekey István, Csizmadia Andor munkáival; 1941–44 között a Közlemények az Erdélyi
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából c. sorozatnak is hat kötete jelent meg régészeti,
néprajzi és művészettörténeti tanulmányokkal. Az ~ patronálja Az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Levéltárának Kiadványai 1942–45 közt megjelent öt új kötetét, s újraindítja az Erdélyi
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Történeti Adatok eredetileg már 1855-ben elkezdett sorozatát is 1945-ben Jakó Zsigmond
munkáival.

Az EME legtevékenyebb elnökei és titkárai az 1920-as újraindulás és az 1948-ban
bekövetkezett államosítás között: Jósika János, Wass Béla, Kelemen Lajos, György Lajos,
Bíró Vencel, id. Kántor Lajos, Szabó T. Attila, Nagy Géza, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő.

(K. Á.)
György Lajos: Az E. M.-E. háromnegyedszázados tudományos működése, 1859–1934. Kv. 1937. — Szentimrei
Jenő: Az E. M.-E. vándorgyűlése elé. Brassói Lapok 1938. aug. 28.; újraközölve Sablon helyett csillag, 1968,
383–87. — Id. Kántor Lajos: Párhuzam az E. M.-E. és az Astra megalakulásában és korai működésében. ETF
116. Kv. 1940. — Szabó T. Attila: Az E. M.-E. története és feladatai. Kv. 1942.

Erdélyi Néprajzi Tanulmányok — a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Néprajzi
Intézetének, majd a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem, ill. a Bolyai Tudományegyetem
néprajzi tanszékének kiadványsorozata 1943 és 1947 között. Alapítója és szerkesztője Gunda
Béla egyetemi tanár. 9 száma jelent meg, részben mint szakfolyóiratok (így az Ethnographia
és az Erdélyi Múzeum) különlenyomata, részben mint önálló kiadvány. „A
kiadványsorozatban Erdély néprajzával s Erdély népi műveltségét érintő kelet-európai
néprajzi kérdésekkel foglalkozó tanulmányok jelennek meg” — ezt az ország- és
nyelvhatárokon túlmutató néprajzi irányulást fejezte ki külsőleg a sorozat ötnyelvű címe is (a
magyar mellett angol, német, francia, olasz és román szöveggel), valamint az egyes füzetek
angol, német vagy francia tartalmi kivonata. A sorozat fontosabb számai Gunda Béla Magyar
hatás az erdélyi román népi műveltségre, A funkcionalizmus kérdése a néprajzban s Munka és
kultusz a magyar parasztságnál és Faragó József Ismeretlen Kriza-életrajzok, A tánc a
mezőségi Pusztakamaráson és Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson c. tanulmányait
tartalmazzák. Az utolsó szám (Miscellanea Ethnographica) a többi közt Antal Árpád, ifj. Kós
Károly és Molnár István közleményeivel jelent meg.

Erdélyi Népszava — szocialista napilap. Első száma 1920. júl. 4-én jelent meg Nagyváradon,
elődjének, a Munkás Újságnak folytatásaként. A folyamatosságot a címlapon a XV. évf.
feltüntetése jelzi. A lap megjelenését okt. 21-én betiltották a hatóságok, de dec. 5-től
Népszava címmel újra megjelenik. Utolsó száma: 1920. dec. 25. Felelős szerkesztő Rozvány
Jenő. Távollétében a lapot szept. 13-tól Szántó Dezső, majd Gitye László szerkesztette. Az ~
következetesen képviselte az alkotó marxizmus álláspontját. Felkarolta a modern irodalmi
törekvéseket, népszerűsítette Ady, Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes és mások alkotásait;
népszerűsítette a Zord Idő és a Napkelet c. folyóiratokat; helyet adott nagyváradi szerzők
(Zsolt Béla, Bárdos László, Körözsi Zoltán) szociális eszmeiségű műveinek; előmozdította a
munkás önművelés korszerű formáinak kibontakozását.
Kovács János: Emberközösség eleven öröme. A nagyváradi E. N. a munkásművelődésről. Könyvtár 1978/4.

Erdélyi Orvosi Lap — az első romániai magyar orvosi folyóirat. 1920. szept. 1-jén indították
meg Kolozsvárt Benedek László és Purjesz Béla orvosok „abban a szent meggyőződésben,
hogy kultúrmissziót teljesít”, amint Veress Ferenc Felhívás magyar orvostársainkhoz c.
későbbi röpiratában (Kv. 1922) megfogalmazta. A lap hat évfolyama népes és rangos
munkatársi gárdát mozgósított. Már a II. évfolyam 4. számától az EME védnöksége alatt, az
Orvostudományi Szakosztály hivatalos közlönyeként jegyezte magát. Az Erdélyi Orvosi Lap
Tudományos Közleményei címmel sorozatban jelentek meg különlenyomatban is fontosabb
tanulmányai: 39 szerző összesen 69 munkája került így a közönség elé Koleszár László, Filep
Gyula, Veress Ferenc és Pataki Jenő kiadásában. Eredeti dolgozatokon kívül tág teret
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biztosított a szakirodalom ismertetésének; Blatt Miklós, Koleszár László, Mester Emil
érdekes tárcái, Pataki Jenő orvostörténeti adatközlései méltán keltették fel a nem szakmabeli
olvasók figyelmét is. Mindezek ellenére 1925. nov. 15-én „az előfizetők részvétlensége
folytán létében megrendült lap” beszüntette megjelenését.

Erdélyi Orvostörténeti Arcképek — a kolozsvári kétnyelvű Revista Medicală — Orvosi
Szemle (1928–38) állandó rovata, melyben Pataki Jenő orvostörténész félszáz közleményben
ismertette a gyógyászat jeles erdélyi művelőinek életrajzait. 1933-tól „Erdélyi Orvosi
Emlékek” felcímmel jelent meg a rovat, művelődéstörténeti cikkekkel gyarapítva a
tanulmányok sorát. Pápai Páriz Ferencnek három tanulmányban állít emléket (1928/1, 1933/8
és 1934/5), kiemelve az 1690-es Pax Corporis korabeli jelentőségét. Érdekes a segesvári
lepraszószékről (1933/1), az erdélyi ásványvizek élettanáról (1934/4) szóló s a Bolyai János
betegsége (1934/10) c. tanulmány.

Erdélyi Ritkaságok — Jancsó Elemér szerkesztésében, a Minerva kiadásában megindított
könyvsorozat. Célkitűzése volt, hogy egyrészt megmentse „az elfelejtéstől az Erdély múltjára
vonatkozó ismeretlen vagy alig ismert kéziratainkat”, másrészt pedig „a hagyományainkról
sokat beszélő, de azt alig ismerő” nagyközönség elé „élő példaként” állítsa az erdélyi
művelődési élet egykori munkásainak erőfeszítéseit.

A sorozatban, amely borítóján a II. kötettől kezdve Heltai Gáspár 1550-es kolozsvári
Katekizmusának címlapkeretét használja fel, a következő 13 mű látott napvilágot 18 kötetben:
1. Az erdélyi magyar színészet hőskora (1792–1821). Káli Nagy Lázár visszaemlékezései
(sajtó alá rendezte Jancsó Elemér, Kv. 1939. 2. kiadás 1942); 2. Kibédi Péterfi Károly
Esztétikája (sajtó alá rendezte Kristóf György, Kv. 1940); 3. Egy erdélyi muzsikus vallomásai.
Ruzitska György emlékezései az 1856. évből (sajtó alá rendezte Lakatos István, Kv. 1940. 2.
kiadás 1944); 4. Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása (fordította Valentiny Antal, bevezeti
Jancsó Elemér, Kv. 1940. 2. kiadás 1945); 5. Oroszhegyi Józsa: Román élet (sajtó alá rendezte
Bíró Sándor, Kv. 1942); 6. Lakatos István: Székelyudvarhely legrégibb leírása (latinból
fordította és bevezette Jaklovszky Dénes, Kv. 1942); 7–8. Jánosfalvi Sándor István:
Székelyhoni utazás a két Homoród mellett I–II. (sajtó alá rendezte és bevezette Benczédi Pál,
Kv. 1942); 9–10. Nagyenyedi Demokritus, Hermányi Dienes József kéziratos gyűjteménye
1762-ből (sajtó alá rendezte György Lajos, Kv. 1943); 11. Bölöni Farkas Sándor:
Nyugateurópai utazás (sajtó alá rendezte Jancsó Elemér, Kv. 1943); 12–13. Wesselényi
Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében I–II. (sajtó alá rendezte Gál István,
1944); 14. Benkő József: Udvarhely megye leírása (fordította és sajtó alá rendezte Szabó
András, Kv. 1944); 15. Bölöni Farkas Sándor: Az új Erdély hajnalán. Naplótöredék 1835–
1836-ból (sajtó alá rendezte Jancsó Elemér, Kv. 1944); 16–17. Kazinczy Ferenc: Erdélyi
levelek (sajtó alá rendezte Kristóf György, Kv. 1944); 18. Páter Pál, id. Pataki István,
Gyergyai Pál, Füzéri György: Kolozsvár leírása 1734-ből (fordította és bevezette Markos
Albert, Kv. 1944). Az egyes kötetek hatékonyságát nagyban emelte a bevezető tanulmány és a
szakszerű jegyzetapparátus.

Az utolsó kötetek fülszövege szerint 1944-ben előkészületben volt további öt mű: Bölöni
Farkas Sándor angliai útinaplója, Bolyai János Appendixe, Apáczai Csere János összes művei
három kötetben, Fogarasi Sámuel naplója és Bisztray Károly visszaemlékezései két-két
kötetben.
Szta (Szabó T. Attila): Erdélyi Ritkaságok. Erdélyi Múzeum 1944/1–2.

Erdélyi Sándor — *Erdély 2; *Erdély 3
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Erdélyi Szemle — szépirodalmi folyóirat Kolozsvárt 1915 és 1944 között. Egy eredetileg
1913-ban Szemle címmel indult lap folytatásaként 1915-től Kolozsvári Szemle címmel jelent
meg; 1918 karácsonya és 1919 márciusa között szünetelt; 1921–24 között, 1928-ban és 1938
második felében újra Szemle címmel, közben 1927 decemberében Krónikás Könyv, majd
1938 első felében Magyar Kisebbségi Szemle címmel jelentkezik, társszerkesztők és
szerkesztőbizottság mellett végig Sütő Nagy László szerkesztésében. Az előzményeként
szereplő folyóiratban az idősebb generációból Kovács Dezső publikált, más városokból
toborzott munkatársai: Juhász Gyula, Franyó Zoltán, Harsányi Zsolt, 1916-ban
bekapcsolódott a szerkesztésébe Bárd Oszkár és Tavaszy Sándor, ekkor szerzőgárdája is
kibővült, s egyaránt teret kaptak a magyar és egyetemes irodalmi, művészettörténeti,
társadalom- és természettudományos közlemények.

1919-től az ~ főmunkatársai közt van Reményik Sándor, s megjelennek benne Áprily Lajos,
Berde Mária, Franyó Zoltán, Kádár Imre, Kós Károly, Makkai Sándor, Nyírő József, Olosz
Lajos, Sipos Domokos, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István versei, elbeszélései. A lap
úttörő módon könyvkiadásra is vállalkozik: megjelenteti Reményik Sándor Rilke-fordításait
(1919), s Erdélyi Évkönyv címen szerény gyűjteményt ad ki szerzőinek munkáiból (1920).
Részben munkatársi gárdájából verbuválódott, a lap évfolyamszámozását folytatva, a
*Pásztortűz, de 1921 januárjától Sütő Nagy László újrakezdett évfolyamjelzéssel, változó
alcímmel, rendszertelen időközökben ismét megjelenteti lapját. Most már mint a szélesebb
olvasórétegek felé tájékozódó „irodalmi, művészeti, közéleti figyelő” lép fel. 1933-tól „Az
Erdélyi Szemle Munkatársainak és Barátainak Irodalmi, Tudományos, Művészeti és
Közművelődési Egyesülete” (rövidítve *ESZME) megalakításával történik kísérlet
felelevenítésére, de eredeti jelentőségét így sem nyeri vissza.

1944 márciusában a szerkesztőség Kossuth Lajos halála félszázados évfordulójának
megünneplésére készült; az ünnepi szám megjelenését a német katonai megszálláskor a
cenzúra megakadályozta, s nem sokkal később a lap megszűnt.
Sütő-Nagy László: Az E. Sz. történetéből. Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. 1971/4. — Szekernyés János:
Romániai magyar családi képeslapok. Korunk Évkönyv 1974. 288–89.

Erdélyi Szépmíves Céh, rövidítve ESZC — irodalmi könyvkiadó vállalkozás a két
világháború között. 1924-ben létesült Kolozsváron mint hat erdélyi író „betéti társasága”. Az
alapítók, Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő, Nyírő József, Paál Árpád és Zágoni István,
egy irodalompártoló polgár, Szántó Miklós jelentős anyagi támogatásával teremtették elő az
induláshoz szükséges összeget és bankkölcsönt, s 1925-ben Gulácsy Irén regényével
megindították a sorozatot. A könyvek száz amatőr előfizető számára luxuskiadásban, a
vásárlóközönség részére olcsóbb, fűzött változatban jelentek meg a Keleti Újság 1924. márc.
29-i számában megfogalmazott alapelvek és felhívás szerint. Az első évben négy regényt (P.
Gulácsy Irén: Hamueső; Kós Károly: Varjúnemzetség; Ligeti Ernő: Föl a bakra; Makkai
Sándor: Ördögszekér) és egy verskötetet (Kádár Imre: Bujdosó ének) adtak ki.

Az 1926-os helikoni alakuló gyűlésén az ~ tagjai bejelentették, hogy könyvkiadó vállalatukat
átengedik a helikoni munkaközösségnek. A valóságban azonban az ESZC nem lett „a
Helikon-íróknak és az egyes irodalombarátoknak a tulajdona”, hanem megmaradt „független
könyvkiadó betéti társaság”-nak (Kós Károly), amely vállalta a Helikon folyóiratának, az
*Erdélyi Helikonnak a kiadását és az íróközösség marosvécsi találkozásain elhatározott
irodalom- és művészetszervező akciókkal kapcsolatos teendők lebonyolítását. Azaz a Helikon
„intézménye s egyszersmind olyan végrehajtó irodája, amely igyekszik megvalósítani a
helikoni megbeszéléseken felmerült terveket és elhatározásokat” (Az Erdélyi Szépmíves Céh
kalendáriuma az 1931-es esztendőre). A könyvkiadó vállalat élén helikoni írókból álló
igazgatóság és felügyelő bizottság állott, s a betéti társaságnak a terv szerint tagja lett volna
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minden író, olyanformán, hogy betéti részvényértékét a céh kiadásában megjelenő művek
honoráriumából vonták le. Később a levonások elmaradása miatt az írók felügyeleti joga
kérdésessé vált. A ~ gyakorlati irányítása Kós Károly igazgató és Kovács László
szerkesztőségi irodavezető kezében volt; a könyvek nyomdai előállítására még 1924-ben a
kolozsvári Minerva nyomdai intézettel kötöttek szerződést, amely 1926 után is érvényben
maradt, fenntartva — és a fűzött sorozattal ki is szélesítve — az előfizetéses rendszert.

Az ~ 1924 és 1944 között 14 sorozatban (évente 4–10 kötettel) összesen 166 művet jelentetett
meg, a legtöbbet (15 művet) 1928-ban, a legkevesebbet (4 művet) 1926-ban, az illető korszak
szépirodalmi könyvtermésének 9,7%-át. A sorozatokon kívül is kiadott még 3 művet, 8
kalendáriumot és propagandakiadványt s az Erdélyi Helikon emblémájával 9 művet, köztük a
*Román Drámaírók Könyvtára öt kötetét. A szerzők közt a helikoni polgári humánum
esztétikailag eléggé nyitott skáláján megtalálható a két világháború közötti időszak romániai
magyar irodalmának számos jelentős írója, költője: így Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Bartalis
János, Berde Mária, Dsida Jenő, Finta Zoltán, Gagyi László, Hunyady Sándor, Jékely Zoltán,
Kádár Imre, Karácsony Benő, Kemény János, Kuncz Aladár, Ligeti Ernő, Makkai Sándor,
Molter Károly, Nyírő József, Olosz Lajos, Szántó György, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő,
Tamási Áron, Tompa László, Reményik Sándor, akikhez fiatalon csatlakozik Asztalos István,
Wass Albert. A többi műfaj (dráma, útirajz, esszé és tanulmány, műfordítás) elenyésző
arányban szerepelt a kiadványok sorában. E kiadó- és szerkesztéspolitika művészi
irányvonalával ellenkezett a határozott társadalmi elkötelezettséget hirdető, a jelen vagy a
közelmúlt társadalmi-politikai ellentmondásait leleplező erővel bemutató irodalom. Magán a
Helikon írói közösségén belül is vitára adott alkalmat Kacsó Sándor Vakvágányon, Tamási
Áron Címeresek, Szántó György Az ötszínű ember, Berde Mária Szentségvivők c. regényének,
Balázs Ferenc A rög alatt c. önéletrajzi írásának, Bözödi György Székely bánja c. történelmi
monográfiájának visszautasítása a kiadó lektorai részéről. Ez a kiadópolitika a Helikonon
belüli bírálatok után újabb ellenzéket, majd elkülönülő írói-kiadói tömörülést (*Erdélyi
Magyar Írói Rend) eredményezett, s kihívta baloldali írói körök — elsősorban a Korunk-
szerkesztő Gaál Gábor — bírálatát.

Az ~ révén a 30-as évek derekától egyre nagyobb méretűvé vált a romániai magyar irodalmi
könyvkiadás exportja. A budapesti Athenaeum könyvkiadóval 1928-ban kötött megállapodás
egy darabig az összes, majd 1931-től csak egyes — üzleti haszonnal kecsegtető — művek
másodkiadását vállalta, de 1933-tól a Géniusszal kötött szerződés s annak 1935-ben indított
erdélyi sorozata, majd az új szerződő fél, a Révai könyvkiadó nagyarányú
terjesztőpropagandája az ~ szerzőinek bizonyos anyagi sikert is jelentett. Ez a Lantos Kálmán
irányítása alatt álló könyvpropaganda azonban már nyíltan alárendelte az első években
hangoztatott irodalom-szolgálatot az üzletnek: az olvasóközönség egyes rétegeinek
romantikus „Erdély-nosztalgiá”-ját váltotta aprópénzre egy „halina-kötéses” sorozat, egyre
kevésbé ízléses eszközökkel igyekezvén háttérbe szorítani a népi írók társadalmi problémákat
felvető műveit. A „Lantos-konjunktúra” magát a helikoni irodalmat is megfertőzte: az írók
egy részét konjunktúra-műfajok, anyagi sikert jelentő, de alkotásuk útját fékező kiadások felé
terelte. Az „erdélyi téma divata” az irodalom belső válságának jele volt, s nem véletlen, hogy
ebben az időben — válaszul Bözödi György Székely bánja c. munkájának visszautasítására —
újabb írói-kiadói tömörülés, az *Erdélyi Enciklopédia jelentkezik, épp a fokozottabb
társadalmi elkötelezettséget hirdető irodalom támogatására.

Az ~ hanyatlása még érezhetőbbé vált a kiadó működésének utolsó éveiben (1940–44),
amikor a pesti kiadási lehetőségek már az eredeti erdélyi szerzők egy részét is csak alkalmi
jelenlévőkké tették. Ennek az időszaknak számottevő kiadói eredménye — az évenként
számban is csökkent kiadói termésben — inkább a helikoni első nemzedéket átfogó
válogatásban bemutató kötetek (Reményik, Tompa versei) s a legújabb nemzedék egyik-
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másik tehetséges képviselőjének (Asztalos István, Kiss Jenő, Jékely Zoltán, Gagyi László,
Horváth István) megszólaltatása.

(D. Gy.)
E. Sz. C. Kv. 1927. — Benedek Marcell: Az E. Sz. C. kiadványai. Századunk. Bp. 1927. 128–131. — E. Sz. C.
Emlékkönyv (1924–1934). Kv. 1934. — Gaál Gábor: Az E. Sz. C. tíz éve. Korunk 1935/3; újraközölve Az Erdélyi
Helikon. A kiadó c. alatt Válogatott írások I. 1964. 557–61. — Szentimrei Jenő: Halina. Korunk 1939/1. —
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 117–67. — Kovács László: Két millió könyv. Erdélyi Helikon 1944/2.
— Pomogáts Béla: Az E. Sz. C. két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972/1. — Murádin Jenő: Az E.
Sz C. illusztrátorai és illusztrációi. Könyvtári Szemle 1972/2. — Dávid Gyula: A romániai magyar könyvkiadás
első két évtizede. Korunk 1978/12. — A Helikon és az E. Sz. C. levelesládája (1924–1944). Sajtó alá rendezte és
bevezette Marosi Ildikó, I–II. 1979.

Erdélyi Szikra — 1. A Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának programját népszerűsítő lap.
Nagyváradon jelent meg 1931 áprilisában és májusában Máthé Ernő és Gyarmati Miklós
szerkesztésében. Munkásköltők verseit közölte; irodalmi anyagában publikálta Gorkij írásait a
humanistákhoz, Hidas Antal forradalmi versét és Lunacsarszkij cikkét Hidasról. A lapot az 5.
szám után a hatóságok betiltották.

2. A KRP Kolozsvár-Kerületi Bizottságának lapja. Mint a párt első erdélyi magyar nyelvű
sajtóterméke a felszabadulás után, hetilapként indult 1945. márc. 8-án; 10. száma után felvette
az *Igazság nevet.

Erdélyi Színházi Élet — művészeti hetilap Temesvárt Damó Jenő szerkesztésében.
Mindössze három száma jelent meg 1930. nov. 15-étől dec. 5-ig. A füzet alakú,
többszínnyomásos folyóirat fejléce szerint „Művészet-kritikai újság, az erdélyi színházak,
hangosfilmszínházak, kabarék, műkedvelők szaklapja”. Az olvasmányosság igényével
szerkesztették, rovatcímei népszerűségre törekvést árulnak el: „Konferánsz színházi tit-
kokról”; „A hét slágere”; „Mi újság a pesti színházaknál”; „Színházi aforizmák”; „Vicc-
hullám”; „Erdélyi Színházi Élet telefonja”. A cikkek aláírás nélkül jelentek meg, valószínűleg
magának a szerkesztőnek a tollából. A közzétett műsorok, a hivatásos és műkedvelő
színjátszás adatai és a szervezeti hírek forrásértékűek.

Erdélyi Tudományos Füzetek, rövidítve ETF — György Lajos szerkesztésében Kolozs-
várott 1926–29 közt az Erdélyi Irodalmi Szemle, majd 1930-tól, a 22. számtól az EME
kiadásában megjelent sorozat. 1930-tól túlnyomórészt az Erdélyi Múzeum folyóirataiban köz-
readott tanulmányokat tartalmazta s a tudományágak erdélyi magyar művelőinek munkásságát
juttatta el az érdeklődő olvasókhoz. A tudományos életünk és közművelődésünk számára
egyaránt nagy jelentőségű sorozat 1. száma Rass Károly Reményik Sándor (Kv. 1926), az
utolsó, 208. Szabó T. Attila Erdélyi népi mesterek és tisztségviselők a XVI–XIX-ik századból
(Kv. 1947) c. tanulmánya. Az ~ széles skálája felölelte az egykorú romániai magyar
önismeret jogi, nyelv- és helytörténeti, néprajzi, régészeti, történeti, műemlékvédelmi és
személyiségrajzi, szociológiai, irodalmi, sajtótörténeti és bibliográfiai, nemkülönben román–
magyar kapcsolattörténeti tárgykörét. Aránylag kis helyet foglal el a bölcselet, így Tavaszy
Sándor Kierkegaard dán idealista filozófus gondolkozásával, majd a lét és valóság
problémájával foglalkozik, Varga Béla pedig Az individualitás kérdése (ETF 46.) címen
értekezik. Ritkán szerepelnek a természettudományok is: Balogh Ernő az Erdélyi-medence
felső mediterrán gipszeiben előforduló kvarcról, Nyárády E. Gyula Kolozsvár környékének
mocsárvilágáról ír.

A jogi szakirodalomból Balogh Artúr székely önkormányzati és a Nemzetek Szövetsége
történetéről szóló tanulmányai, valamint Mikó Imrének a törvényhozói összeférhetetlenségről
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s az államnyelvről írt dolgozatai említendők. Sokkal bővebb a nyelv- és helytörténeti anyag:
Szabó T. Attila a Közép-Szamos vidék, Nagyenyed, Zilah, Szásznyíres, Dés, Bábony
helynév- és településtörténetével nyitja meg a honi népiségtudomány új útját, s jelentősek a
néprajzi közlések is, így Makkai Endre és Nagy Ödön munkája, az Adatok téli
néphagyományaink ismeretéhez (ETF 103.), Balogh Ödön néprajzi jegyzetei a csügési
magyarokról s Nagy Jenő magyarvalkói feldolgozásai. A régészeti anyagból kiemelkednek
Ferenczi István megfigyelései a limes dacicus északnyugati szakaszán, s eredetiségével feltűnt
Méri István Középkori temetőink féltárásmódjáról c. szaktanulmánya (ETF 175.). A
székelyek eredetével Karácsonyi János és Asztalos Miklós, a moldvai csángókkal néprajzi és
történeti szempontból Bitay Árpád, Csűry Bálint, Mikecs László és Veress Endre foglalkozik.

Különösen jelentős az ~ művészet- és műemléktörténeti anyaga. K. Sebestyén József a brassói
Fekete-templom Mátyás kori címereivel és a Cenk hegyi Brasovia várral ismertet meg, Bíró
József a Bánffyak kolozsvári palotáját és bonchidai kastélyát mutatja be, Balogh Jolán Márton
és György kolozsvári szobrászok c. alatt (ETF 71.) a híres prágai Szent György-szobor
mestereiről számol be, a kolozsvári Szent Mihály-templom történetét Grandpierre Edit írja
meg. Herepei János és Szabó T. Attila Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez c. alatt
(ETF 107.) fatemplomok és haranglábak, majd Szabó T. Attila ugyanezen mű II. kötetében
székelykapuk és fazárak keletkezését magyarázza. Entz Géza a dési ref. templomot dolgozza
fel művészettörténetileg.

Értékesek az ~ történeti személyiségrajzai: Veress Endre gróf Kemény József történészről és a
történetíró Báthory István lengyel királyról írt monográfiái, id. Kántor Lajos rajza Wass
Otíliáról, az EME jótevőjéről, György Lajos Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos
munkássága c. műve (ETF 100.), ugyancsak az ő tollából Dr. Rajka László élete és
tudományos munkássága (ETF 110.), a zenetörténész Lakatos István A muzsikus-Ruzitskák
Erdélyben c. értekezése (ETF 111.), Nagy Géza dolgozata Geleji Katona István szemé-
lyiségéről vagy a Bíró Vencelé gr. Batthyány Ignácról, a gyulafehérvári könyvtáralapítóról
megannyi életrajzi forrásmű.

A hazai magyar faluszociológia kezdeteit Venczel József A falumunka és az erdélyi
falumunka-mozgalom (ETF 78.) és Szabó T. Attila A transylvan magyar társadalomkutatás
(ETF 97.) c. munkái jelzik, utalásokkal a Gusti-féle monografikus iskolával való
kapcsolatokra. Az irodalmi anyagból Gál Kelemen munkája, a Brassai küzdelmei a
magyartalanságok ellen (ETF 10.) s Gyalui Farkasé, A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán
(ETF 32.) emelkedik ki. Példamutató két sajtótörténeti úttörés: Hofbauer Lászlótól Az Erdélyi
Híradó története (ETF 43.) és Kristóf Györgytől Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom
története a kiegyezésig (ETF 109.).

Fontos láncolatot alkotott az ETF sorozatban Románia magyar irodalmának rendszeres
számbavétele. György Lajos eredetileg már 1919-től 1924-ig kiadott erdélyi magyar irodalmi
bibliográfiáját 1925-ben az ~ keretében folytatta, s ez a munka 1933-ig Ferenczi Miklós,
ugyanettől az évtől társként, majd 1934-től egyedül Valentiny Antal, végül 1940–42-ben
Nagyenyedről, Dél-Erdélyre korlátozva Vita Zsigmond tollából jutott tovább (*bibliográfia).

Az egyik szerző jeles román történész, Vasile Pârvan (A dákok Trójában, ETF 2.); román–
magyar kapcsolatra utal id. Kántor Lajos Párhuzam az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Astra
megalakulásában és korai működésében c. munkája (ETF 116.).

(K. Á.)
A szerkesztő (Szabó T. Attila): A hatvanadik kötet és a kétszázadik szám. Erdélyi Múzeum 1946/1–4. — Dávid
Gyula: A romániai magyar könyvkiadás első két évtizede. Korunk 1978/12.
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Erdélyi Tudományos Intézet, rövidítve ETI — 1940 őszén alakult Kolozsvárt a humán
tudományok, elsősorban a történelem és népélet tanulmányozására. Tudományos erőit
államilag fizetett, ún. intézeti tanárok és az egyetemről meghívott külső tanárok alkották.
1945-ben Erdélyi Magyar Tudományos Intézet, 1946-ban újra ~, majd utolsó átszervezése
után a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem–Erdélyi Tudományos Intézet nevet viselte. Első
igazgatója Tamás Lajos, 1944–45-ben Szabó T. Attila, majd Venczel József, 1945-től 47-ig
György Lajos, titkára Juhász István, végül elnöke Csőgör Lajos, igazgatója Gaál Gábor.
Kiadványai tudományosságunk jelentős emlékei. Az ~ Évkönyvei Tamás Lajos (1940–41,
1942, 1943 I.), utána Szabó T. Attila (1943 II. és 1944) szerkesztésében jelentek meg 1942 és
1945 között; ezek az intézet belső és külső munkatársainak történelmi, irodalom- és
műtörténeti, néprajzi, nyelvészeti tárgyú tanulmányait közlik; egy részük különlenyomatban is
hozzáférhető.

Az ~ szervezte meg a Borsa-völgy falvainak néptudományi kutatásait, s közreadta ezek
eredményeit. Vállalta a *Magyar Népnyelv két évfolyamának (1941–42) megjelentetését is. A
kiadásában megjelent mintegy 30 önálló nagyobb munka közül általános jelentőségűek:
Roska Márton: Erdély régészeti repertóriuma I. (Kv. 1942); Bónis György: Erdélyi perjogi
emlékek (Kv. 1942); Szabó T. Attila: Kalotaszeg helynevei I. (Kv. 1942); Szabó Dénes: Apor-
kódex (hasonmás kiadás, Kv. 1942); Székely Zoltán: A komollói erődített római tábor (Kv.
1943); Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv (Kv. 1943); Balogh Jolán: Az erdélyi
renaissance I. (Kv. 1943); Veress Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király
levelezése I–II. (Kv. 1944); Paulovics István: Dacia keleti határvonala és az úgynevezett
„dák” ezüstkincsek kérdése (Kv. 1944); Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor élete és
munkássága (Kv. 1944); Huszár Lajos: Bethlen Gábor pénzei (Kv. 1945); Kristóf György: A
két Bolyai alakja szépirodalmunkban (Kv. 1947). A fokozódó hon- és népismereti, néprajzi
érdeklődés jeleként jelent meg az ~ kiadásában 1943-ban Hankó Béla kötete a székely
lovakról, Árvay Józsefé a barcasági Hétfalu helyneveiről, Járdányi Pál A kidei magyarság
világi zenéje, Hantos Gyula Kétvízközti majorok c. munkája, Vajkai Aurél kötete a Borsa-
völgyi népi orvoslásokról, s 1944-es keltezésű Sándor Gábor A hóstátiak szénavontatása,
Kovács László A kolozsvári hóstátiak temetkezése, Faragó Ferenc Kide egészségügyi helyzete
c. műve. 1945-ös keltezésű Márton Gyula A kolozsmegyei Borsavölgy állatnevei c. munkája.
A Szabó T. Attila szerkesztésében 1947-ben megjelent Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik
születésnapjára magyar, német és román nyelvű tanulmányokat tartalmaz.

(K. Á.)
Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az E. T. I. működéséhez. ETF 190. Kv. 1944. — Balogh Edgár:
A mai erdélyi magyar tudományos érdeklődés. Magyar Út, Bp. 1944/24; uő: Az új magyar népiségtörténet
kolozsvári kísérletei. Magyar Út, Bp. 1944/25; uő: Erdélyi szellem az erdélyi tudományban. Magyar Út, Bp.
1944/28.

Erdélyi Tudósító — társadalmi és tudományos szemle, szerkesztője Veress Ernő. Brassói
Kath. Tudósító címen „társadalmi, hitbuzgalmi, közgazdasági” lapként indult, egy időben
hetenként, majd kéthetenként, végül havonta jelent meg. Az ~ címet 1919. febr. 17-től vette
föl, 1929-től Kolozsvárott szerkesztették; 1936-os, XIX. évfolyama Tudósító címen jelent
meg. 1944-ben Új Erdély címen Kovrig Béla szerkesztette. Hitbuzgalmi jellegű írások mellett
szépirodalmat, művelődéstörténeti tanulmányokat, irodalmi és színházi műbírálatot,83 könyv-
és folyóiratszemlét is tartalmazott. 1923 és 1930 között kiadott sorozatai: Az Erdélyi Tudósító
Könyvtára, majd Az Erdélyi Tudósító Almanachja (Kv. 1933).

Erdélyi Turista — *turista irodalom
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Erdélyi Vasárnap — *Keleti Újság

Erdélyi Viktor — Aradi Viktor írói álneve

Erdélyrészi és Bánáti Népkisebbségi Újságírók Szervezete — *újságíró-szervezet

Erdélyrészi Magyar Naptár — *naptár

Erdős György (Arad, 1901. dec. 11. — 1979. dec. 7., Arad) — szerkesztő, műfordító.
Gimnáziumi tanulmányait a magyarországi Mezőtúron fejezte be, Németországban és
Dániában járt tanulmányúton. Újságírói pályáját az Aradi Hírlapnál kezdte, majd Budapesten
a Dunaposta távirati iroda (1921–22), Az Üzlet c. közgazdasági napilap (1923–24) és a Pesti
Napló belső munkatársa; 1926-tól Aradon az Erdélyi Híradónál dolgozik, 1929-ben a Városi
és Falusi Dolgozók Blokkja megbízásából alapított A Nap felelős szerkesztője, ennek
betiltása után az aradi Reggel felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa (1931–37); közben
rövid életű irodalmi és művészeti lapokat (Kút, Rivalda, Szeptember) is szerkesztett. Walter
Hasenclever és Rainer Maria Rilke prózai írásait fordította a Keleti Újság számára (1921),
Caragiale-novellafordításait az 1952-ben megjelent háromkötetes centenáriumi Caragiale-
kiadás közölte. Önálló munkája: Lapzárta előtt (színmű, 1951). Álneve Szilveszter György.

Erdős Imre Pál (Nántű, 1916. nov. 2.) — képzőművész. Középiskolai tanulmányait
Szatmáron végezte, korán jelentkező festői és rajzolói tehetségét előbb a nagybányai
festőiskolában — Thorma János, Krizsán János és Mikola András tanítványaként —, majd
Budapesten fejlesztette, ahol különösen Molnár C. Pál szürrealisztikus, majd újklasszicista
szimbolizmusa hatott művészi látásmódjának kialakítására. Fametszetei (1936) és párizsi
képei (1938) album alakban Szatmáron jelentek meg. Későbbi időszakból származó portréi: a
Művészek álarc nélkül c. album (Bp. 1942) eredeti színészarcképeket tartalmaz, a Ceruzával a
toll mestereinél (Ignácz Rózsa előszavával, Bp. 1942) többek közt Babits Mihály, Csathó
Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Veres Péter, Zilahy Lajos aláírásukkal hitelesített
portréit közli. Grafikusi pályája 1945 után bontakozott ki. Fény és árnyék c. önarcképsorozata
(Szatmár 1946) Benedek Marcell előszavával jelent meg album formában, később avasi és
máramarosi rajzkompozíciókkal jelentkezett. Tervezett könyvborítókat, román és magyar
költők verseit illusztrálta, a romániai magyar művelődési és napisajtó állandó munkatársa.
Szocialista képzőművészek a világ dolgairól. Gyöngyösi Gábor interjúja E. I. P.-lal. Korunk 1975/10.

ASZT: Interjú. LM 981.

Erdős Iván84

Erdős Tibor, Cs. Erdős — *színházművészet

Erdővidék magyar irodalmi élete — gazdag művelődéstörténeti hagyományban gyökerezik.
Nagyajtán élt a halálát megelőző évtizedekben Cserei Mihály; ugyancsak a XVIII. századból
Benkő József történész és Linné-követő botanikus munkásságára emlékezünk, innen indult
pályájára Bölöni Farkas Sándor, s Benedek Elek kisbaconi otthona nemcsak a század eleji
székelymentő akció kezdeményezésével s e táj megörökítésével kapcsolódott írásbeliségünk
menetébe, hanem a Cimbora-szerkesztő fáradhatatlan irodalomszervezésével s „fiai”-nak ide
gyakran megtérő irodalmi turnéival, a romániai magyar irodalmi közélet első népi
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törekvéseivel is. A Nagyajtán született Kriza János katonadala ezen a tájon nem nosztalgikus
jelkép, hanem maga a valóság: „Erdővidék az én hazám, / Katonának szült az anyám. / Zöld
erdő zúgásán, / Vadgalamb szólásán / Nevelt föl jó apám.” A vidék központjában a százéves
baróti középiskola hűen őrzi az itt született Baróti Szabó Dávidnak, a „klasszikus triász”
költőtagjának emlékét, s idézi a község másik jeles szülöttjét, Gaál Mózes ifjúsági írót.

Barót szellemi örökségéhez tartozik az 1860-ban alakult Erdővidéki Székely Társalgó és
Olvasó Egylet s az 1874 óta működő, 1974-ben centenáriumát ünneplő baróti dalárda. A
zenekar is közel százéves. Az első nyomdát 1898-ban állították föl, Rozsondai János, Nagy
József, majd Égető Árpád nyomdászok igazgatása alatt közel fél századig működött. 1903-tól
itt készült az Erdővidék c. hetilap, első szerkesztői: Ferenczy Géza és Hoffmann Géza. A lap
többször változtatott címet, utoljára 1940-ben jelent meg Fábián László szerkesztésében mint
Erdővidéki Hírlap. Hasábjain megtaláljuk Benedek Elek, Bitay Árpád, Szabó Jenő,
Szabolcska Mihály, Szalay Mátyás, Szekula Jenő írók és a jeles bodosi gyümölcstermesztő
Budai József írásait. Az 1924-ben alakult Baróti Casino könyvtára mára 20 000 kötetes városi
könyvtár, a régi kultúrház 1958 óta városi Művelődési Ház. Kászoni Gáspár régészeti és
céhtörténeti gyűjteménye itt, id. Sütő Bélának s társainak néprajzi gyűjteménye a közeli
Vargyason egy tervbe vett Erdővidéki Múzeum törzsanyaga. Az irodalmi ünnepélyek, író-
látogatások, színházi rendezvények, kiállítások, bányásznapok, tudományos ülések légköréből
indult pályájára Barótról Bede Olga írónő, Kászoni Zoltán halbiológus szakíró és Kisgyörgy
Zoltán geológus szakíró, Kovászna megye s főleg a Köpec-baróti Szénmedence kutatója.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 1934-ben Baróton megrendezett tudományos értekezletén
Szádeczky-Kardoss Gyula, Bányai János, Balogh Ernő és Török Zoltán geológusok
rámutattak már a táj altalajkincseire, az 1872 óta folyó köpeci barnaszénbányászat azonban
csak a szocialista iparosítás során érte el mai területi és műszaki fejlettségét. A tájra jellemző
bányászvilágot Szemlér Ferenc regénye, A föld alatti erdő (1950) emelte az irodalomba, a
szocialista fejlődés eredményeit mind műszaki, mind üzemtörténeti szempontból Kisgyörgy
Zoltán és Vajda Lajos dolgozta fel a helyi szénbányászat centenáriumára kiadott Köpecbánya
1872–1972 c. kötetben (Sepsiszentgyörgy 1972).

Erdővidék ismétlődő ünnepei a Benedek Elek-évfordulók. A kisbaconi Mária lakban
berendezett emlékházhoz s írói emlékeket őrző kertjébe 1959-ben is, 1979-ben is
elzarándokolt a vidék népe, s a lezajló ünnepségek írói és tudományos előadói egyre
bensőségesebben mutattak rá a nagy mesemondó és harcos irodalompolitikus erkölcsi
magatartásának, mondandójának mély helyi gyökereire. A köpeci bányavidék székely
lakosságának nagy életforma-fordulójáról Balogh Edgár Vargyasi változások c. krónikája
számol be (Bartha Árpád fotóival, 1979).
Sütő András: Erdővidéki napló. A Rigó és apostol c. kötetben, 1970. 19–32. — Hol voltak legkisebb vidéki
lapjaink? Kisgyörgy Zoltán levele az Erdővidéki Hírlapról. Korunk 1971/6. — Herédi Gusztáv: Barót — bánya
— kultúra. Korunk 1973/3. — Kisgyörgy Zoltán: Erdővidék. Útikalauz. Sepsiszentgyörgy 1973. — Kormos
Gyula. Meghívó Kriza János és Benedek Elek szülőföldjére. A Hét 1974/15.

Erg Ágoston (Szatmár, 1905. máj. 9. — 1939, Milánó) — költő, közíró. Középiskolai
tanulmányait Máramarosszigeten a ref. kollégiumban, Szatmáron és Szegeden végezte, orvosi
tanulmányait Bécsben és Padovában folytatta, majd Olaszországban telepedett le, Milánóban
nyitott rendelőt.85 1924-ben Bécsben több erdélyi születésű diáktársával a Fiatalok könyve c.
maga szerkesztette versantológiában szerepelt, majd Heves Ferenccel közös avantgardista
verskötetet adott ki Groteszk plakát címmel (Wien–Máramarossziget 1926). 1926-tól — a lap
indulásától — kezdve a Korunk munkatársa, széles skálán elemezte az irodalmi és művészeti
jelenségeket, ismertette az olasz szellemi élet haladó és retrográd megnyilatkozásait; először
írt magyarul Proustról, érdekelte a pszichoanalízis. Több írása jelent meg a Heves Ferenc
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szerkesztette Máramaros c. hetilapban.86 Ismeretlen körülmények közt halt meg, állítólag
öngyilkos lett. Nekrológjában Gaál Gábor költészetének a realizmus felé tisztuló
avantgardizmusát emelte ki. Színérváraljáról napjainkban került elő Balogh Feri halála c.
regénye, melynek egy részletét annak idején 2400 kalória c. alatt közölte a 100%.87

Gaál Gábor: E. Á. Korunk 1939/2; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 659–60. — Heves Ferenc: E. Á.
Korunk 1973/2.

Ernyes László, családi nevén Ehrenfeld (Arad, 1912. ápr. 21. — 1975. aug. 30., Temesvár)
— újságíró, költő, műfordító. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a kat. Főgimná-
ziumban végezte, Temesváron lett banktisztviselő, majd az Electromotor gyár technikusa.
Különböző lapoknál dolgozott mint riporter és sportszerkesztő. Szerkesztette az Apărarea
Patriotică contra teroarei fasciste c. kiadványt (Tv. 1945). Anavi Ádámmal röplapot adott ki
az 1946-os választásokra. Ének a munkatáborból c. verseskötete évjelzés nélkül jelent meg.
Fordította Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Mihai Eminescu és több mai román költő
verseit.

Erős Blanka (Marosvásárhely, 1917. nov. 3.) — újságíró, szerkesztő. ~ László felesége.
Középiskolát Gyergyószentmiklóson végzett, a II. világháború alatt ápolónő Kolozsvárt,
deportálták. Előbb vegyészetet hallgatott, 1949-től adjunktus a Bolyai Tudományegyetem
társadalomtudományi tanszékén, majd 1954-től a Dolgozó Nő főszerkesztője. 1973-ban
nyugalomba vonult. Munkája: Lányoknak — lányokról (Kaleidoszkóp, 1976).

Erős László (Kolozsvár, 1913. máj. 31.) — újságíró. ~ Blanka férje. Szülővárosában a
George Bariţ líceumban érettségizett, a Ferdinand Egyetemen szerzett jogi diplomát. Az
Orient-Radio (RADOR) távirati iroda munkatársaként kezdte meg pályáját (1933–40), a
felszabadulás után az Erdély és a Tribuna napilapok szerkesztőségében dolgozik, 1948-tól az
Egység (később Új Út) szerkesztője, majd titkára, 1953-ban a Falvak Dolgozó Népe
munkatársa, az Igazság külpolitikai rovatvezetője (1953–68). Kommentárjai és tanulmányai
az Előre, A Hét, Korunk, Művelődés hasábjain jelennek meg. Munkája: Bélyeggyűjtők könyve
(KKK 1979).

Erőss Alfréd (Perestyén, 1909. júl. 7. — 1950. júl. 3., Torda) — költő, tanulmányíró.
Kézdivásárhelyen érettségizett, Gyulafehérváron és Rómában végezte a teológiát. 1938-tól
teológiai tanár, a Pázmány Péter Társaság tagja. Első kötete 19 éves korában jelent meg a
Vasárnap kiadásában Az út (Arad 1928) címen. „Meglehetősen egy húron játszik, s talán
szántszándékkal elfogja fülét az új líra dübörgő erejű hangjától, mely ma fölveri Európa
csöndjét” — állapította meg Dsida Jenő. 1941-ben Kolozsvárra költözött. Újabb kötete a
Székelyek dicsérete (Kv. 1942).88 Verseire jellemző a pátosz, a legjobbak tájélményből
születnek, hangot adva a dolgozók szociális gondjainak is. Tanulmányait az Erdélyi Iskola,
Hitel, Reményik Sándorról írt értekezését a Termés (1943. Tél) közölte. Az emberi személy
problémája (Bp. 1944) c. bölcseleti munkája a céltudatos közösségi ember önalakítását
értékeli.
D. J. (Dsida Jenő): E. A.: Az út. Pásztortűz 1927/25–26.

Erőss Attila (Küküllővár, 1925. júl. 27.) — újságíró. A középiskolát Marosvásárhelyen,
jogtudományi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte. Marosvásárhelyen
újságíró (1947–53), az Igaz Szó szerkesztője (1953–54), majd törvényszéki bíró (1955–62),
jogtanácsos. Napilapokban és folyóiratokban elszórt elbeszélései, törvényszéki jegyzetei,
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bűnügyi kisregényei (A bosszú, Hargita 1968; A szürke ametiszt, Vörös Zászló 1968) és
regényrészletei láttak napvilágot. Zenélő kút c. színjátéka (Gergely Géza rendezői tanácsaival,
Művelődés 1972/7) történeti témát visz műkedvelő-színpadra.

Erőss József (Csíkszereda, 1868. okt. 26. — 1932. nov. 7., Sepsiszentgyörgy) — történész. A
középiskolát Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérvárt végezte, tanári oklevelet a kolozsvári
egyetemen szerzett. Középiskolai tanár volt Gyulafehérvárt, Csíksomlyón, Kézdivásárhelyen
(1894–1929). Olaszországi útirajza (1910), székely történelme (1913) és ifjúsági színjátéka az
ágyúöntő Gábor Áronról (1914) Kézdivásárhelyen jelent meg. Háromszék telepedési története
c. tanulmányát a Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvében és különlenyomatban is
közzétette (Sepsiszentgyörgy 1929); a munka a történetírás korabeli eredményeit foglalja
össze.

Erről van szó — Gaál Gábor és Ben Ami (Benamy Sándor) „Művészeti és emberi
figyelmeztető” alcímmel Kolozsvárt 1927 elején, feltehetőleg április havában megjelent
röpirata. A 24 újságlap terjedelmű kiadvány montázsszerűen hozza a két szerző írásait; Gaál
több részre tagolt vezércikkében a fogalmak ésszerű tisztázását sürgeti, jelképesen meg-
hirdetve „az Emberiség Szótárá”-t, szembefordulva bármiféle új metafizikával, s leszögezve,
hogy „Csak a szükségszerű dolgoknak van jogosultságuk!” A röpiratban Gaál egyfelől a
hontalanság mítoszaival s az avantgarde formabontásával, másfelől a vidéki utánzással és
felszínességgel szemben keres új szintézist, kimondva: „Legyen az erdélyi író formáiban is
külön, eredeti; ha így parancsolják: erdélyi. Ha erre bírja a készsége, akkor a tartalma is és a
lokalitása is idevaló és mégis egyetemesen emberi lesz. Járja a Bartalis útját. Ne ismételjen!”
Az ~ Gaál-anyagát részben újraközli Gaál Gábor Válogatott írások c. gyűjteménye (II. 1965.
154–60.).
Salamon László: Erről van szó. Korunk 1927/5. — Balogh Edgár: A Korunk fordulata 1929-ben. NyIrK 1964/2;
újraközölve Itt és most, 1976. 20–51. — Benamy Sándor: A XX. században éltem. Bp. 1966. 182–99. — Tóth
Sándor: G. G. Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szerkesztőjéről. 1971. 108–12.

Esti Lloyd — gazdaságpolitikai napilap Temesváron 1924. márciusa és okt. 6-a között. 155
száma jelent meg. Franyó Zoltán szerkesztette. Radikális polgári iránya, nyílt vélemény-
mondása, változatos riportanyaga s minden téren megmutatkozó határozott állásfoglalása
rövid idő alatt széles körben tette népszerűvé. Belső munkatársai közé tartozott Benamy
Sándor, Damó Jenő, Győri Ernő és Mikes Imre. A lap közölte Endre Károly kritikáit, Kóra-
Korber Nándor és Szántó György rajzait.

Estilap — *Ellenzék

E. Szabó Ilona, Engelné (Szamosújvár, 1924. nov. 25.) — műtörténész. Engel-Köllő Károly
felesége. A kolozsvári művészeti főiskolán 1952-ben végzett, rajztanár Nagyváradon, 1953-
tól 1978-ig a kolozsvári Művészeti Múzeumban muzeográfus. Műkritikáit az Utunk, Korunk,
Arta Plastică közli, számos román és magyar nyelvű kiállítási katalógus szerzője. Szolnay
Sándor (1974) és Fülöp Antal Andor (1979) c. kismonográfiái a művészek egész életművét
felölelő, alapos művészettörténeti tájékozottságról tanúskodnak.

Északi Színház — az 1968 óta román és magyar tagozattal működő szatmári színház
elnevezése. A magyar tagozat eredetileg a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet
Kolozsvárt 1953-ban végzett évjárata, mely együtt maradt és a nagybányai Állami Színház
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magyar tagozataként kezdte meg színpadi működését. A „fiatalok színháza” 1956-ban került
Szatmárra, s élén Harag György igazgató-főrendezővel hamarosan országos hírnevet szerzett
bátor kísérletező szellemével. A gondos összjátékra épített művészi teljesítmények közt
klasszikus és modern drámák mellett egyre inkább feltűnnek a hazai magyar drámairodalom
termékei.

Az 1960-tól Csíky András, 1968-tól Ács Alajos, ma Gergely János igazgatása és Boér Ferenc
művészi irányítása alatt működő színház magyar együttese sikerre vitte Sütő András Tékozló
szerelem, Nagy István Nézd meg az anyját (1962–63), Földes Mária Baleset az Új utcában
(1963–64) és A hetedik, az áruló (1966–67), Csávossy György és Komzsik István A fül
(1966–67), Méhes György 33 névtelen levél és Páskándi Géza Külső zajok (1967–68),
Kányádi Sándor Ünnepek háza (1970–71) c. darabjait. Az ~ segítette színpadra szerzőavató
bemutatóval Kocsis Istvánt, akinek A nagy játékos c. Martinovics-drámája (1969–70) és
Bolyai János estéje c. monodrámája (1970–71) Zsoldos Árpádnak, Megszámláltatott fák c.
drámája (1972–73) Ács Alajosnak, Magellán c. drámája (1974–75) Boér Ferencnek, Tárlat az
utcán c. drámája (1975–76) Boér Ferencnek és Czintos Józsefnek, Árva Bethlen Kata c.
monodrámája (1976–77) pedig Nyiredi Piroskának a művészi alakításával került közönség
elé.

Ebben a színházban jutott először színpadra, ugyancsak szerzőavató bemutatóként Sigmond
István Gyertyafénynél c. egyfelvonásosa (1976–77), Soltész József Hat szem egy kulcslyukon
c. vígjátéka (1978–79), valamint Kincses Elemér Ég a nap Seneca felett c. drámája (1978–
79). Székely János Hugenották c. drámájának első bemutatóját az 1979–80-as évadban
tartották. Az ~ létesítménye a szatmári Irodalmi Szalon, teljesítményei közt Tarnói Emília
népballada-estje, Boér Ferenc és Gyöngyösi Gábor fiatal költőkről folytatott és versekkel
illusztrált színpadi párbeszéde, egy Petőfi- és egy Ady-emlékműsor, Platóntól a Szókratész
védőbeszéde, D. R. Popescu Andilandi c. egyfelvonásosának első bemutatója, egy összeállítás
Hangok az arénában címmel Méliusz József műveiből s 1980-ban Parászka Miklós
rendezésében egy József Attila-emlékműsor szerepelt.

(Gy. G.)
Gyöngyösi Gábor: Historia domus. Utunk 1972/7; uő: A szatmári színjátszás rövid története. Emlékfüzet a
szatmári É. Sz. magyar tagozatának 20. évfordulójára. Szatmár 1973. — Földes Mária: Nézz vissza… húsz évre.
A Hét 1973/43. — Kántor Lajos: A megtalált színház. Kv. 1976. 160–67. A legenda szétfoszlása.

Északnyugati Újság– *Nagykároly magyar irodalmi élete

ESZME — „Az Erdélyi Szemle Munkatársainak és Barátainak Irodalmi, Tudományos,
Művészeti és Közművelődési Egyesülete” címből képzett betűszó, az Erdélyi Szemle
támogatására csoportosult baráti kör jelképes elnevezése. A Sütő-Nagy László
kezdeményezésére eredetileg Erdélyi Szemle Társaság c. alatt kötetlenül működő közösség
1933 decemberében ezen a címen hivatalos egyesületté alakult, s 1938-ig működött.
Elsősorban iparos körökben, kereskedő társulatokban, földészek művelődési otthonaiban
tartott tájékoztató és népszerű előadásokat Kolozsvárt és vidékén. Vezetőségében helyet
kapott az idősebb generáció: Bartha Ignác elnök mellett id. Hatházy Sándor, Kiss Elek,
Gulyás Károly, Walter Gyula és az alapító Sütő-Nagy László. Velük működött együtt az
ifjabb nemzedék képviselete is: a titkári teendőket vállaló Bözödi György, Jancsó Béla és
Jancsó Elemér. A fiatalok külön estélyein Koós-Kovács István, Kováts József, Szabédi László
szerepelt.

Népszerűkké váltak ún. irodalmi törvényszékei, melyeken a *Pharos zsidó irodalmi és
könyvkiadó társaság tagjai s Janovics Jenő, Poór Lili művészek is felléptek. Az ~ programján
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a székely írócsoportból Nyírő József és Tamási Áron, a többi írók közül Gyallay Domokos,
Karácsony Benő, Szántó György népszerűsítése szerepelt; bevonták munkájukba a parasztság
íróit is, Bárdos Pétert, Pálfi Miklóst, Sárközi Gerőt, Izsák Domokost; kapcsolatot építettek ki
a szervezett munkássággal, melynek soraiból céljaikat Bruder Ferenc, id. Jordáky Lajos,
Terhes Gyula támogatta; a haladó polgári elemeket vallási különbség nélkül népművelő
szolgálatba vonták. A világnézeti harcok kiéleződésekor az ~ általános tervei és elképzelései
felbomlottak.

Evien-Eisler Eugen — *Petrozsény magyar irodalmi élete

évkönyv — valamely év jellemző eseményeit, adatait, eredményeit összegező, ill. egyes
területek (szerkesztőség, iskola, intézmény) évi működését ismertető kiadvány. Sokrétű
jellege folytán e kiadványtípus a romániai magyar művelődésben főként öt területen jutott
szerephez. Eszerint vannak:

1. Közéleti ~ek. Jelentős kísérlet volt e téren az Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929 (Kv.
1930). Szerkesztette Fritz László és Sulyok István. Szándékuk szerint az évenként megjelenő
kötetek a romániai magyarság életének teljes keresztmetszetét lettek volna hivatva megadni.
Az egyetlen megvalósult kötet 714 munkatárs bevonásával és 2649 kérdőív feldolgozása
alapján készült. Tizennégy fejezete közül kettő szorosabban vett művelődéstörténeti
vonatkozású: Magyar könyv Erdélyben Sulyok Istvántól és Az Erdélyi Múzeum Egyesület tíz
esztendeje id. Kántor Lajostól. A bánsági magyarság életét mutatja be a Magyar Ház
Évkönyve (Tv. 1930); a Páll György szerkesztette kötet amatőrkiadásban azok számára
készült, akik „a temesvári Magyar Ház befejezését előmozdították”. Művelődéstörténeti
szempontból érdekes Endre Károly Temesvári művészek c. összeállítása s a bánsági magyar
irodalomról és sajtóról szóló fejezet. „A kisebbségi magyar polgár kézikönyve” alcímmel
megjelent újabb Erdélyi Magyar Évkönyv (Brassó 1937) Kacsó Sándor szerkesztésében a
„kisebbségi humánum”-ot szólaltatja meg, s hasznos irányítást ad a nemzetiségi és
állampolgári magatartás erkölcsi egyeztetésére.

2. Iskolai ~ek. Több évtizedes hagyomány folytatásaként mind a felsőfokú tanintézetek, mind
a jelentősebb középiskolák 1944-ig rendszeresen adtak ki ~et. A főiskolaiak közül
megemlíthető a kolozsvári ref. teológiáé és az unitárius teológia értesítője (1940-ben a XLIV.
évfolyam jelent meg); A Ferenc József Tudományegyetem ~e az 1940–41-es tanévtől 1944-ig
jelent meg Kolozsvárt. Mindezek a kiadó tanintézet belső életére vonatkozó adatokon kívül a
romániai magyar irodalmat tükröző értékes életrajzi, könyvészeti és művelődési adalékokat is
tartalmaznak.

Jeles napok alkalmat adnak arra, hogy az intézmény vezetősége feleleveníthesse az iskolai
~ek hasznos hagyományát, mint például az Anuarul Liceului Pedagogic din Odorhei Secuiesc
— A székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum Évkönyve (1670–1971), amelyet Ecaterina
Mageru, Ferenczi Emma és Hegedűs Gyula szerkesztettek.

3. Tudományos ~ek. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve c. alatt 1940–41-es, 1942-es,
1944-es és 1944–47-es (I–II.) kötetek jelentek meg Kolozsvárt; a rangos tanulmány-
gyűjtemény-sorozat az intézet munkatársainak kutatási eredményeit összegezte. Az utolsó két
kötet — miként a szerkesztőségi jegyzetből kitűnik — részben a kimaradt 1943-as ~ anyagát
öleli fel, melynek szedését 1944 őszén a háborús események miatt meg kellett szakítani,
részben pedig a felszabadulást követő első évek tudományos eredményeiből ad ízelítőt. 1973-
ra jelent meg Ritoók János bevezetésével a Korunk Évkönyv I. kötete, 24 szakember
megszólaltatásával körképet adva a romániai tudományosságról; az 1974-re kiadott második
Korunk ~ a romániai magyar sajtót mutatja be Veress Zoltán bevezetőjével; az 1976-os
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jubileumi évkönyv, amelyet Egy alkotó műhely félévszázados történetéhez címen Szilágyi
Júlia szerkesztett, főként magáról a folyóiratról szóló tanulmányokat tartalmaz; az 1977-es
évkönyv — szerkesztette Veress Zoltán — központi témája az Ember a gyorsuló időben; az
1979-es évkönyv — szerkesztette Herédi Gusztáv —, tekintettel Orbán Balázs születésének
150. évfordulójára a Romániai magyar népismeret c. alá foglalt tárgykörrel foglalkozik, míg
az 1980-as az Ember, város, környezet témáját dolgozza fel Veress Zoltán szerkesztésében.

1978-ban megindult A Hét Évkönyve sorozat is, köteteinek problematikáját az alcím jelzi: az I.
kötet a Haza, szülőföld, nemzetiség (közli Bernád Ágoston összeállításában Romániai magyar
írók repertóriuma c. alatt 136 író személyi és könyvészeti adatait is), a következő 1979-es II.
kötet Mi lehet, mi lesz a gyermekem címen nevelésügyünk haladó hagyományait eleveníti fel s
a szülőknek igyekszik szakszerű pályaválasztási tanácsokkal a segítségére lenni. Mindkét
kötet felelős szerkesztője Horváth Andor, a II. kötet szerkesztője Baróti Judit. A III. kötet
Azok a lázas hetvenes évek c. alatt az elmúlt évtizedet áttekintő cikkválogatás.

4. Irodalmi és művészeti ~ ek. A Kolozsvári Nemzeti Színház Évkönyve (Kv. 1943) c. alatt
Szabó Lajos szerkesztett színművészeti összefoglalást, amelyből kiemelkedik Jancsó Elemér
tanulmánya a 150 éves kolozsvári magyar színjátszás hagyományairól. Szépirodalmi ~-
sorozatot kívánt megnyitni az Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó bukaresti,
kolozsvári és marosvásárhelyi szerkesztőinek közös munkája, a Dimény István, Kocziány
László, Lőrinczi László, Marosi Péter és Szász János szerkesztésében megjelent Irodalmi
Évkönyv 1957, de a kötet sikere ellenére is a kezdeményezés elakadt.

1968 óta évről évre rendszeresen megjelenik Kolozsvárt az Utunk Évkönyv. Grafikai tervező
Tóth Samu, majd Árkossy István, a címlapot Deák Ferenc készítette. A népszerűvé vált ~
általános (1968), irodalomtörténeti (1969 és 1970), a lap jubileumát ünneplő (1971), lexikális
(1972), humorisztikus (1973), honismereti (1974) beállítottságával teret biztosít a modern
képzőművészet és zenei élet kérdéseinek is, gazdag illusztrációkkal és műmellékletekkel.
További kötetei az 1850 éves Kolozsvár-Napocához (1975), a Nők Nemzetközi Évéhez
(1976), a lap harmincéves történetéhez (1977), a Nemzetközi Gyermekévhez (1978), a
műkedvelő színjátszáshoz (1979), valamint a hiedelmek-mítoszok világához (1980)
kapcsolódnak.

5. Alkalmi ~ek. Három nyelven jelent meg az Almanahul Tipografilor — Nyomdász Évkönyv
— Buchdrucker Almanach (Kv. 1926) Krizsó Kálmán szerkesztésében. A remek kivitelezésű,
ólommetszetekkel, linókkal, betűvetési táblákkal ellátott díszkiadás előállításában kolozsvári,
nagyenyedi, nagyváradi és temesvári grafikusok és nyomdászok vettek részt.
Művelődéstörténeti szempontból forrásértékű a kötetben Krizsó Kálmán Nagyrománia kő- és
könyvnyomdaipari statisztikája c. összeállítása. A Krizsó-féle nyomdász ~ további kötetei:
Almanahul tipografilor — Nyomdász Évkönyv — Buchdrucker Almanach (Tv. 1927);
Almanahul Grafic — Grafikai Évkönyv — Graphisches Jahrbuch (1930); Graphisches
Jahrbuch (társszerkesztő Friedrich Schneider, Kv. 1938); Grafikai Évkönyv (Kv. 1940). 1942-
ben is megjelent még egy hasonló évkönyv, de nagyon szűk körben került terjesztésre, mivel
a példányok java részét a rendőrség elkobozta. A Hankó János kiadásában megjelent 110 év.
A Kolozsvári Casino Évkönyve (Kv. 1943) művelődéstörténeti szempontból becses, mert az
alapítástól fogva 1943-ig bezárólag közli a kaszinó tagjainak névsorát.

Évkönyv címmel 1947-ben és 1948-ban jelentetett meg egy-egy kisebb kiadványt Brassóban
az Encián Turista és Testnevelési Egyesület Ördögh Sándor szerkesztésében.

(K. K.)
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ex libris, lat. 'könyveiből' — könyvjegy; sokszorosított grafikai lap; arra szolgál, hogy a
könyv tulajdonosát jelezze. Bár kódexekben is előfordul (superexlibris), fejlődéstörténete a
könyvnyomtatás és általában a könyv történetéhez kapcsolódik. A grafikus a lapon feltünteti a
rendelő nevét s az „ex libris” jelzést, emellett igyekezvén a könyvgyűjtő egyéniségét,
foglalkozását, kedvtelését valamilyen jelképes rajzban szemléltetni. Képzőművészeti
besorolása szerint kisgrafika. Technikája a lehető legváltozatosabb: metszetek, karcok,
vegyestechnikák (általában sokszorosító eljárások) vagy nyomdatechnikai úton nyomódúcra
(klisére) átvitt rajzok. Az elsők a XV. századból ismeretesek, de kultuszuk Európa-szerte csak
Albrecht Dürer után lett általánossá. Dürer, Holbein és Cranach már a mai értelemben vett ~-
grafikát művelték; hatásuk a múlt század végén, a jelen század elején, a könyvjegyek második
reneszánszának kezdetén is kimutatható.

Erdélyben ifj. Köleséri Sámuel könyvjegyét tekintjük az első magyar ~nek. Eredete a XVII.
század utolsó negyedére tehető, valószínűleg Hollandiában készült. Címeres (heraldikus)
könyvjegyeket nagyobb számban a XVIII. század közepétől ismerünk. A XIX. század
második felében mutatkozó pangás után a századfordulón és különös nyomatékkal a XX.
század elején élénkül meg újra az ~ gyakorlata és forgalma. Felfedezője az önállósuló
iparművészet, támogatója a szecesszió. Jobbára az utóbbi stílusirányzathoz sorolhatók azok a
hazai könyvjegyek is, melyek a 20-as évek közepétől legnagyobb könyvkiadó vállalkozásunk,
az ESZC könyvei számára készültek (Bánffy Miklós, Debreczeni László és Kós Károly
grafikái). A két világháború között számos könyvgyűjtő készíttet magának művészi
könyvjegyeket, ezek népszerű grafikusa abban az időben Keöpeczi Sebestyén József, Kós
Károly, Debreczeni László, Tóth István, Gy. Szabó Béla, Mattis-Teutsch János, Reschner
Gyula, Jeney Lajos, Radványi Román Károly. A II. világháború után csak a 60-as években
kezdik élesztgetni a könyvjegykészítés gyakorlatát. Művelésére grafikusaink újabb
nemzedéke vállalkozik, akik közül kiemelkedik Deák Ferenc, Feszt László, Paulovics László,
Vecserka Zsolt.

Az ~, találó hasonlattal a képzőművészetek epigrammája, nemcsak könyvbarátokat vonz, de
gyűjtőit is megtalálta. 1962-ben a Párizsban tartott IX. Ex Libris Európa-Kongresszus az I. Ex
Libris Világkongresszussá (FISAE) alakult át, amely mint a könyvjegy gyűjtőinek és
grafikusainak nemzetközi egyesülete kétévenként ülésezik. A könyvjegy-gyűjtő — az amatőr
— fogalma nálunk a század első negyedében jelenik meg. A könyvjegy készítése és gyűjtése
népszerűsítésének értékelhető eredményei vannak. Fóruma a *Könyvtári Szemle, majd
megszűnése után a Művelődés *Könyvtár c. negyedévi melléklete (rendszeresen közöl
szakcikkeket és illusztrációkat), továbbá a Korunk, Utunk, A Hét folyóiratok és néhány
napilap is. Ismert népszerűsítője és a szakirodalom művelője Gábor Dénes.

Nevesebb hazai gyűjtők: Diamant Izsó Kolozsvárt (nagy értékű kollekciója a II. világháború
alatt részben szétszóródott, részben megsemmisült), Boros József Gyulafehérvárt (8200 lapból
álló gyűjteménye a kolozsvári Egyetemi Könyvtár állományába került), Radványi Román
Károly Nagyváradon (gyűjteménye ifj. Radványi Károly birtokában; rendezetlen), Gábor
Dénes Kolozsvárt (10–12 000 szakszerűen rendezett lap tulajdonosa), Kovrig Károly Tordán
(gyűjteménye örökösei birtokában).

Úttörő ex libris-kiállításokat rendeztek a könyv nemzetközi évében, 1972-ben a brassói
municípiumi és a kolozsvári egyetemi könyvtárban, még nyomtatott katalógusok nélkül, a
következő évi brassói, majd a csíkszeredai kiállítás kétnyelvű, 16 oldalas, illusztrált
katalógusa már bibliofil szempontból is figyelmet érdemelt. Az 1976-os sepsiszentgyörgyi
kiállítás 32 oldalas, filológiai pontossággal szerkesztett katalógusa külön megemlítendő, mert
a Megyei Könyvtár első kiadványa. Ez a közel félezer könyvjegyet bemutató tárlat
vándorkiállítássá alakult, és Kézdivásárhely, Barót, majd Szatmár (1977), később
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Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós (1978) tárlatlátogatói is
megtekinthették.

(M. J.)
Siklóssy László: Az erdélyi ex-libris. Pásztortűz 1925/25–26. — Szabó T. Attila: A könyvjegy művészete.
Pásztortűz 1937/9. — Herepei János: Könyvészeti tanulmányok. ETF 143, Kv. 1942. — Lászlóffy Aladár: Ex
libris. Előre 1967. dec. 24. — Gábor Dénes: Az ex libris múltja, jelene és jövője. Korunk 1968/6; uő: A XV.
Nemzetközi Ex libris Kongresszus után. Művelődés 1974/12; uő: Útjelzők ex libris-gyűjtőknek. Művelődés
1977/3. — Gy. Szabó Béla: A grafika hamupipőkéje. Utunk 1970/51.

Ex-libris — *Lepage könyvkereskedés
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F

Fábián Csaba — *matematikai szakirodalom

Fábián Ernő (Kovászna, 1934. okt. 12.) — közíró, kritikus. Sepsiszentgyörgyi középiskolai
tanulmányok után a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem–filozófia szakos
képesítést (1956). Illyefalván kezdte tanári pályáját, 1960 óta szülővárosában tanít. A Korunk
hasábjain közölt tanulmányokat az ismerethalmozás és önálló gondolkodás helyes arányairól
(1969) s a vidéki értelmiségről (1971); ifjúsági sikermodelleket állított fel (1972); A hitvitázó
ideológiája c. tanulmánya (Korunk 1979/6) új, elfogulatlan képet ad Szabó Dezső szemé-
lyiségéről. Tájékoztató írásait, könyvelemzéseit, világirodalmi szemléit közli az Igaz Szó, A
Hét, Tanügyi Újság, Megyei Tükör és a szegedi Tiszatáj. Vidéki helytállás és korszerű
művelődés egyeztetését hirdeti, a nemzetiségi kérdés társadalomelméleti megközelítése, az
etnikai tudat szociológiája foglalkoztatja. A Látóhatár (Kv. 1973) c. filozófiai-ideológiai
antológiában az „eszközember” elemzésével szerepel. Önálló kötetei: az Apáczai Csere János
(Kv. 1975) az eddigi kutatások eredményeit összegező világos pályaképen túl különösen a
Magyar Encyclopaedia filozófiai vonatkozásait elemzi, új kötete: Az ember szabad lehet.
Eötvös József eszmevilága (Kismonográfia, Kv. 1980).
Szigeti József: Új Apáczai-monográfia. Korunk 1976/3. — Imreh István: Tanító élet — alkotó élet. Utunk
1976/43.

Fábián Ervinné, Beer Ilona Mária vagy Elen Mary (Szolnok, 1894. márc. 15.) — ifjúsági író,
Brassóban él, a Brassói Petőfi Irodalmi Kör (1947) tagja. Meséket, novellákat közölt a
kolozsvári Új Cimbora gyermeklapban és a temesvári Déli Hírlapban. Munkái: Egy csokorba
kötött mese (Lugos 1935; németül Ein Märchenstrauss und andere Geschichten, Brassó
1936); Az öreg paraszt (elbeszélések, Déva, 1937).

Fábián Imre (Nagyszalonta, (1945. júl. 2.) — újságíró, folklorista, költő. ~ Sándor öccse. A
marosvásárhelyi pedagógiai főiskola elvégzése után a nagyszalontai Arany János Emlék-
múzeum igazgatója (1969–71), majd a nagyváradi Fáklya belső munkatársa. Folklórfel-
dolgozásait és Arany-kutatásainak eredményét a napisajtó és a Művelődés, Utunk közli;
versekkel jelentkezett a Varázslataink (1974) és Hangrobbanás (1975) c. antológiákban. Az
Antologie de cultură populară bihoreană I. Balade c. kötetben (Nv. 1979) bihari magyar
népdalokat mutat be.

Fábián Sándor (Nagyszalonta, 1937. jún. 16.) — költő. ~ Imre bátyja. Tanulmányait a
nagyváradi klasszikus líceumban és a marosvásárhelyi OGYI-ban végezte. 1962 és 1966
között Sarmaságon bányaorvos, 1966 őszétől Nagyváradon üzemorvos. Orvosi és emberi
hivatástudattól áthatott verseivel tűnt fel a 60-as évek elején. Tóth Árpádon iskolázott költői
képekben a dolgos hétköznapokat, a tudatosan vállalt, derűs jövőt hitelesen szólaltatta meg
Nehéz szépség c. Forrás-kötetében (Tóth István előszavával, 1964). Verstémáinak,
metaforáinak valósághátterét orvosi élményei jelentik, legjobb költeményeiben a már-már
riporteri jelenítést sikerül lírába oldania, általános emberi jelentéssé emelnie.
Gyermekverseket is ír, humoros karcolataival az Utunk „Humorú Tükör” rovatának
munkatársa.

Újabb verskötetei: A földhöz tartozom (1967); Több kék (Kv. 1972); Nyármadár (Kv. 1976);
A piros labda pettyei (verses mesék óvodásoknak, 1979).
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Kiss Jenő: Néhány szó egy versről. Igaz Szó 1961/2. — Kántor Lajos: Gyógyítás és ihlet. Utunk 1962/13. —
Szilágyi Domokos: Szabálytalan kritika két fiatalról. Igaz Szó

1964/9. — K. Jakab Antal: Új sematizmus felé? Utunk 1967/31. — Márki Zoltán: Az ihlet forrásai. Igaz Szó
1967/11; uő: Fehér szavak. A Hét 1976/32. — Szőcs István: Költészeti eszmény a gyakorlatban. Előre 1972. aug.
12. — Molnos Lajos: Nyármadár. Utunk 1977/29.

ASZT: Interjú és versek. LM 471, 604, 612. — F. S. írói pályájáról. LM 1325.

Fábry Zoltán romániai kapcsolatai — a magyar irodalomban azokkal a sajátosan egyéni
írásokkal kezdődtek, amelyekben a csehszlovákiai magyar író és irodalompolitikus a
szlovenszkói magyar életet a kolozsvári Keleti Újságban ismertette. Franyó Zoltán lapjának, a
Geniusnak, majd az Új Geniusnak munkatársa — ez utóbbiban jelent meg Emberirodalom c.
programadó írása is (1925/1) —, Szántó György Periszkop c. lapjának csehszlovákiai
szerkesztője. Még a 20-as években Bartalis Jánossal és Ligeti Ernővel is kapcsolatba lépett,
könyveiket a csehszlovákiai magyar sajtóban ismertette. Dienes László a Korunk meg-
indulásakor bevonta a lap munkatársi gárdájába, ez a kapcsolat mélyült el Gaál Gáborral való
évtizedes (1929–39) baráti együttműködéssé. A csehszlovákiai magyar publicista neve
felkerült a folyóiratra, s szülőfaluja, a Kassa közelében fekvő Stósz mint a csehszlovákiai
szerkesztőség postacíme fogalommá vált: innen bírálta a háborúval fenyegető hitlerista
politika szolgálatába szegődött irodalmat s azzal szemben a német és orosz valóságirodalom,
a cseh és szlovák antifasizmus, a haladó magyar népi kísérletek dokumentumait mutatta fel. A
két szerkesztő avantgardizmusból indult és a valóságirodalomig érlelődött forradalmi
irodalomesztétikája szervesen kiegészítette egymást. „Én forrtam, sisteregtem, ő nevelt.
Írásaimat szenvedély fűtötte, őt fegyelem vezette, értelmi megállapodottság” — vallja Fábry
Zoltán Gaálra emlékezve a Korunk-cikkeiből összeállított gyűjtemény (Valóságirodalom.
Pozsony 1967) élén.

A Fábry-cikkek folytatódtak a Korunk új folyamában is, jórészt ezekből állította össze Balogh
Edgár az 1970-ben meghalt író emlékére az Egy ember megszólal c. romániai Fábry-kötetet
(Téka 1973). A fiatal nemzedék tiszteletét a stószi gondolkodó erkölcsi magatartáskultúrája
iránt filozófiai elemzéssel fejezi ki Ágoston Vilmos A humanista Fábry Zoltán hite és félelme
c. tanulmányában (Szövegek és körülmények. Antológia, 1974). Romániai kapcsolatait egyre
bővebben tükrözi a kiadott *irodalmi levelezés.
Szenczei László: Korparancs. F. Z. könyve. Erdélyi Helikon 1935/2. — Méliusz József: F. Z. Korunk 1935/3;
újraközölve Kitépett naplólapok, 1961. 56–59.; uő: Romániai magyar író prágai búcsúja F. Z.-tól. Utunk
1970/24; újraközölve Az illúziók kávéháza, 1971. 225–29. — Robotos Imre: Egy magyar humanista igaza.
Korunk 1957/1; uő: A kortárs szemével. Korunk 1974/10. — Gaál Gábor levelei F. Z.-hoz. Korunk 1968/1. —
Balogh Edgár: F. Z. tanítása. Korunk 1969/3; uő: F. Z. tíz levele. Igaz Szó 1970/6. — Kovács János: F. Z. és az
aradi Genius. Korunk 1973/12.

ASZT: Szilágyi András megemlékezése. LM 904.

Facla Könyvkiadó — a romániai könyvkiadás 1970-es átszervezése után, 1972-ben
Temesváron alakult vállalat, amely szépirodalmi, tudományos, politikai és műszaki munkákat
jelentet meg román, magyar, német és szerb nyelven, elsősorban bánsági szerzőktől.
Magyarul 1972 és 1980 között összesen 29 kötete látott napvilágot. Igazgatója 1978-ig
Simion Dima, 1979-től Ion Marin Almăjan író, magyar szerkesztője Mandics György.
Programkiadványa Eminescu Luceafărul c. költeményének háromnyelvű kiadása volt Franyó
Zoltán fordításaiban, utána Anavi Ádám, Endre Károly, Gittai István, Gherasim Emil verseit
és műfordításait, Bálint-Izsák László, Józsa Ödön, Gulyás Ferenc, Károly Sándor, Pongrácz P.
Mária és mások elbeszélésköteteit, regényeit jelentette meg. Kiadásában látott napvilágot
Neumann Mária, Salló Ervin és Toró Tibor közös kötete Bolyai János geometriájáról (1974),
13 fiatal költő Hangrobbanás c. antológiája (1975), Mandics György Barbu-elemzése
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(Harmadjáték, 1977), legutóbb Egyed Péter filozófiai eszmefuttatása, A szenvedés kritikája
(1980).

Fajankó, később Forma-Fajankó — élclap. Hetente jelent meg 1923. dec. 25. és 1924. máj.
31. között Temesváron. Kezdetben Andreas álnéven Endre Károly szerkesztette, kiadóként
Kóra-Korber Nándor grafikusművész szerepelt, főmunkatárs Varga Albert festőművész, aki
testvérének, Varga Zsigának a temesvári sajtóban megjelenő tudósításait is illusztrálta. A
szerkesztésből 1924. febr. 3. után Endre Károly kivált, mert nem tudott kibékülni a
sikamlósságnak is helyet adó képzőművész-szerkesztők szabados koncepciójával; helyébe
Varga Zsiga lépett. A lap indulásakor így fogalmazta meg programját: „Riport, élc, tréfa, rajz,
karikatúra változtatja benne bőven az aktualitásokat és eseményeket hétköznapiságukból
vidámsággá. Elvisz a művészetek vegykonyhájába is, de lepkeszárnyakon; észrevétlen
könnyedséggel teremtve meg a viszonyt közönség és művész között.” A lap munkatársai
bánsági írók és művészek. Az illusztrációk kőnyomaton készültek.

Fáklya — 1. Az Erdélyi és Bánáti Alkalmazottak Szövetségének hivatalos lapja Kolozsvárt
1920-ban. Felelős szerkesztő Tiron Albani. Azonos szöveggel jelent meg magyar, román és
német nyelven. Szakmai kérdésekkel foglalkozott, cikkeket közölt a szocialista művelődési
mozgalmakról. Csak 1. száma (1920. jún. 6.) ismeretes.

2. Kolozsvárt 1920 decemberétől a Romániai Szocialista Párt magyar nyelvű hivatalos lapja;
1921. máj. 25-től a KRP magyar nyelvű központi lapja. Felelős szerkesztője Russ György. A
munkásmozgalom közleményei és hírei mellett gazdag az ideológiai és szocialista művelődési
anyaga. A munkásmozgalmon belül a III. Internacionálé mellett foglalt állást. Tanulmányt
közölt Lukács Györgytől az illegalitás és legalitás kérdéséről, publicisztikai cikket Gábor
Andortól, verseket Pártos Zoltántól és Keresztúry Sándortól, részletet Henri Barbusse
Világosság c. regényéből és beszámolót Tessitori Nóra szavalóestjéről. A lapot a hatóságok:
betiltották.

3. Az RKP tartományi bizottságának hetilapjaként indult Nagyváradon 1946. aug. 11-én,
számozás szerint a Csehi Gyula szerkesztésében már 1945. jan. 16-tól kiadott *Új Élet
folytatásaként; 1947. máj. 19-től a párt Bihar megyei napilapja. Az első főszerkesztő Robotos
Imre, utóda Feleki Károly (1947–48), Kovács János (1948), Varga Jenő (1949–53), Kis Imre
(1954–56), Lukács László (1957–68), Lakatos András (1969–74) és Illés Ferenc 1974-től).
Kezdettől fogva a lap belső munkatársa Gyárfás Endre, Kovács János, Simon Magda,
Vajnovszky Kázmér. Amíg hetilap, különösen bő az irodalmi és művelődési anyaga:
ideológiai cikkeket közöl Varga B. László, publicisztikát közöl Bárdos László, riportokat
Ember György, filmkritikákat Simon Magda és színházi kritikát Robotos Imre tollából. Ady,
József Attila, Zelk Zoltán, Lányi Sarolta, Gyárfás Endre, Rajcsányi Károly, Szüdy György
versei mellett Nagy István, Hornyák József, Kovai Lőrinc elbeszéléseivel találkozunk
hasábjain, a lap fordításokat közöl Szurkov és Aragon írásaiból.

Amikor átalakul napilappá, az iparfejlesztés és a mezőgazdaság szocialista átalakítása kerül
előtérbe. Gazdag a riportanyaga. A 60-as évek végétől arculatában mind több helyet kap a
tudomány, irodalom és művészet: heti rovatai az irodalmi jellegű „Látóhatár”, a „Gazdasági
figyelő” és a magazinszerű „Hétvége”; havonta jelentkezik az „Ifjúsági figyelő”, az „Ember
és életmód”, a „Tudomány-technika” és a „Nőkről a nőknek” rovataival. Napilap-szakaszában
közli Horváth Imre, Sütő András, Bajor Andor, Tóth István, Fábián Sándor, Bonczos István,
Gábor Ferenc verseit és prózai írásait, Kovács János és Köteles Pál irodalomtörténeti és
irodalompolitikai tanulmányait. A lapnál kiváló riportergárda alakult ki: Implon Irén és Nagy
Béla szociográfiai indíttatású riportokkal, Fábián Imre a folklórból merítő, Antal Ferenc, Kiss
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Sándor, Kovács Lajos és Pető Pál társadalmi és gazdaságpolitikai írásokkal szerepel.
Publicistái közül Papp Imre és Tőke Csaba emelkedik ki. A művelődési és művészeti részben
Boros Endre, Bölöni Sándor, Domokos Eszter, Messzer László, Gy. Szabó Gyula irodalmi
szintű tudósításokat közöl. A lap külön oldalakat szentelt Ady, Eminescu, Móricz Zsigmond,
Iosif Vulcan, Tabéry Géza és mások emlékének; fiatal költőket és prózaírókat (Máté Imre,
Gittai István, Kőrössi P. József, Varga Gábor, Török Miklós) indít pályájukra, beszámol a
nagyváradi és nagyszalontai irodalmi körök tevékenységéről.

Bihari Napló címen 1970 decembere óta időszakonként önálló mellékletet ad ki. Eddig
megjelent számai Nagyvárad és Bihar megye gazdasági, társadalmi és művelődési életének
keresztmetszetét adják. Kiemelkednek a helységrendezési, közéleti, ipargazdasági,
képzőművészeti, előadóművészeti, néprajzi, oktatáspolitikai, turisztikai, legutóbb a „bihari
emberről” szóló súlypontos számok.

Falubarátok Szövetsége — a *Falvak Népe (1932–33) híranyagszerzésére és terjesztésére
alakult, diákokból és ifjúmunkásokból álló önkéntes csoportosulás.
Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 197–98.

falukutatás — a fiatal romániai magyar értelmiség népszolgálatát előmozdító tudományos és
irodalmi áramlat a két világháború között. Keletkezésére egyaránt hatott a csehszlovákiai
Sarló szociográfiai mozgalma s a magyarországi falukutatók és népi írók fellépése, önálló
kifejlődéséhez azonban a romániai magyar társadalmi mozgásokhoz legközelebb álló román
tudományos példa, a Dimitrie Gusti professzor kezdeményezésére kibontakozott
monografikus iskola is hozzájárult.

A mozgalom kezdeti szakaszát az *Erdélyi Fiatalok faluszemináriuma és Falu-füzetei
jellemzik. Gyallay-Papp Zsigmond A nép és az intelligencia (1931) c. füzete megújító
szerepet szán a falu egészének a romániai magyarság életében, Demeter Béla két tanulmánya
(Hogyan tanulmányozzam a falu életét? 1931; Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok, 1932)
ugyanebben a sorozatban a Sarló és a Gusti-féle kérdőívek felhasználásával konkrét
utasításokat ad a falukutatásra és a falu megsegítésére. Mikó Imre a sorozat utolsó füzetében
(Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, 1932) kilenc Kolozs megyei falu településtörténetét
és népmozgalmait dolgozza fel, kifejezésre juttatva az erdélyi magyar falukutatók egy
részének radikalizálódását és új társadalmi igényeit is a következő feladat kijelölésével:
„Beállunk közkatonának a magyar jövő: munkások és parasztok sorába, s az ő érdekeik
értelmi szolgálatában keressük letűnő középosztályunk új nemzedékének a jövő
társadalomhoz való jogát.” Míg a balfelé kivált fiatal értelmiségi csoport a Falvak Népe c. lap
megindításával cselekvő politikai szerepet vállalt a falusi dolgozók gazdasági és kulturális
mozgalmaiban, az Erdélyi Fiatalok megmaradt gárdája, majd a belőlük kiváló Hitel-csoport
továbbra is a tanulmányozás módszerével kereste a falu szolgálatának lehetőségeit. Váró
György finn példákat sorol fel a vidékkutatásra, Pálffy Károly a román falumunka mintájára
magyar társadalomkutató munkaközösségeket szervez, Bakk Péter bekapcsolódik Gusti
professzor intézetének kutatásaiba s a Sociologie Românească hasábjain ismerteti a magyar
falukutatók könyveit (ugyanő nagyenyedi tanítóképzős növendékeivel Magyarlapádon végzett
szociográfiai felmérő munkát), Venczel József pedig A falumunka és az erdélyi falumunka-
mozgalom (ETF 78) c. tanulmányában 1935-ben módszeresen ismerteti a Gusti-iskolát. A
magyar értelmiségiek bekapcsolódását a román ~ba Traian Herseni, Henri H. Stahl és
Octavian Neamţu, a „militáns szociológia” román képviselői, szívesen karolták fel, s a
budapesti Lükő Gábor részvétele a román falumunkában elősegítette a módszer magyar-
országi elterjedését is, amit elismeréssel emleget Erdei Ferenc és Ortutay Gyula a magyar
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falukutatásról szóló munkákban. Nem maradhatott hatás nélkül a magyar *szociográfia egyik
úttörőjének, Braun Róbert egykori lippai tanárnak az Arad megyei Maroscsicsérről először
1908-ban, majd megismételve 1935-ben elkészített és kiadott társadalomrajzi felmérése sem.
Az elmélyült erdélyi magyar falukutatás egyik állomása 1936-ban a Szabó T. Attila vezette
falukutató munkatábor a kalotaszegi Bábony községben; ezt az EME jog- és
társadalomtudományi szakosztályának több előadása követi, s a ~ eredményeit Szabó T. Attila
bibliográfiai tanulmánya (A transylvan magyar társadalomkutatás, Hitel 1938/1) foglalja
össze.

A Korunk felfigyelt a ~ra, s a Sarló, a népi írók, a Gusti-féle iskola és az erdélyi magyar
kísérletezések bírálatával járult hozzá a falutanulmányozás és népmozgalom időszerű
találkozásához. Míg egyfelől a szociográfia átszociologizálását hirdeti s magának a
középosztály-értelmiségnek az elemzését hozza előtérbe a dolgozók szempontjából, másfelől
utat nyit az irodalmi szociográfiának mint művészi műfajnak, közölve Kovács Katona Jenő és
Bözödi György realista falurajzait. A Sociologie Românească egyik cikkíróját helyreigazítva
a lap 1936-ban szerkesztőségi jegyzetben szögezi le: „…a Korunk hívta fel a magyar
közvélemény figyelmét a parasztság s nem utolsósorban a román parasztság helyzetére […].
Az agrárválság által sújtott falu gazdasági, szociális, sőt kulturális helyzete [… ] legfőbb
pontjaiban állandó tárgya a Korunk tudományos érdeklődésének.” A falukutatók munkásságát
a Korunk korszerű *munkástársadalomrajz ápolásával egészítette ki.

A 40-es években egy önálló kolozsvári kezdeményezés viszi előbbre a ~ ügyét: 1941-től
1944-ig több diákcsoport tanulmányozza a Szolnok-Doboka megyében fekvő Bálványos-
váralja népéletét. Az informatív gyűjtés sok ezer cédulára terjedő anyagáról Molter Péter
(Marosi Péter) ad hírt Falukutatás Bálványosváralján c. tanulmányában (Hitel 1940–41/3–4),
az egyes családok mezőgazdasági üzemi adatait Imreh István értékeli Közgazdászok Bál-
ványosváralján c. írásában (Március 1943. nov.). Venczel Józsefnek az ETI kiadásában
sokszorosított füzete (A falukutatás módszerének vázlata, 1941; újraközölve Az önismeret
útján, 1980. 119–136) a kutatást az anyagrendezés során kibontakozó teljes falumo-
nográfiának rendelte alá, s a Gusti-iskolában szerzett tapasztalatok folytatását árulja el
Markos András ez idő tájt Budapesten megjelent tanulmánya is (A monografikus szociológia,
Társadalomtudomány 1942/4–5). A bálványosváraljai adatgyűjtés archívumát ma a kolozsvári
Történeti Intézet levéltárában őrzik: összehasonlító feldolgozása a több mint negyed század
leforgása alatt bekövetkezett változásokra való tekintettel különösen érdemesnek ígérkezik. A
felszabadulás után a Bolyai Tudományegyetem Gazdasági és Társadalompolitikai Intézete
keretében a konkrét gazdaságszociológiai kutatás és az *üzemszociográfia került előtérbe, de
egy szakemberekből és diákokból álló munkaközösség Kohn Hillel vezetésével 1949 nyarán
Csík megye mint elmaradt vidék kérdéseit dolgozta fel, majd a Babeş Egyetemmel karöltve a
Mócvidék hasonló feldolgozásában vett részt; bekapcsolták a közös munkába az
agronómusokat és orvosokat is. A munkaközösség 1950 őszén a kendilónai mezőgazdasági
termelőszövetkezet első évi tapasztalatait tanulmányozta, s a kezdeményező tudományos
vállalkozás eredményeit a Probleme Economice 1950/11-es számában közölték. A román és
magyar szakemberek és diákok közös munkájával készült el 1958–59-ben az akkori
Kolozsvár tartomány gazdasági monográfiája is: a több mint 10 000 lapnyi jelentés magában
foglalja a falvak felmérését. Mindezek a kutatások eredményesen járultak hozzá a hatóságok
ipari, mezőgazdasági és közigazgatási tevékenységéhez, s bár kétségtelenné tették, hogy a
konkrét szociológiai kutatások, amelyekhez a ~ is tartozik, csakis széles körű, minden szakra
kiterjedő, kollektív munkával végezhetők, a munkaműveletek technizált formája kevés
lehetőséget adott a kérdések emberi elmélyítésére.

A ~ hagyományait idézve a Korunk új folyama tartotta ébren a sajátos faluszociográfiai
érdeklődést, s 1967-ben közölte az Ifjúmunkás egy kutatócsoportjának csíki társadalomrajzát,
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majd 1971-ben újabb kis kutatócsoportot küldött ki a Szilágy megyei Bogdándra, hogy
Kovács Katona Jenő egy még 1937-ben írt szociográfiai riportjának adatait a mai helyzettel
hasonlítsa össze. A két kísérlet magára maradt, a Babeş–Bolyai Egyetem filozófiai és
szociológiai tanszékének kezdeményezésére 1969-ben a Szilágy megyei Csákigorbón
megindult tudományos falufelmérés méretei és eredményei is arra figyelmeztettek, hogy a
hazai magyar ~nak korszerű és kellő arányú módszerességgel s nyilvánvalóan a román néppel
való együttélés mai felmérésének különleges tekintetbevételével kell újjászületnie. 1974
februárjában az Igaz Szó ankétot rendezett Marosvásárhelyen a riportok és írói-szociográfiai
kísérletek műfajelméleti kérdéseiről, s itt a felszólalók, köztük Herédi Gusztáv, Beke György,
Gálfalvi György, Cseke Péter új követelményeket állítottak fel a ~ korszerű felújításával
kapcsolatban.

Az urbanizáció nagymértékű fokozódása során bekövetkezett társadalmi mozgásokra és
változásokra éveken át valóban csak a *riportirodalom figyelmeztetett, 1978-ban azonban az
Imreh István szerkesztésében Változó valóság c. alatt megjelent tanulmánykötet a faluhelyzet
új keresztmetszetét mutatta fel gazdasági, népesedési és családszociológiai felmérésekben. „A
Szilágyságtól Hargita megyéig, a kalotaszegi Vistától a Szeben megyei Bürkösig” széles
skálán nyit rálátást a valóságra ez a kötet, amelynek munkatársai: Keszy-Harmath Sándor,
Vasas Samu, Vetési László, Kósa-Szánthó Vilma, Major Miklós, Garda Dezső, Várhegyi
István, Neményi T. Ágnes, Máthé János, Hermann Gusztáv, Geréb Attila és Vofkori László
(közléseik sorrendjében). A kezdeményezést 1979-ben a Korunk kerekasztal-megbeszélése
követte, különös tekintettel az új nemzedék szociográfiai igényeire s egy elmélyült és átfogó
valóságfeltárás tudományos-módszertani feltételeire.

(I. I.)
Jancsó Béla: Gusti professzor és tanítványainak falumunkája. Erdélyi Fiatalok 1933/2; újraközölve Irodalom és
közélet, 1973. 321–25. — Bányai Imre: A D. Gusti-féle román szociológiai iskola. Korunk 1936/6. — Gáll Ernő:
A romániai társadalmi munkaszolgálat. Korunk 1939/3; uő: A vegyes lakosságú falvak kutatása. Korunk 1971/7.
— Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás. Korunk 1967/9. — Kohn Hillel: Emlékezés régebbi
monográfiákra. Korunk 1967/12. — Egyed Ákos: Braun Róbert szociográfiái. Korunk 1970/4. — Venczel
József: Dimitrie Gusti és az erdélyi magyar falukutatók. Korunk 1970/6; uő: A csákigorbói kutatás köréből.
Korunk 1971/7; uő: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. 1980. — Bálint
Zoltán: Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét 1972/38. — Ünnepi készülődés. Eszmecsere egy
jelentős műfajról. Igaz Szó 1974/7. — Vita Zsigmond: Gusti professzor magyar tanítványai és az első erdélyi
falukutató munkatáborok. Korunk 1977/1–2. — Balogh Edgár: A falukutatás forrásvidékén. Emlékezés a Sarló
indulására. Korunk 1978/9. — Változó valóság — változó szociográfia. Kerekasztal-megbeszélés Aradi József
bevezetőjével. Korunk 1979/6. — Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. 1979. — Fábián Ernő:
Román–magyar eszmeközi kapcsolatok. Korunk 1980/1–2.

Faluvégi Dénes (Székelyszentistván, 1888. dec. 17. — 1945. ápr., Buchenwald) —
szerkesztő. Tanítóképzőt végzett. Kolozsvárt az Igazság c. képes társadalmi folyóiratot (1926.
ápr. 1. — 1927. júl. 10.), majd ennek folytatását, az Erdélyi Képeslapot (1927. júl. 17. —
1928. ápr. 8.) szerkesztette. Új kor küszöbén (Kv. 1941) c. munkája bibliaidézetekre alapított
erkölcsi vitairat, csakúgy, mint Aranykorszak (1922–24) c. folyóiratának három évfolyama.
Háborúellenes magatartása miatt (megtagadta a fegyverviselést) 1941-ben letartóztatták s
1942-ben a haditörvényszék halálra ítélte. Ítéletét életfogytiglani fogházra változtatták. A
Gestapo 1944-ben elhurcolta, lágerben halt meg.

Falvak Dolgozó Népe — *Falvak Népe 3

Falvak Népe — 1. Földművesek és falusi szegények hetilapja. Megjelent 1932. szept. 30-tól
1933. márc. 19-ig Kolozsvárt. Szerkesztette Demeter János. Az első, kommunista irányítás



348

alatt álló nemzeti forradalmi irányzatú lap, amely szembefordult az OMP politikájával, s
ugyanakkor harcot folytatott a román burzsoá pártok nemzetiségelnyomó politikája ellen.
Cikkeket közölt az úri magyar bankok lelkiismeretlen uzsoraüzérkedése, a csendőr- és
adóterror, a nyugdíjasok nyomora s a börtönrendszer ellen, megírta a tanítók kálváriáját. Bár
elsősorban a falu átalakuló gazdasági, társadalmi és politikai életében vállalt mozgósító
szerepet, rendszeresen jelent meg benne szépirodalmi anyag is: Ady, József Attila, Illyés
Gyula, Erdélyi József, Méliusz József verseit, Tamási Áron s — Gyökér István álnév alatt —
Nagy István több elbeszélését közölte. Munkás és paraszt fiatalokat buzdított írásra, s
támogatta irodalmi kísérleteiket. Utolsó számát elkobozták, s további megjelenését is
betiltották.

(J. L.)

2. 1945. nov. 18-án indult újra Kolozsvárt a ~ az MNSZ kiadásában mint a romániai magyar
földművesek lapja. Előbb félhavonként, majd 1948. szept. 10-től hetenként jelent meg száz-
ezres példányszámban. Az új folyamot főszerkesztőként Kacsó Sándor jegyzi, a szerkesztést
az első években Asztalos István, Horváth István és Kós Balázs végzik. 1950-től Sütő András a
főszerkesztő, s Herédi Gusztáv, Katona Szabó István és Román Viktor belső munkatárs. Bár,
mint elődje, a falu közügyeit helyezi előtérbe, jelentős szerepe volt az induló irodalmi életben
is, olyannyira, hogy kezdetben minden szám megjelenése irodalmi eseménynek számított.
Asztalos István, Horváth István, Kacsó, Sütő nem csupán közügyi fogantatású írásokkal,
hanem szépírókként is jelen vannak hasábjain. Rendszeres külső munkatárs ebben az időben
Balogh Edgár, Csehi Gyula, Gaál Gábor, Kiss Jenő, Kós Károly, Létay Lajos, Nagy István,
Szentimrei Jenő, Tamás Gáspár. Tájékoztató történettudományi rovattal László Gyula
jelentkezik.

A megújhodott lap tevékeny szerepet vállalt a korszerű mezőgazdasági ismeretek
terjesztésében, segítette a paraszti lakosság bekapcsolódását a demokratikus közigazgatásba, s
utat tört a szövetkezeti gondolatnak, ébren tartva a munkássággal való összefogás eszméjét.
Kós Balázs érdeme, hogy széles fronton sikerült bevonni a munkába az agrárszakírókat is:
Antal Dániel, Bikfalvy Ferenc, Kozán Imre, Kőnig Miklós, Mezei Sándor, Mózes Pál, Nagy
Miklós, Opra Pál, Pap István, Szeghő Dénes, Szövérdi Ferenc, Veress István szakcikkei
tűnnek fel a lapban, legtöbbjük a 70-es években is munkatárs. Sok történt a népi műveltség
értékeinek tudatosításáért, valamint a magyar irodalmi műveltség terjesztéséért, s fordítások
közlésével román írók munkái is szélesebb körökben váltak hozzáférhetővé.

1951 júniusában a szerkesztőség Bukarestbe költözött, s a lap 1952. júl. 1. óta Falvak
Dolgozó Népe címmel jelenik meg. Az 50-es években főleg a mezőgazdaság szocialista
átalakításának problémáival foglalkozott. Főszerkesztője 1954-ig Sütő András, utána Kahána
Sámuel, Mag Péter, Hegedűs Mihály. 1959 elején szerkesztését és kiadását az Előre gondjaira
bízták, s kerek egy évtizeden át főként fordításokból és az Előre rovataiból juttatott
anyagokból állították össze. Önálló lapszerkesztésre — egy a Blénesi Ernő nevéhez fűződő
rövid szakaszt leszámítva — kilenc éven át nem került sor. 1968 tavasza új szakaszt nyitott a
lap életében. Simonka László vezetésével, aki hamarosan mint az Előre főszerkesztő-
helyettese felelt a lapért, fokozatosan újjáépült a szerkesztőség, ugrásszerűen növekszik a
külső munkatársak száma, a példányszám pedig háromezerről tízezren felülre emelkedik.
Helyzetfeltáró riportok, a nemzetiségi öntudatot ébresztő publicisztikai írások mellett a
mezőgazdasági szakműveltség forrásául szolgáló tanulmányok és agrár vonatkozású
jegyzetek eredeti közlésével sikerült újra a népszerűséget visszaszerezni.

A mezőgazdasági rovatot 1974 közepéig Nagy Miklós vezette, nevéhez fűződik a lap
négyoldalas szakmellékletének, a *Mezőgazdasági Útmutatónak a szerkesztése is (1971–74).
A néphagyományok feltárását végző, a népi műveltség értékrendszerét tudatosító, valamint az
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irodalmi, zenei, képzőművészeti és tudományos ismeretek terjesztését szolgáló
közművelődési rovat szellemi szervezője ugyanebben az időszakban Cseke Péter. A lap
riportjait, elemző cikkeit, közügyi jegyzeteit Gy. Szabó Gyula, Zágoni Attila, Hajas István,
Bazsó Zsigmond, Muzsnay Árpád és 1978-tól Ferencz S. István írja.

1974 elejétől a lap a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium, a Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetek Országos Szövetsége és a Fogyasztási

Szövetkezetek Országos Szövetsége kiadásában jelenik meg az Agricultura Socialistă c.
hetilapéval közös szerkesztőségi vezetés alatt, önálló költségvetéssel. Főszerkesztő Nicolae
Simionescu, felelős szerkesztő Simonka László. A lap újabb akciói közül kiemelendő egy
zerindi (1974) és egy homoródszentmártoni képtár kezdeményezése (1979). A megjelent
sorozatok közül külön kiadványként hasznos kézikönyvvé vált Nagy Miklós két munkája, a
Pillantás a világ mezőgazdaságára (1975) és az Állattenyésztés a nagyvilágban (1978),
továbbá Lőrinczi László gazdászé, a Baromfiudvar (1977). A riporttermésből Cseke Péter és
Zágoni Attila állított össze antológiát (Kötések sodrában, 1979).

(Cs. P.)
Balázs Sándor: A Falvak Népe 25 száma. Korunk 1964/1. — Herédi Gusztáv: A Falvak Népéért. Korunk 1969/6.
— Cseke Péter: Elődöm a Falvak Népénél. Falvak Dolgozó Népe 1969. okt. 8. — Horváth István: Szűzdohány.
Utunk Évkönyv 1970. — Sütő András: Az én egyetemem. Igaz Szó 1970/12; újraközölve Istenek és falovacskák,
1973. 55–61. — Demeter János: Így indult a Falvak Népe. Igaz Szó 1971/2; bővebben Századunk sodrában,
1975. 173–203. — Létay Lajos: A költészet útján. 1971. 182–184. Falvaink betűje. — Beke György: Lap keresi
önmagát. Utunk Évkönyv 1972. 147–149. — Gheorghe Bodea: Lapok a MADOSZ történetéből: a „Falvak
Népe” című lap és a körülötte kikristályosodott demokratikus mozgalom. A Székelykeresztúri Múzeum
Emlékkönyve 1974. Román nyelven.

Faragó János — *helytörténet

Faragó József (Brassó, 1922. febr. 2.) — folklorista szakíró. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában és Sepsiszentgyörgyön végezte, magyar néprajzi főszakból Gunda Béla
tanítványaként 1945-ben a Bolyai Tudományegyetemen szerzett doktorátust. A Móricz
Zsigmond Kollégium tagja, a kollégium kiadványainak és a Méhkas könyvkiadójának
szerkesztője. 1953-ig egyetemi kötelékben folytatta szakpályáját mint gyakornok, tanársegéd,
adjunktus; közben már 1950-től tudományos kutató, majd főkutató az akadémia kolozsvári
folklórintézetében. Nemzetközi tudományos értekezletek előadójaként ismertette a romániai
magyar folklórt Németország Szövetségi Köztársaságban (1966), Csehszlovákiában (1969,
1976), Magyarországon (1969, 1978), a Szovjetunióban (1970), Lengyelországban (1972),
Jugoszláviában (1973) és Finnországban (1974).

Első írása 1941-ben a Székely Népben jelent meg. Már mint egyetemi hallgató közölt az
Erdélyi Helikonban, a Termésben és az Erdélyi Múzeumban. Kocziány Lászlóval és Létay
Lajossal együtt szerkesztette a felszabadulást követő első magyar középiskolai olvasó-
könyveket (Kv. 1945), majd az első játékoskönyveket (1949–1950). Tájékoztató, ismeret-
terjesztő írásait napilapok és ifjúsági folyóiratok közlik. Szaktanulmányai belföldön a Korunk,
Igaz Szó, Limbă şi Literatură, NyIrK, Művelődés, Revista de Etnografie şi Folclor hasábjain,
külföldön az Acta Ethnographica (Bp.), Ethnographia (Bp.), Népi Kultúra–Népi Társadalom
(Bp.), Jahrbuch für Volksliedforschung (Nyugat-Berlin), Makedonszki Folklor (Skopje),
Národopisné aktuality (Prága) hasábjain jelennek meg. A nemzetiségi önismeret és öntudat
korszerű, a szülőfölddel és a román néppel közösséget valló kialakításában jelentősége van
mindama tanulmányainak, amelyekben akár a székely balladakincs feltárásának nemzetközi
értékét bizonyítja (Népballadáink itthon és Európában. Korunk 1969/11), akár a folklórkutató
Kriza János pályáját rajzolja meg (Kriza János: Vadrózsák. A Kriterion 1000. könyve, 1975),
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vagy a folklór és a nemzetiség bensőséges összefüggéseire utal (Nemzetiség és folklór,
Korunk Évkönyv 1973). Egy rugonfalvi balladagyűjtés tapasztalataira hivatkozva rámutat a
kutatás korlátaira (Korunk 1977/4); művelődéstörténeti és népművelési szempontból kitűzi a
folklórmunka feladatait hol a székely folklórgyűjtés felvázolásával (Korunk Évkönyv 1979),
hol a szerves és a szervezett folklór fogalmi és gyakorlati megkülönböztetésével (Korunk
1979/1–2). Cikkeinek és tanulmányainak egy része (a népballada témaköréből) Balladák
földjén c. kötetében (1977) összegyűjtve jelent meg.

Tevékeny szerepet vállalt magyar klasszikusok, így Arany László, Benedek Elek, Fazekas
Mihály, Kriza János, Ősz János munkáinak újrakiadásában, s megfelelő válogatással, elemző
tanulmánnyal és jegyzeteléssel segítette elő Balla Tamás magyardécsei, Konsza Samu
háromszéki, Kovács Ferenc kisiratosi, Nagy Olga mezőségi népmese- és
népdalgyűjteményeit. A folklór tudományos művelésén túl mindenkor felkarolta az ifjúság
szórakoztatva nevelését szolgáló meseirodalmat. Saját új folklórgyűjtéseinek kiadásában
ragaszkodik a magnetofonfelvételekhez, vagyis a hang és szó szerinti hűséghez,
népmesekiadványaiban azonban újra átírja irodalmi nyelvre — a pedagógiai szempontok
érvényesítésével — népmeseanyagunkat. Szívesen műveli az összehasonlító folklórt,
rámutatva a román–magyar kölcsönösségekre, s a román–magyar kulturális érintkezés terén
több román folklórgyűjtemény magyar nyelvű bemutatásával, köztük Nagy Géza népmese- és
Kiss Jenő balladafordításainak (1963–76) szerkesztésével vállalt szerepet. 1978 óta dr. Kós
Károllyal együtt szerkeszti a *Népismereti Dolgozatok c. sorozatot.

Jelentős kötetei és folklórgyűjteményei: Rokonaink (Kv. 1943); Betlehemezők és kántálók
Pusztakamaráson (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 8. Kv. 1947); Kevély Kereki (népi játék és
népmese Petőfiről, Kv. 1947); Táncoljunk, daloljunk! (Elekes Dénessel, székely néptáncok,
1949); Felszállott a páva (szemelvények a magyar népköltészetből a XVI. századtól máig,
1951); Moldvai csángó népdalok és népballadák (Jagamas Jánossal és Szegő Júliával, 1954);
A szegény ember vására (székely népmesék, 1955); Diófának három ága (székely
népballadák, 1956); Jávorfa-muzsika (népballadák, 1965); Kurcsi Minya havasi mesemondó
(1966); Gyönyörű Bán Kata (régi magyar népballadák, Kv. 1973); Háromszéki népballadák
(Albert Ernővel, 1973); Romániai magyar népdalok (Jagamas Jánossal, 1974); Kalotaszegi
magyar népviselet (Nagy Jenővel és Vámszer Gézával, 1977); Balladák földjén (tanul-
mányok, a dallamok gondozója Almási István, 1977).
Székely Erzsébet: Farkas-barkas. Utunk 1954/7. — Méhes György: Nem elég büszkélkedni. Utunk 1955/40. —
Vargyas Lajos: Moldvai csángó népdalok és népballadák. Ethnographia, Bp. 1956/3. — Izsák József: Újból
hajtott a vadrózsa. Igaz Szó 1958/10. — Kakassy Endre: Közös vagyonunk. Utunk 1961/24. — Szabó T. Attila:
Népballadáink életútja. Igaz Szó 1961/1; uő: Havasi mesemondó. Igaz Szó 1969/10. — Farkas Árpád:
Vadrózsafa felénk hajló ága. Utunk 1970/2. — Kovács Ágnes: Fehér Virág és Fehér Virágszál. Ethnographia,
Bp. 1971/3. — Mihai Beniuc: A barátság hídja. A Hét 1972/21. — Salamon Anikó: Gyönyörű Bán Kata. Utunk
1974/16; uő: Háromszéki népballadák. Utunk 1974/17. — Beke György: Egy vállalkozás arányai. A Hét
1974/29. — Szentimrei Judit: „Mint a virágos hegyoldali kaszáló”. Utunk 1978/1. — Cseke Péter:
Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Korunk 1978/9. — Olosz Katalin: Balladák földjén. Korunk 1979/1–2. —
Antal Árpád: F. J.: Balladák földjén. NyIrK 1979/1. — Krajnik-Nagy László: Három nyelven a Cenk alatt. F. J.
Brassói Lapok 1979/9.

Faragó Pál (Pereg, 1886. ápr. 4. — 1969. dec. 1., Kolozsvár) — szakíró. Kecskeméten
érettségizett 1903-ban, Budapesten végezte a kultúrmérnöki szakot 1907-ben, Kolozsváron,
Aradon és Bukarestben mint geodéta működött állami szolgálatban. Mint
sakkzárófeladványok szerzője nemzetközi szinten vált ismeretessé. Feladványait német,
angol, francia és orosz szaklapok is közölték. A Revista Română de Şah és a Magyar
Sakkvilág munkatársa. Az 1936. évi müncheni sakkolimpián aranyérmet, 1952-ben a helsinki
olimpián bronzérmet nyert. 1955-ben nagymesteri, 1961-ben érdemes sportmesteri címmel
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tüntették ki. 47 feladványát díjazták nemzetközi (köztük Finnországban, Hollandiában és
Argentínában rendezett) versenyeken. Új gondolatok a művészi sakkban c. kötete az Ifjúsági
Könyvkiadó gondozásában jelent meg magyar és román nyelven (1958).

Faragó Rezső (Bácsmonostor, 1878. júl. 3. — 1959. okt. 26., Arad) — szerkesztő, publicista,
költő. Budapesten végzett jogi és közgazdasági tanulmányokat, 1896-tól Aradon élt, az Aradi
Közlöny belső munkatársa, majd szerkesztője. Az Aradi Általános Takarékpénztár
vezérigazgatójaként játszott szerepet városa életében. A Kölcsey Egyesület tagja. A két
világháború közt rendszeresen jelentek meg publicisztikai írásai és humoreszkjei a helyi
sajtóban. Verskötete: Napszámban (Bp. 1902).

Faragó Rezső (Nagylak, 1887. okt. 23.) — újságíró. A hírlapírók ösztöndíjával beutazta
Európát, s Hétországon keresztül c. kötetében (Nagyszalonta 1913) számolt be élményeiről.
1919 után a nagyváradi lapok népszerű riportere. 1924-ben a Szalontai Lapok, 1925-ben a
*Graphic-Union c. háromnyelvű nyomdaipari szaklap felelős szerkesztője Nagyváradon,
majd a Reggeli Újság szerkesztője (1928–29). A 20-as évek végén kivándorolt Amerikába.

Farcádi Sándor, családi nevén Sándor Áron (Farcád, 1889. dec. 23. — 1952. nov. 16.,
Budapest) — költő. Középiskolát Székelyudvarhelyen végzett, ugyanott később kishiva-
talnok, 1920 után Brassóban tisztviselő. 1942-ben Budapestre költözött. Írásait a Zord Idő,
Pásztortűz, Ellenzék közölte; 1925-ben a Brassói Lapok irodalmi kritikusa, 1926-tól a KZST
tagja. Költeményeiből kicseng a sanyarú gyermeki sors és a háború borzalmai közt szerzett
kiábrándultság. A székely népnyelvvel művészien tud bánni; játszi jókedvében is fanyarságot
közvetít, humora keserű, múló szépségek nosztalgiájával terhes. Verskötetei: Versek (Brassó,
1923); Fenyő a Hargitán (Brassó 1926); Szánts ekém, szánts (Brassó 1931).
Szabó Sámuel: A szülőföld vonzásában. Brassói Lapok 1978. júl. 29.

Farczády Elek (Marosvásárhely, 1890. ápr. 9. — 1974. febr. 6., Marosvásárhely) —
történész. Elemi és középiskoláit a marosvásárhelyi ref. kollégiumban, a felsőfokúakat mint
Eötvös-kollégista a budapesti tudományegyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on és az École
Nationale des Chartes nevű diplomatikai és paleográfiai főiskolán végezte. Budapesten 1912-
ben doktorált Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre c. értekezésével.
Gyergyószentmiklóson, majd szülővárosában középiskolai tanár, 1941-től a szakoktatás
tankerületi előadója, tanügyi tanácsos, 1946-ban a kereskedelmi líceum élére kerül. Hosszú
időn át a KZST titkára és jegyzőkönyvvezetője (1923–40). 1951-ben a Bolyai Dokumentációs
Könyvtár igazgatójává nevezik ki: szakértelmének és szívós munkabírásának köszönhető a
Bolyai-múzeum és -könyvtár új elhelyezése a Teleki-téka épületében. 1956-ban a Bolyai
Farkas-centenárium ünnepi szónoka, 1957-ben a Kelemen-emlékkönyvben a Bolyai-könyvtár
történetét és értékeit ismerteti. Művelődéstörténeti és irodalomtudományi tanulmánnyal már a
Zord Idő hasábjain jelentkezett (1921), az 50-es évek óta az Utunk, Művelődés, Művészet,
Könyvtárosok Tájékoztatója, Korunk, Magyar Nyelv (Bp.) közli írásait. 1961-ben
nyugalomba vonult, de levéltári kutatómunkásságával továbbra is számos adatot szolgáltatott
az orvostörténeti tanszék működéséhez. Összegyűjtötte a marosvásárhelyi várépület
restaurálási munkálataihoz szükséges adatokat is. Jelentős műve Szabó T. Attilával közösen
az ötödik magyar nyelvemlék közlése (A Marosvásárhelyi Sorok. Akadémiai Kiadó, 1957;
lényegesen átdolgozott és bővített új kiadása A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi
Glosszák, 1973).
Bárczi Géza–Benkő Loránd: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák. Magyar Nyelv, Bp. 1958/1. — Márton
Gyula: Ötödik nyelvemlékünk. Korunk 1958/2. — Benkő Samu: Köszöntő F. E. 80. születésnapjára. Korunk
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1970/4; uő: A vásárhelyi nyelvemlékről. Utunk 1974/4. — Izsák József: F. E. 80 éves. Igaz Szó 1970/4. — Szabó
T. Attila: Egy emberélet az emlékezés fényében. A Hét 1974/11.

Farkas Aladár (Debrecen, 1898 — 1979, Stockholm) — újságíró. A Brassói Lapok bukaresti
szerkesztője, belpolitikai cikkíró és riporter. Két könyve jelent meg a Brassói Lapok Ajándék
regénytárában: a Szimulánsok (1933) az I. világháború és frontkórházak világában játszódik,
az Erkölcstelen szerződés (1935) kalandos történet a pénz, a vagyon utáni hajsza
következményeiről a modern világban, a lektűr-irodalom igényével. A 30-as években
Párizsba költözött, ahol bátyja, ~ Miklós franciaországi filmrendező Charles Boyer A csata c.
híres filmjét rendezte. A II. világháború után Svédországban élt.

Farkas Anna — *fizikai szakirodalom

Farkas Antal — *emigráns írók

Farkas Árpád (Rőd, 1887. szept. 17. — 1962. márc. 30., Kolozsvár) — mezőgazdasági
szakíró. Gazdasági akadémiát végzett Kolozsvárt, Rődön gazdálkodott. 1921 és 1948 között a
kolozsvári mezőgazdasági főiskolán tanársegéd, tangazdaságvezető, előadó és végül
nyilvános rendes tanár a gazdasági gyakorlati, kisállattenyésztési, majd üzemtani tanszéken.
Az EMGE üzemtani és számviteli szakosztályának elnöke (1938–44), ebben a tisztségében az
EMGE 1938 és 1940 között végzett adatgyűjtése alapján feldolgozta és több tanulmányban
elemezte az erdélyi kisgazdaságok tőke- és jövedelmi viszonyait, állattartási formáit,
igásmunkáját, az erdélyi méhészetek üzemi viszonyait és eredményeit. Ezek az EMGE
Irodalmi és Könyvkiadó Vállalata s az Erdélyrészi Méhész Egylet kiadásában füzetek
alakjában s a Mezőgazdasági Közlönyben jelentek meg. Az EMGE százéves jubileumára
szerkesztésében és üzemtani tanulmányával jelent meg az Erdély mezőgazdasága c. kötet
(Kv. 1944).

Egyéb munkái: Magyarország talajerőmérlege (Bp. 1942); A magyarországi állati
energiagazdálkodás (Bp. 1943); A közösségi mezőgazdálkodás kilátásai a Kárpátmedencében
(Kv. 1945); Gazdaságok fejlődése, helyzete és jövője (Kv. 1945); Problemele ogorului negru
în Ardeal (Kv. 1947).

Farkas Árpád (Siménfalva, 1944. ápr. 3.) — költő. Középiskolai tanulmányait Székely-
udvarhelyen végezte, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar szakos tanári oklevelet
szerzett. A 60-as évek elején a Gaál Gábor Irodalmi Kör tagja Kolozsvárt. A napilapok és
folyóiratok 1963 óta közlik verseit és irodalmi publicisztikáját. Tanári diplomája megszerzése
után 1968-ig Vajnafalván tanított, 1968-tól Sepsiszentgyörgyön él, 1971-ig újságíró a Megyei
Tükörnél, 1971 óta az Igaz Szó szerkesztője.

Majdhogynem „rövidnadrágos víg kölyök”-ként fogadta be az irodalmi közvélemény, jóval
bemutatkozó kötete, a Forrás második nemzedékének rangot adó Másnapos ének (1968)
megjelenése előtt. Mestereit, József Attilát, Illyés Gyulát, a közvetlen példaképek közül
Lászlóffy Aladárt és Kányádi Sándort még nem tagadhatná le, de már ekkor feltűnik
rendkívüli képteremtő ereje, lírájának népköltészetre emlékeztető tárgyias egyszerűsége,
tisztasága, emberközeli melege s ugyanakkor mívessége. Első verseinek alaphangját a
feltétlen hit, bizalom adja önmaga, nemzedéke és a társadalom iránt; Így c. ars poeticájában
írja: „Szedd össze magad, indulj. / Kezed ügyében minden: a táj, / a bot meg ez a mitikus
keleti szél. / Legfennebb megcsusszansz még egyszer / a szakadékok széleinél.” A táj, a
szülőföld, a székely népélet és néphagyomány elkötelező erővel hatnak írásaira, de felül tud
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emelkedni az etnográfiai külsőségeken, a regionalizmuson („Mifelénk a suvadásos dombok /
a férfiakban éjjel mélyre szállnak”).

Kérlelhetetlen tisztaságigénye (Cipőfűzőárus, Jó férfiak) második kötetében, a Jegenyekörben
(Kv. 1971) már jelentős valóságismerettel társul, megőrzött eszményeit a megvalósítás
lehetőségével szembesíti. Nemzedékéből ő vállalja a legkövetkezetesebben a nemzetiségi
költő szerepét, földközelben, de mítosztalanul, megismerve „Európa kivilágított ablakai”-t is.
Irodalmi igényű publicisztikája (főképp A Hét és az Igaz Szó hasábjain) ugyanerről
tanúskodik. Legjobb verseiben plebejus valóságszemlélete és határozott történelmi érzéke
formateremtő erővé válik; a puritán leírásokból kihull minden fölösleges cifrázat, a realista
képsor pszichológiai dimenziót nyer, gondolatilag kiteljesedik, mint például kiemelkedően
szép prózaversében, a Mikor az öregemberek mosakodnak kezdetűben: „úgy mosakodnak az
öregemberek, mintha háromnegyed század szennyét kellene magukról lemosniuk, mint akik
mindig tisztán szerettek volna élni, friss törülközés utáni hangulatban”. A Jó férfiak
igazságkereső ifjú poétája már átérzi az idősebbek átélte mély tragikumot, s hivalkodásmentes
emlékművet állít a sokféle kísértéssel megkísértett, tisztaságra vágyó embernek. Alagutak a
hóban c. újabb verskötetét (1979) elégikus hangulat lengi be, s elődök példáját, kortársak útját
kíséri végig, magyarázatot, megoldást keresve egy átmeneti kor dilemmáira.

Beke Györggyel, Fodor Sándorral és Kovács Györggyel közös riportkönyvében (Bővizű
patakok mentén, 1972) a költő prózában fogalmazza meg erkölcsi magatartás-elvét: „Én
régóta úgy igyekszem szelídséggel bebútorozni magam, hogy gondjaim ne bántsák azokat, kik
segíteni — helyzetüknél fogva — tehetetlenek, akiknek meg ehhez hivatalt adtak s hivatást,
azokat — bántsák!” (Gyalogolni kell). Válogatásában jelent meg a Szeretni tehozzád
szegődtem c. antológia (200 magyar szerelmes vers, 1972); Ion Vinea Árnyékok malma c.
verseskötetének egyik fordítója (1976).

Avaron c. versét megzenésítette Csutak István (Művelődés 1978/1).

(K. L.)
Szőcs István: Mai írástudó sorsa. Igaz Szó 1970/2. — Kántor Lajos: „…mítosztalan már, de lelkiismeret”.
Utunk 1971/52; uő: Volnánk csak jámbor hegedősök? Utunk 1979/43. — Szemlér Ferenc: F. Á. verseiről. A Hét
1971/52. — Féja Géza: Költő érkezett. Tiszatáj, Szeged 1972/12. — Gálfalvi György: F. Á. Interjú. Utunk
1976/22; újraközölve Marad a láz? 1977. 36–43. — Molnos Lajos: A költő különbékéje? Igazság 1979. dec. 19.
— Kis Péter Imre: „Megyek a télnek.” Élet és Irodalom, Bp. 1980/11. — Borcsa János: ,.Élni a hó alatt is lehet
jó?” Korunk 1980/5. — Bertha Zoltán: F. Á.: Alagutak a hóban. Alföld, Debrecen 1980/6. — Kiss Jenő: Több
megértéssel. Korunk 1980/10.

Farkas Imre János — *társadalomorvostan

Farkas János (Sajószentandrás, 1928. febr. 3.) — szerkesztő, pedagógiai író. Középiskolai
tanulmányait Besztercén, Désen és Nagyenyeden végezte, a Bolyai Tudományegyetemen
1953-ban szerzett tanári oklevelet pedagógia–lélektan szakból. Mint a KISZ Központi
Bizottságának tagja (1955–56) három magyar nyelvű ifjúsági lap, a Napsugár, Pionír és
Ifjúmunkás megjelenését készítette elő. Megindulásától kezdve a Napsugár gyermeklap
szerkesztőségi titkára, majd Asztalos István alapító-főszerkesztő halála (1960) óta a lap
főszerkesztője. A gyermekirodalommal kapcsolatos pedagógiai írásait a Korunk, Tanügyi
Újság, Utunk közli. Szerkesztésében jelent meg a Kincskeresők c. válogatás (1973) a hazai
magyar gyermekirodalomból.
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Farkas László (Detta, 1911. júl. 1. — 1965. jún. 28., Detta) — helytörténész. Középiskolai
tanulmányait szülőhelyén, a temesvári piarista gimnáziumban és a gyulafehérvári Majláth-
gimnáziumban végezte, Budapesten szerzett orvosi diplomát, szülőhelyén folytatott orvosi
gyakorlatot. 1939-től a Magyar Népközösség dettai vezetője. Szociális kérdésekkel
foglalkozott, munkája: Detta magyarsága a bánsági magyarság sorskérdéseinek tükrében
(Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek 7. Lugos 1941).

Farkas László (Marosújvár, 1920. ápr. 13.) — publicista, műfordító. Tanulmányait
kolozsvári középiskolában s a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán végezte. A
Korunk új folyamának megindulásakor a terjesztési hálózat megszervezője (1957–64), majd a
külpolitikai rovat vezetője (1964–74). Világpolitikai helyzetjelentései, tudományos gloszszái
alatt a Lantos László írói nevet is használja. A kibernetika szociológiai alkalmazásáról szóló
tanulmányát román nyelven a Teorie şi metode în ştiinţele sociale c. gyűjteményes kötet
(1968) közölte; Hugo Grotius A háború és a béke joga c. munkájából közölt válogatást a
Téka-sorozatban (1973). Részleteket fordított Nehru, de Gaulle, Macmillan, Toynbee, Toffler
és mások angol és francia nyelvű műveiből; Mircea Maliţa A 2000. év krónikája c. munkáját
az ő fordításában adta ki Budapesten a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (1971). Újabb
fordításai: Ion Brad: Isac, új eszmék szószólója (Bustya Endrével, Kv. 1975); Mircea Maliţa:
A szürke arany (Brassay Jánossal és Bretter Györggyel, esszék, Kv. 1976) és Eszmék
faggatása (Dankanits Ádámmal, 1976).

Farkas Magda, Farkasné Csáki Magda (Nagyenyed, 1932. aug. 13.) — pedagógiai és
lélektani szakíró. ~ Zoltán felesége. A székelyudvarhelyi tanítóképző után a Bolyai
Tudományegyetemen végezte a pedagógia–lélektan szakot. 1955-től az egyetemen, 1961-től a
Pedagógiai Tudományos Kutatóintézet kolozsvári fiókjánál, 1975 óta a Babeş–Bolyai
Egyetem keretébe helyezett s a Társadalomtudományi Kutatóközpont égisze alatt működő
pedagógiai részlegben főkutató. A defektológia területein dolgozik, tárgykörében a nyelv és
gondolkodás, a gyógypedagógiai lélektan, pszicholingvisztika, nyelvpatológia, gyermeknyelv
és intelligencia, korai idegen nyelvtanulás, pszichodiagnosztika, iskolai ismeretszintet mérő
tesztmódszer szerepel. Az Anyanyelvünk művelése c. gyűjteményes kötetben (összeállította
Gálffy Mózes és Murádin László, 1975) a nyelvi közlés társadalmi-biológiai
meghatározottságáról írt cikkel szerepel. Román nyelvű tanulmányai az értelmi fogyatékos
gyermekek kérdéseiről a Probleme de defectologie köteteiben jelennek meg, magyarul a
NyIrK, Korunk, Dolgozó Nő, Tanügyi Újság és napilapok közlik írásait; a TETT munkatársa.

Farkas Sándor, gyulafehérvári (Nagylak, 1887. aug. 26. — 1964. máj. 20., Nagyenyed) —
könyvtáros. Mostoha körülmények közt, árván nőtt fel, mindössze öt gimnáziumi osztályt
végzett Nagyenyeden, de magánszorgalomból keleti nyelveket tanult, matematikai és
numizmatikai tanulmányokat végzett. Anyai ágon Kőrösi Csoma Sándor rokonának tartotta
magát, legfőbb vágya az volt, hogy a nagy utazó nyomába lépjen. Több utazást tett Keleten,
hazatérve kistisztviselő, majd a Bethlen Kollégium könyvtárosa (1936–57). Saját költségén
adta ki Nagyenyeden útinaplóit (Irak királyság, 1931; A beduinok, 1931) és numizmatikai
dolgozatait (Antik érmészet, 1932; Az erdélyi érmék művészete, 1936; Rokon vonások a
párthus és erdélyi érmek művészetében, 1936; Die Münzen Mihai Viteazul's, 1940). Egyéb
munkái közül néhány versét Bölcsészeti költemények (1934), prózai írását Filozófiai
értekezések (1938) címmel adta ki, ugyancsak Nagyenyeden.
Méliusz József: Sors és jelkép… 2. kiadás, 1973. 205–07.

Farkas Sándor — Mikó Imre egyik írói álneve
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Farkas Zoltán (Mezőménes, 1928. jan. 17.) — pedagógus. ~né Csáki Magda férje. A
marosvásárhelyi tanítóképző elvégzése után szülőfalujában tanított (1946–49), majd a Bolyai
Tudományegyetem pedagógia–lélektan karán szerzett tanári diplomát. 1955 óta a kolozsvári
egyetem társadalomtudományi tanszékén lektor, a filozófiai tanszék munkatársa. A
tudományos ateizmus kérdéskörében szakosította magát; vallásszociológiai tanulmányai
napilapokban s a Korunk, Dolgozó Nő, Ifjúmunkás, Revista Învăţămîntului Superior, Studia
Universitatis Babeş–Bolyai, Napoca Universitară, Echinox hasábjain, kötetbe gyűjtve
Gondolatok a valláserkölcsről címmel (1977) jelentek meg. Az Educaţia materialist-
ştiinţifică a elevilor şi studenţilor c. gyűjteményes kötet (1978) az ateista diákkörökről s a
tudományos materialista felfogás elmélyítéséről, a Forme şi metode în educaţia materialist-
ştiinţifică a tineretului studios c. gyűjteményes kötet (Kv. 1979) a szocialista állam
egyházpolitikájáról szóló értekezését közli. Vallás és társadalom c. sorozata 1975 óta
rendszeresen szerepel a kolozsvári rádió magyar adásában.

farsangi játékok89 — *népi játékok

Fáskerthy György, családi nevén Fáskerti (Arad, 1923. márc. 9. — 1977. dec. 2., Bukarest)
— szerkesztő, író, műfordító. ~ Tibor és Balla Böske fia. Középiskolai tanulmányait
Budapesten kezdte meg, de szüleit kiutasították Magyarországról. Aradra visszatérve
képesítetlen munkásként dolgozott s bekapcsolódott az illegális KISZ-munkába. 1944-től
pártaktivista, majd az RMP könyvkiadójában (1947–51) és az Állami Irodalmi és Művészeti
Könyvkiadóban (1951–54) szerkesztő. A Ştiinţa şi Tehnica „Tudományos-fantasztikus
elbeszélések” c. magyar mellékletének felelős szerkesztője (1955–58). Az Utunk 1949. évi
novellapályázatán tűnt fel; egy tudományos-fantasztikus elbeszélése magyarul és románul
jelent meg (1958); lefordította Marin Preda, Cezar Petrescu, Ion Marin Sadoveanu, Radu
Tudoran több regényét. Elbeszéléseiben és megkezdett regényciklusában színterek, hősök,
helyzetek, cselekmények látványos gazdagságára törekszik, társadalmi és korfestő
célzatossággal.

Munkái: Az ember, aki bükkfa volt (elbeszélések, 1968); Légszomj (regény, 1970).
Baróti Pál: F. Gy.: Légszomj. A Hét 1971/18.

Fáskerti Tibor (Arad, 1899. ápr. 13. — 1964. jún. 8., Bukarest) — író, közíró, szerkesztő.
Balla Böske férje, ~ György apja. A magyarországi Gyulán érettségizett, majd a budapesti
egyetemen folytatott jogi és bölcsészeti tanulmányokat. 1918 októberétől a KMP tagja, részt
vesz a Galilei Kör direktóriumában, 1919-ben a Vörös Hadsereg politikai megbízottja. A
kommün bukása után visszatért Aradra. Első cikkei a budapesti Szabad Gondolatban és a
Vörös Lobogóban jelentek meg; a 20-as évek elején az Aradi Tükör c. hetilap munkatársa,
1924–25-ben az Aradi Munkás szerkesztője; több más rövid életű aradi lap (Film, 1922;
Fekete Macska, 1923; Kút, 1930) szerkesztésében és kiadásában is részt vett, 1922–23-ban a
Máramaros c. napilapon találjuk a nevét. 1928–29-ben az aradi Virradat c. kommunista
irányzatú napilap felelős szerkesztője. 1928-ban sajtó útján elkövetett lázítás címén perbe
fogták, s 1931-ben a várható súlyos ítélet jogerőssé válása előtt Budapestre emigrált, ahonnan
1939-ben mint „nemkívánatos idegen”-t kiutasították. Családjával visszatért Aradra, s
törvényszéki riporterként dolgozott. Közírói pályafutása alatt a Napkelet, Brassói Lapok,
Korunk, Consum, a budapesti Világirodalmi Szemle és 100 % munkatársa.

Munkái: Délibáb (elbeszélések, Arad 1924); Bevezetés 1. a filozófiáról általában, 2. az
értelem és kategóriái, 3. a tudat és öntudat, 4. a tudományok felosztása (Arad 1930);
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Irányított gazdálkodás (Bp. 1934); Demokráciánk a választások mérlegén (Fáskerthy
Györggyel, Arad 1946).

Fátyol Tibor (Kolozsvár, 1935. okt. 9.) — zeneszerző, zeneíró. Középiskolát Kolozsvárt
végzett, ugyanitt a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát a zeneszerzés-
karmesteri szakon. 1959-től a Ciocîrlie népi együttes folklorista és zenei vezetője, zenei
szerkesztő, 1978 óta a Maros együttes művészeti titkára Marosvásárhelyt. Első cikkét az
Utunk közölte 1955-ben, kritikái, zeneírásai a Korunk, Contemporanul, România Literară,
Utunk, Új Élet, A Hét s több napilap (Scînteia, Előre, Igazság) hasábjain jelennek meg.
Balettjei, szimfonikus és kamarazenéje mellett jelentősek népdalfeldolgozásai, ezek a Maros
együttes műsorán szerepelnek. A Népi Alkotások Háza számára Kolozs megyei néptáncok
zenéjét gyűjtötte és dolgozta fel (Dansuri populare din regiunea Cluj. Kv. 1967), köztük a
györgyfalvi magyar táncszvitet. Dalokat szerzett József Attila, Kosztolányi Dezső, Kassák
Lajos verseire; megzenésítette Kenéz Ferenc, Király László, Mandics György, Márki Zoltán,
D. Szabó Lajos és számos román költő verseit; Lászlóffy Aladár verseire dramatikus
oratóriumot (Hajnali őrség, 1961), Lászlóffy és Szilágyi Domokos verseire a capella kantátát
szerzett (Így él a Párt! 1973).

Kötete: Pionír köszöntő (hét önálló tánc zenéje zongorán, Domby Imre koreográfiájára és
szövegére, 1964).

Fazakas Béla (Abrudbánya, 1926. júl. 22.) — orvosi szakíró. Oklevelét a marosvásárhelyi
OGYI-n szerezte meg, ugyanitt az orvostudományok doktora (1962), az élősködőkkel
foglalkozó tudományág egyetemi előadótanára (1972). Szakközleményei az Orvosi Szemle–
Revista Medicală, Microbiologie–Parazitologie–Epidemiologie, Viaţa Medicală, külföldön a
Medicinszkaja Parazitologia, Annales de parasitologie humaine s más folyóiratokban jelennek
meg. Feltérképezte Maros, Hargita és Kovászna megyék parazitológiai megbetegedéseit,
egyes parazitózisok klinikai kórképével és kezelésével foglalkozik. Társszerzője egy
Parazitologie c. egységes tankönyvnek (1962). Kőnyomatos jegyzetei: Orvosi parazitológia
(Kv. 1958; átdolgozott új kiadás Mv. 1977); Parazitologie (Mv. 1976).

Fazakas János (Málnás, 1910. aug. 26. — 1979. aug. 3., Kolozsvár) — orvosi szakíró.
Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, egyetemi tanulmányait
Bukarestben végezte, ahol a Koós Ferenc Kör diákosztályának volt az elnöke és
bekapcsolódott Dimitrie Gusti professzor szociológiai intézetének monografikus kutatásaiba.
Egyetemi pályáját Kolozsvárt kezdte, tanár a marosvásárhelyi OGYI, majd a kolozsvári
OGYI továbbképző intézetében; az ortopéd és traumatológiai klinika vezetője. Első tudo-
mányos munkáit az EME orvostudományi szakosztályán mutatta be. Szaktanulmányai
magyar, román, német, francia, orosz, angol és bolgár nyelven jelentek meg. Az Excerpta
Medica c. amszterdami szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt.

Fazekas György — *sportirodalom

Fazekas János (Lupény, 1926. febr. 16.) — közíró, történész. Andrásfalván nőtt fel,
középiskoláit Székelykeresztúron az unitárius gimnáziumban és tanítóképzőben végezte. A
felszabadulás után politikai pályára lépett, Székelyudvarhelyen, Brassóban,
Marosvásárhelyen, majd Bukarestben többféle ifjúsági, 1952-től vezető állami és pártfeladatot
tölt be. A szocialista munka hőse. Publicisztikai munkáját 1945-ben a Tompa László
szerkesztésében megjelenő Szabadság c. lapban kezdte. Cikkei a pártépítéssel, a párt
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nemzetiségi politikájával és a szocialista gazdaság fejlesztésével összefüggő kérdéseket
tárgyalják az ifjúsági és pártsajtóban. Gazdasági tárgyú tanulmányait a Probleme Economice,
Lupta de Clasă, ill. Era Socialistă, valamint A Hét és Korunk közli; az Industria României
1944–1964 c. gyűjteményes kötetben (1964) az élelmiszeriparról szóló fejezet szerzője.

Mint a Társadalmi és Politikai Tudományok Akadémiájának tagja tette közzé Az agyagfalvi
székely nemzeti gyűlés c. történeti tanulmányát az 1848-as gyűlés 125. évfordulója alkalmából
(A Hét 1973/42–44; újraközölve MNT 1976. 232–80.). Újabb történelmi tanulmányaiban az
együttélés törvényszerűségeit tárja fel (A székelyek harca a románok oldalán az idegen
uralom és az elnyomás ellen, a szabadságért és a társadalmi igazságosságért, A Hét 1977/12;
A haladó magyar társadalmi erők állásfoglalása az 1877–1878-as román függetlenségi
háború idején, A Hét 1977/27). Hasonló célzatú háromrészes tanulmánya is: A Habsburg-
elnyomás Erdélyben. 1690–1847 (Korunk 1978/3–5). Történelemszemléletének korszerű
tanulságait vonja le Polgári nézetek a nemzeti-nemzetiségi viszonyok terén, a sovinizmus és a
nacionalizmus — a nemzeti és társadalmi haladás kerékkötői c. összehasonlító
tanulmányában (románul Era Socialistă 1978/24; magyarul A Hét 1979/3–4), majd egy újabb
írásában (A román nép és az együttélő nemzetiségek egysége és testvérisége, A Hét 1979/19–
20), amely a mai Románia e fontos kérdését elemzi.

Tanulmányainak gyűjteményes kötete: A Román Kommunista Párt — a haza fiai
testvériségének és barátságának, társadalmi és nemzeti egyenlőségének következetes harcosa
(1980).
Imreh István: Eszmények múltja és jelene. Utunk 1980/41. — Csucsuja István: Könyv nemzetiségről, hazáról,
történelemről. Igazság 1980. okt. 12. — Beke György: Történelembe ágyazott jövőteremtés. A Hét 1980/38–39.
— Demeter János: Nemzetiségtörténet — nemzetiségpolitika. Korunk 1980/12.

fecskés könyvek — a borítólap rajzáról elnevezett könyvsorozat az aradi Kölcsey Egyesület
kiadásában 1943–44-ben. Szerkesztette Blédy Géza. Mikszáth, Móricz, Gárdonyi és
Tömörkény egy-egy kötete mellett, amelyekhez sorrendben Puhala Sándor, Olosz Lajos,
Blédy Géza és Berthe Nándor írt előszót, itt jelent meg Szemlér Ferenc Hazajáró lélek c.
munkája Kakassy Endre előszavával.

Feczkó Zoltán — *televízió és irodalom

Fehér Dezső (Borsodszentgyörgy, 1869. dec. 2. — 1935. febr. 22., Nagyvárad) — író,
újságíró. Pályáját 1887-ben Budapesten kezdte, ahol különböző napilapok és élclapok
munkatársa, 1889-től haláláig Nagyváradon tevékenykedett. Előbb a Nagyvárad c. lapot
szerkesztette, 1898-ban a Nagyváradi Napló alapítója s élete végéig főszerkesztője. Mellette
dolgozott segédszerkesztőként több mint két évig Ady Endre, akinek közírói és költői
fejlődésére jelentős befolyást gyakorolt. Szerkesztésében a lap a vidéki magyar hírlapírás
élvonalába került, és haladó, ellenzéki álláspontot képviselt. Cselekvően részt vett Nagyvárad
szellemi életében, alapító tagja a Szigligeti Társaságnak, kezdeményezője 1903-ban a
Nagyváradon megalakult Vidéki Újságírók Szövetségének, közreműködik a Holnap Társaság
tevékenységében, lapjában teret ad a holnapos költőknek. 1919-ben alapító tagja a nagyváradi
*Ady Endre Társaságnak, és ugyanebben az évben közreműködik Tabéry Gézával a Magyar
Szó megindításában. A 20-as és 30-as években lapja, a Nagyváradi Napló a haladó romániai
magyar szellemi élet egyik jelentős fóruma.

Összeállította és kortörténeti ismeretekkel bevezette Ady Endre publicisztikai írásainak első
kötetét (Ha hív az acélhegyű ördög. Nv. 1927). Munkái: A félmilliós ternó (vígjáték, 1889);
Kaleidoszkóp (prózai írások, Nv. 1894); Száz év (a nagyváradi színészet évfordulójára, Nv.
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1902); Mindörökké (elbeszélések, Nv. 1903). Posztumusz kötete a szerkesztésében megjelenő
Bihar megye és Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve (Hönig Sándorral,
Nv. 1937).
Ady Endre: F. D. jubileuma. Nyugat 1914/2; újraközölve Ady Endre az irodalomról, Bp. 1961. 371–72. — Gaál
Gábor: Ady rejtélyes évei. Korunk 1928/4; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 220–22.

fehér könyvek — az Irodalmi Könyvkiadó által 1966-ban indított s 1970 óta a Kriterion
gondozásában megjelenő könyvsorozat, amely a Jancsó Elemér-féle *Erdélyi Ritkaságok
feladatát vállalva az erdélyi magyar művelődés számottevő, többnyire kiadatlan vagy mai
kiadásokban hozzáférhetetlen munkáit adja az olvasó kezébe szakszerű gondozásban,
jegyzetekkel és elemző tanulmánnyal. A sorozatban, amely köteteinek fehér védőborítójáról
kapta népszerű nevét, Bölöni Farkas Sándor, Wass Pál, Borsos Tamás, Rettegi György, Koós
Ferenc, Teleki Sándor, Fogarasi Sámuel és Misztótfalusi Kis Miklós önéletírásai, útijegyzetei,
levelei, Köteles Sámuel, Kovásznai Sándor, Pápai Páriz Ferenc irodalmi és filozófiai írásai, a
székely falutörvények egy kötete, Apáczai Magyar Encyclopaediája és Melius Juhász Péter
Herbáriuma, Varga Katalin perének okiratanyaga jelent meg Beke György, Benkő Samu,
Csetri Elek, Hajós József, Imreh István, Jakó Zsigmond, Juhász István, Kiss András,
Kocziány László, Nagy Géza, Szabó Attila, Szigeti József gondozásában. A sorozatot 1970-ig
a kiadó részéről András János, majd Mikó Imre és Hatházy Ferenc szerkesztette.
Egyed Ákos: A művelődéstörténet forrásai. Ankét a Kriterion „fehér sorozat”-áról. Korunk 1975/6.

Fehér Márton (Nagyoroszi, 1878. szept. 6. — 1938. okt. 11., Nagyvárad) — közíró.
Budapesten szerzett jogi doktorátust, ügyvéd és újságíró. 1906-tól a Nagyvárad, 1908-tól a
nagyváradi Szabadság szerkesztője. Szakmunkákat írt a sajtójogról, a választójogról és a nők
polgárjogáról. 1919-ben Budapesten utópisztikus államregénye jelent meg (Aranyország),
1920-ban Nagyváradon politikai tanulmányt adott ki (Olvasókönyv felnőttek számára).90

Cikkeit a helyi sajtó s a Magyar Kisebbség közölte, A zsidók és a zsidóság c. munkájában
(Nv. 1926) szembeszállt a cionizmussal. Ugron Gáborról és Kecskeméti Lipótról írt
monográfiája kéziratban maradt.

Fehér Olga91 — *Temesvár magyar irodalmi élete

Fehérvári László, családi nevén Hertlein (Gyulafehérvár, 1926. jún. 9.) — zenekritikus.
Középiskolát szülővárosában és Kolozsvárt végzett. 1948-ban a Bolyai Tudományegyetemen
jogtudományi diplomát szerzett. 1973 óta rendszeresen tájékoztatja az Igazság s egyes
hetilapok olvasóit a két kolozsvári operaház előadásairól; évadvégi eseményösszefoglalást,
művészportrékat közöl.

Fejér Miklós (Zabola, 1913. nov. 30.) — tankönyvíró. Középiskoláit a kézdivásárhelyi,
csíkszeredai és brassói kat. gimnáziumokban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol
1938-ban magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett. Brassóban, Székelyudvarhelyen,
Gyergyószentmiklóson, 1942-től Kolozsvárt, 1965-től nyugalomba vonulásáig Szucság
községben tanított. Cikkeit a Tanügyi Újság, Utunk, A Hét, NyIrK közli. Molnár Annával és
Nagy Jenővel kidolgozott módszertani útmutatója (1954) a tanároknak szolgált
segédeszközül; Gazda Ferenccel és Nagy Jenővel, majd Bartosné Lengyel Katalinnal magyar
nyelvtant, Jócsák Jánossal magyar olvasókönyvet állított össze az V–VII. osztály számára
(1954–58); a középiskolák felső tagozata részére Csehi Gyulával és Jócsák Jánossal
Irodalomtörténeti alapfogalmak címen írt tankönyvet (1956), Jócsák Jánossal és Székely
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Erzsébettel pedig Magyar irodalomtörténetet (1957). Részt vett a magyar irodalmi
szöveggyűjtemények szerkesztésében a VIII. (1956) és a IX. osztály (1957) számára.

Fejes Áron — *ábécéskönyv

Fejes István — *műszaki szakirodalom

Fekete Andor (Marosvásárhely, 1883. jún. 19. — 1951. aug. 22., Marosvásárhely) — jogi
szakíró. 1906-ban végezte a budapesti tudományegyetem jog- és államtan szakát, haláláig
szülővárosában folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1936-tól az OMP városi tagozatának alelnöke;
a KZST tagja, 1945 után a Székely Színház alapító tagja. A két világháború között mint a
Bethlen Gábor szabadkőműves páholy egyik vezetője az erdélyi magyarság demokratikus
akcióit támogatta: így memorandumokat fogalmazott meg a felekezeti tanárok képesítési
vizsgájáról, az új ügyvédi törvénytervezetről az elbocsátott tanárok ügyében, a névelemzésről,
a nyugdíjtörvénynek a kisebbségeket sújtó intézkedéseiről s az adóbehajtásról. A II.
világháború éveiben, a Horthy-rendszer alatt indított kommunistaellenes per során 27 vádlott
védelmét látta el saját biztonságát kockáztató bátorsággal. Hátrahagyott írása: Dr. Fekete
Andor (Marosvásárhely) följegyzései 40 éves ügyvédi működéséről (kézirat az özvegy
birtokában).

Fekete András — *Kézdivásárhely magyar irodalmi élete

Fekete Ferenc (Nagyvárad, 1915. ápr. 15. — 1945, Ausztria) — pszichológus, költő. A
nagyváradi Kecskeméti Lipót zsidó líceumban érettségizett 1932-ben, majd a Ferdinand
Egyetem pszichológia szakos hallgatója. Tiron Albani fordításában román nyelven jelent meg
Templomot építettek c. kisregénye (Se clădea un templu. Eugen Relgis előszavával és
Szobotka András címlaptervével, Kv. 1936). A Korunk munkatársa (1938–40), írásaiban
főleg a kolozsvári egyetemen kialakult lélektani iskola képviselőinek tudományos szak-
munkásságát ismertette, így Mihai Beniuc, Salvator Cupcea, Nicolae Mărgineanu, Alexandru
Roşca, Fl. Ştefănescu-Goangă, Barbu Zevedei kutatásait és eredményeit. Versei jelentek meg
a Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Brassói Lapok, Korunk hasábjain; líráját az irracionalizmus
kalandjáig merészkedő intellektualizmus hatotta át. Mint munkaszolgálatos a fronton halt
meg.

Fekete György (Alsóvárca, 1911. máj. 15.) — jogi író. Középiskolát Szilágysomlyón végzett,
jogi diplomát Kolozsvárt szerzett, a párizsi Sorbonne-on folytatott tanulmányokat. Ügyvédi
irodában dolgozott Kolozsvárt, s bekapcsolódott az illegális KRP munkájába. Katonai
szolgálata után szövetkezeti jogtanácsos (1945–47), majd a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai
Egyetemen ad elő, a jogi kar tanára. Az Új Út c. politikai hetilap felelős szerkesztője (1949–
53). Jogi írásait a Justiţia Nouă, a Studia Universitatis Babeş–Bolyai s a Korunk közli; egyes
tanulmányai külföldi német folyóiratokban jelentek meg. Egyetemi tankönyveket szerkesztett,
s részt vett A Román Népköztársaság alkotmánya c. munka (1957) szerkesztésében. Egyéb
munkái: Lakóházak építése állami hitellel (Asztalos Sándorral, 1957; németül is;
Házasságkötés, a házasság felbontása (1958).
Kiss Géza: „Alapos” válóok. Korunk 1959/3.

Fekete Lajos, Erdélyi Fekete (Szentábrahám, 1897. jún. 25. — 1945. ápr. 23., Brassó) — író,
költő. A székelyudvarhelyi ref. kollégiumban érettségizett, Kolozsváron teológiát végzett.
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Unitárius lelkész volt Fogarason, Ürmösön, Brassóban. A 20-as évek elején verseivel
jelentkezett, ezeket a folyóiratok és újságok megkülönböztetésül vajdasági költőtársától
Erdélyi előnévvel közölték.92 Verseskötete: Pusztai vándorlás (Fogaras 1928). Nyelve,
versépítkezése a népnemzeti iskola hatását mutatja, csupán a verssorok szabadabb kezelésén
érződik a modern líra hatása. Regényíróként is bemutatkozott, s Ének a viharban c.
munkájában (Kv. 1936) egy művészhajlamú falusi tanító álmainak megvalósulását és népéhez
való visszatérését írja meg. Bár jól ismeri világát, az erotikus részek túlfűtöttségében a
szereplők belső rajza elhalványul. Utolsó verseskötete (Tovább a szirteken) kéziratban
maradt.

Fekete Macska — *szatíra

Fekete Mihály (Csongrád, 1884. dec. 31. — 1960. ápr. 16. Kolozsvár) — színművész,
rendező, színműíró. Szegeden végezte középiskolai tanulmányait, majd Budapesten a
Színművészeti Akadémiát. Színészi tevékenységét 1903-ban Krecsányi Ignác Budán és
Temesvárt játszó társulatánál kezdte. Temesvár, Pécs és Pozsony után 1911-ben Janovics Jenő
Kolozsvárra szerződteti. Egy évtizeden át játszik és rendez a kolozsvári színházban. 1922-ben
a marosvásárhelyi, majd 1923-ban a temesvári színház igazgatója. Kolozsvárra 1930-ban tér
vissza rendező és színész minőségben. Amikor 1941-ben a faji megkülönböztetés
leparancsolja a színpadról, társulatot hoz létre, melynek tagjai közt volt Bárdy Teréz, Forgács
Sándor és Kovács György. Az előadásokat a kolozsvári Vasmunkás Otthonban rendezik. 1944
októberében újjászervezi a kolozsvári Magyar Színházat, ahol élete végéig játszik.

Két színdarabját (Temesvár megvétele, 1911; Bakócz Tamás, 1913) a temesvári színház
mutatta be. Szabó Imrével írt darabja a Csodák éjszakája (1935). Rövid színes írásai jelentek
meg Temesváron A Toll c. folyóiratban, cikkei és novellái a Brassói Lapokban. Ifjúkorában
— temesvári évei alatt — meleg barátság fűzte Gozsdu Elekhez, a 30-as években pedig sokat
tett hazai szerzők darabjainak bemutatásáért. Többek közt színpadra vitte Tamási Áron
Népszakértők és Sipos Domokos Zokog a porszem c. játékait. Kötetei: A temesvári színészet
története (Tv. 1911); Faluról falura (uo. 1929).

Írói álneve Csongrád.
Szekernyés János: F. M. és a többiek. A Hét 1979/2.

Fekete Nagy Mihály (Dés, 1894. júl. 3. — 1954. jún. 11., Brassó) — újságíró, szerkesztő.
1936 és 1939 között Bukarestben Carpatpress c. alatt kőnyomatos magyar sajtótudósítót adott
ki, amely hetente híranyaggal s bő statisztikai és demográfiai adatokkal látta el a lapokat és
intézményeket. Mint a Magyar Népközösség brassói tagozatának igazgatója a Vásárhelyi
Találkozó szellemében elősegítette az 1939 végén lezajlott Népi Találkozó demokratikus
programjának érvényesítését a regresszív törekvésekkel szemben. 1944 után a Népi Egység
munkatársa. Ismeretlen körülmények közt feleségével együtt öngyilkos lett.

Fekete Tivadar (Pécs, 1894. nov. 2. — 1940. nov. 4., Segesvár) — újságíró, novellista,
műfordító. Iskoláit szülővárosában végezte, Budapesten elkezdett jogi tanulmányait
félbeszakítva újságíró lett. A Pécsi Naplónál (1912–16) és a Szegedi Híradónál (1914)
dolgozott, majd Aradon telepedett le, ahol a két világháború között számos erdélyi lap
munkatársává vált. Szerkesztette és kiadta a mindössze 8 számot megért Fekete Macska c.
könnyű fajsúlyú revülapot (1922–23). Írt verseket, tárcanovellákat, operett- és sláger-
szövegeket, ami azonban művéből maradandó, azt műfordítóként alkotta a kortárs román
költészetet bemutató antológiával (Szerelmes kert. Arad 1924) és a klasszikus román líra jeles
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alkotásaival kiegészített kötetével (Klasszikus kert. Kv. 1930). Ebben a Văcărescu család
költő-tagjaitól Anghelig halad végig, a modernekből pedig Blaga, Crainic, Eftimiu, Minulescu
költészetét kedveli leginkább. Nyersfordítás után, csekély nyelvismerettel fordít, saját
nyilatkozata szerint inkább „a vers lelké”-nek visszaadására törekszik. Fordításaiban sajátosan
keveredik fogékonysága a korszerűség iránt a könnyed szalonirodalmisággal és
felületességgel. A hatásvadászó üzleti irodalom csábítása különösen tárcanovelláit tartalmazó
kötetén (Genovéva hercegnő bőre. Tv. 1923) érezhető, amelyben svájci, olasz és
franciaországi úti élményeiből merítve a világvárosok előkelő alvilágának figuráit eleveníti
meg. Főleg a szexuális szenzációra építi könnyedséggel megírt történeteit, mintegy minősítve
ezzel a sorozatot is, amelyben megjelent (Pán-Könyvtár). Verskötete: Ének két halotti
maszkról (Arad 1926).
Nagy Dániel: Szerelmes kert. Genius 1924/4–5.

Fellegvár — a kolozsvári Igazság szombatonként megjelenő ifjúsági oldala. Az 1978. ápr.
29-én kiadott első szám bevezető cikke szerint célja a Haza Sólymai, a Pionír- és a KISZ-
szervezet, valamint a Diákszövetség megyei tevékenységéről, a diákok, falusi és
munkásfiatalok életéről írni. Szerkesztője 1979 októberéig Szőcs Géza, utóda Molnos Lajos.
Megjelenése első évében 42 számban mintegy 120 szerző 300 írását közölte, a szerkesztésben
bekövetkezett személyi változás után egy ideig a megjelenés megritkult.

Munkatársainak nagy része egyetemi hallgató, kevesebben középiskolások, fiatal
értelmiségiek, ifjúmunkások. Elsősorban a diákélet és a diákművelődés kérdésével
foglalkozik, rövidebb írásaikkal jelentkeznek az *Echinox teoretikus kifejezésre törekvő
munkatársai is. Cikkek foglalkoznak a Gaál Gábor Kör működésével, a Visszhang-
fogadóestekkel, a televízió magyar adásának Kaláka műsorával, a tantárgy-olimpiával, a
Megéneklünk, Romániai-fesztivállal, s jelentkeznek a szociográfiai érdeklődés dokumentumai
is. Főleg versekkel és prózával Bréda Ferenc, Cselényi Béla, Csiby Károly, Hunyadi Mátyás,
Kőrössi P. József, Palotás Dezső, Vitus K. György, zenei írásokkal Páll Imre, publicisztikával
Beke Mihály András, Gagyi József, Golicza Mária, Juhász András, Székely Csaba hívta fel
magára a figyelmet. Lakó Ildikó rövid írásaival a városkörnyéki falusi fiatalok életébe nyújt
betekintést. Domokos Péter, I. Feszt László illusztrációkkal és versekkel jelentkezik.

A ~hoz hasonló ifjúsági oldalt indított az utóbbi évben több megye magyar nyelvű lapja:
Marosvásárhelyen *Jövendő, Szatmáron *Jelen, Nagyváradon *if (Ifjúsági Figyelő), Brassó-
ban *Tovább címmel.
Cseke Gábor: Mit látni a Fellegvárról? Ifjúmunkás 1979/12. — Ágoston Vilmos: Számvetés. Brassói Lapok
1979/30.

Felméri Sándor — *ábécéskönyv

Felszeghy Béla (Melegföldvár, 1882. márc. 22. — 1951. jún. 28., Budapest) — jogi író.
Közigazgatási kérdésekkel foglalkozó szakmunkái 1919 előtt jelentek meg, így a magyar,
német és román nyelven kiadott A községi igazgatás körében felmerülő legfontosabb teendők
és tudnivalók (Beszterce 1910), majd A községi illetőség (Beszterce 1911), Fegyelmi jog a
közigazgatási szakban (Beszterce 1912), A magyar földközösségek igazgatóságának összes
szabályai I–III. (Bp. 1914) és Hadműveleti területek közigazgatása (Bp. 1918) c. munkák.
Egy mélylélektani tanulmányát a pánikról az Imago c. bécsi pszichoanalitikai folyóirat
közölte (1920). A két világháború között jelentős az Erdélyi Múzeum 1933/4–6-os számában
megjelent tanulmánya: A közjogi önkormányzat elve és egy elfelejtett régi erdélyi
államjogász. Ebben Balia Sámuelnek, a XVIII. század második felében élt táblai
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asszesszornak állít emléket, aki „Erdélyország Közönséges Nemzeti Törvényeinek” szentelt
munkájával 1791-ben mesterén, Werbőczin túlmenően a király és a (nemesi) nép között
létrejött szerződésről írt.

Felszeghy Ödön (Nagyszeben, 1907. nov. 23.) — biokémikus, természettudományi szakíró.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Gheorghe Lazăr Líceumban végezte el, a
kolozsvári Ferdinand-Egyetemen szerzett vegytan szakos tanári oklevelet (1930), a vegyészeti
tudományok doktora (1943). Tanári pályáját a dévai Decebal Líceumban kezdte (1930–40), a
kolozsvári tanítóképző tanára, majd igazgatója (1941–48), egyidejűleg egyetemi tanársegéd
(1941–45), majd előadótanár, 1960-tól egyetemi tanár a Babeş–Bolyai Egyetemen. A Groza-
kormány alatt az Oktatásügyi Minisztérium vezértitkára, a demokratikus magyar nemzetiségi
oktatás egyik szervezője (1946–48).

Negyedszázadon át tevékeny részt vett az iskolán kívüli népművelés, főleg szabadegyetemek
felvilágosító munkájában. Népszerű előadó. Kémiai tanulmányai román és német
szakfolyóiratokban (Studia Universitatis Babeş–Bolyai Series Chemia et Biologia, Studii şi
Cercetări de Chimie, Revue de Biologie, Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische
Chemie, Lucrări Ştiinţifice ale Institutului Politehnic din Cluj) jelennek meg, a Korunk és
Művelődés munkatársa. Számos román és magyar nyelvű egyetemi szakmunka, laboratóriumi
útmutató, jegyzet szerzője, A beton (1956) c. szakmunka egyik románból magyarra fordítója,
úttörő a biokémia tantárgyként való bevezetésében.

Munkái: Helyi erőforrások értékesítése a kémia segítségével (László Gáborral, 1955); Bio-
chimie (román nyelven, Ábrahám Sándorral, 1972); A biokémia alapjai (Ábrahám Sándorral,
1976). Több munkatársával írt Kémiai kislexikona megjelenés előtt.

Felvinczi Takács Zoltán (Nagysomkút, 1880. ápr. 7. — 1964. dec. 4., Budapest) —
művészettörténész. Középiskoláit Nagybányán és Kolozsvárt végezte, egyetemi tanulmányait
Budapesten. Pályája kezdetén mint Hollósy-tanítvány festőnek készült, majd művészet-
történettel és azon belül a kelet-kutatással jegyezte el magát. A Hopp Ferenc-féle keleti
gyűjteményből ő hozta létre Budapesten a Kelet-Ázsiai Múzeumot, melynek igazgatója is lett.
Művészeti írásainak súlypontjában a Kelet művészete áll, de behatóan foglalkoztatta Dürer,
akiről könyvet ír (1909), a nagybányai festőkolónia története, valamint — különösen keleti
kapcsolataiban — a régi és újabb erdélyi művészet. Az I. világháborút megelőző években
kritikai hozzáállással követi a nagybányai művésztelep fejlődését, később alapos, forrásértékű
tanulmányokban méri fel az alapító mesterek közül Hollósy Simon és Thorma János
munkásságát.

Az erdélyi művészettel foglalkozó kutatásai akkor válnak elmélyültebbé, miután 1940-ben az
egyetemes művészettörténet tanárává nevezik ki a kolozsvári egyetemre. Tanársegédje Raoul
Şorban román művészettörténész. Rendezője és bírálója volt 1941 szeptemberében a
kolozsvári Egyetemi Könyvtárban megnyílt művészeti kiállításnak: az anyagot a régi egyházi
művészet, az ötvös- és ékszerművészet, a festészet és háziipar maradandó értékeiből gyűjtötte
össze, a gótikától a XX. század művészetéig. A következő év tavaszán, ugyancsak Kolozsvárt,
a keleti művészet erdélyi kincseiből rendezett kiállítást, India, Kína és Japán művészetét 40
oldalon tárgyaló tanulmányt közölve az igényes és pontos katalógusban (Keleti művészeti
kiállítás, Kv. 1942). A *Barabás Miklós Céh bírálóbizottságának külső tagjaként több kiállítás
rendezője és szakavatott értékelője. 1943 tavaszán az ő rendezésében nyílik meg a kolozsvári
sétatéri műcsarnok felavató tárlata. Több írását közölte A Hírnök (1941) és a Pásztortűz
(1941–42). Antifasiszta körök felhívására értékes írással járult hozzá a 48-as Erdély c.
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kiadvány (Kv. 1943) sikeréhez. Ebben az időben rendezte sajtó alá A Kelet művészete (Bp.
1943) és Some premises of Islamic ornamental system (Bp. 1943) c. munkáit.

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemről 1947-ben került vissza a szegedi egyetem
bölcsészkarára. Élete utolsó éveiben egykori mesteréről, Hollósy Simonról tett közzé
tanulmányokat a Művészettörténeti Értesítő c. budapesti folyóiratban.

Fémes László (Margitta, 1894. szept. 13. — ?) — író, színműíró, újságíró. Kereskedelmi
iskolai tanulmányait szülőhelyén végezte, majd helybeli, temesvári, marosvásárhelyi és
budapesti lapok munkatársa lett. 1914-ben Ilja c. színművét sikerrel adta elő a nagyváradi
Szigligeti Színház, ugyanekkor jelent meg Ilja és egyéb írások c. kötete. Szépirodalmi
munkáit, kisebb művelődéstörténeti cikkeit közölték az irodalmi folyóiratok. A Tavasz adta ki
Regényfigurák c. portrésorozatát (Nv. 1919) régi jelentős bihari személyiségekről.
Szerkesztésében jelent meg a rövid életű Szemle c. irodalmi újság Temesvárt (1920).
Elefántcsonttorony c. kötetében (Nv. 1921) prózafordításait közli; Tűzijáték c. vígjátékát
1928-ban mutatták be Nagyváradon. Zágoni Dezsővel Adyról írt színdarabja nem került
bemutatásra.

Fényes Imre — *fizikai szakirodalom

Fényes Samu — *Bukarest magyar irodalmi élete

Fényi István (Kaplony, 1919. jan. 10.) — költő, műfordító. Már mint a csíkszeredai
főgimnázium növendéke szerepelt három diáktársával a Lantos diákévek c. kis versan-
tológiában (1939). Verseit közölte A Hírnök, a Termés és a Március is. A kolozsvári egyetem
bölcsészkarán magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett; frontszolgálat és hadifogság
után 1946-tól Nagykárolyban a magyar irodalom tanára. Az Utunk és Igaz Szó munkatársa.
Meglehetős késéssel megjelenő első kötete (Tavaszi szőlővessző, 1966) „a szépség
rezervátumá”-nak igézetében fogant, s a természet érzelemgazdag, áhítatos tisztelete a költői
kismívesség veszélyével járt együtt. Újabb verskötetében (A világ benépesítése, Kv. 1971) a
bukolikus költészettől egy oldottabb lírai kifejezésmódhoz jut el, felismeri a gondolati
költészet lehetőségeit is. Terjedelmesebb, igényes emlékező költeményei (Kantáta egy
nemzedékről, Cimbalom utca) ennek a megújulásnak a bizonyítékai. Fordításában jelentek
meg egy-egy kötetben román balladák (1960), Otilia Cazimir gyermekversei (1964), román
népdalok (1966); poéma-fordítással szerepel Eminescu meseverseinek magyar nyelvű
antológiájában (Mesék, 1972).
Muzsnay Árpád: Költő — Károlyban. Utunk 1970/51. — Létay Lajos: Gondok, violák. Utunk 1979/4.

ASZT: Interjú. LM 1047. — F. I. írói pályájáról. LM 1384.

Ferencz Béla (Csíkcsomortán, 1905. júl. 12. — 1967. nov. 19., Debrecen) — újságíró. A
csíkszeredai kat. gimnázium elvégzése után papi pályára készült, de teológiai tanulmányait
félbeszakítva újságíró lett. Előbb Csíkszeredán, majd Nagyváradon jelentek meg írásai a
napilapokban. Munkái: Csíkvármegye monográfiája a legrégibb időktől napjainkig
(Csíkszereda 1935); Gyopár a Hargitán (népszínmű, Brassó 1936); Börtön élet (Nv. 1937);
Székely góbéságok (Nv. 1938).

Ferencz Dóra — *lágerirodalom
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Ferencz Gyárfás — *Brassói Lapok

Ferencz Imre (Gombás, 1946) — *Albatros Könyvkiadó

Ferencz Imre (Kászonaltíz, 1948. szept. 28.) — költő, szerkesztő. Csíkszentmártonban
végezte a középiskolát, a marosvásárhelyi pedagógiai intézetben román–magyar nyelv és
irodalom szakos képesítést szerzett, majd Bukarestben folytatott egyetemi tanulmányokat.
1972-től a Hargita munkatársa, közben 1976-ig a tanügyben dolgozik. Verseit az Ifjúmunkás,
Utunk, Igaz Szó közli, itt tűnt fel az 1978/6-os számban megjelent Mikes apokrif levele c.
versével. Forrás-kötete A hetedik évad (1979).
Borcsa János: „Nincs órája a nyugalomnak”. Igaz Szó 1980/10.

Ferencz József93

Ferencz László, családi nevén Fenyves (Arad, 1911. jún. 15.) — szerkesztő, író, műfordító.
Pályája során a temesvári A Hét (1944–45), Szabad Szó (1945–51), Bánsági Írás (1952–54)
szerkesztője, a Művelődési Minisztérium referense (1955–58). A Művelődés több kis
színművét közölte (1966–71). Munkái: A nürnbergi per (pamflet, Tv. 1945); Hályog (színmű
egy felvonásban, Tv. 1956); A hozományvadász (komédia egy felvonásban, 1957); Árnyék
(dráma, 1957); Az utolsó éjszaka (színmű, 1964); Poronty (vígjáték, 1965). Műkedvelőknek
szánt darabjai közül sokat román, német és szerb nyelven is kiadtak. Oroszból és románból
regényeket, színműveket, riportregényeket fordított, tolmácsolásában jelent meg Pavel Bojan
kolozsvári munkás önéletírása (Az én időmben, 1973) s a Valaki tüzet kér c. német
elbeszélésgyűjtemény (1973). Újabb fordításai: Constantin Duică: Jött egy ember… (1975);
Tűzijáték (román szatirikus-humoros írások, 1978); Nicolae Jianu: A mélyből (regény, 1979).
Válogatásában és fordításában közölte A Hét Thomas Mann kiadatlan naplójegyzeteit
(1978/59–1979/1).

Ferencz S. István (Csíkpálfalva, 1945. jún. 1.) — költő, újságíró. A lugosi líceumnak és a
kolozsvári pedagógiai főiskola természetrajzi karának elvégzése után helyettes tanító
Gyimesközéplokon (1962–64), tanár szülőfalujában (1967–68), a csíkszeredai Hargita
napilaphoz került újságírónak, majd a Falvak Dolgozó Népe belső munkatársa. Verseit és
riportjait az Ifjúmunkás, Utunk, Igaz Szó, Korunk, Megyei Tükör közli. Verskötete, a Nyári
vándorlások (Forrás 1972) figyelemre méltó indulás, a szerző otthonról kapott erkölcsi-
folklorisztikus-nyelvi örökségét próbálja összeegyeztetni a modern világ közérzetével. Újabb
verskötete: Utolsó kenyér (1978).
Farkas Árpád: Meghalló távolságban. Igaz Szó 1972/7. — Oláh István: F. S. I.: Utolsó kenyér. Könyvtár 1979/1.

Ferencz Zsuzsanna (Kolozsvár, 1943. nov. 20.) — író. ~ né Jagamas Ilona leánya.
Szülővárosában szerzett német nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. A bukaresti rádió
magyar adásának szerkesztője, írásait az Utunk, Ifjúmunkás, Igaz Szó, Előre közli.
Novelláiban a nő mai helyzete, erkölcsi problémái foglalkoztatják. Kaland a Virág utcában c.
tévéjátékát 1977-ben Kincses Elemér rendezésében mutatta be a Román Televízió magyar
adása. A hazai német prózából több darabot ültetett át magyarra. Novelláskötetei: Sok a fal
(Forrás, Lászlóffy Aladár bevezetésével, 1969); Pillangó a volánon (Kv. 1978).
Mi is van a háttérben? Lázár László beszélgetése F. Zs.-val. Ifjúmunkás 1978/38. — Adonyi Nagy Mária:
Pillangószárnyak. Utunk 1979/1.



365

Ferenczi Géza (Kolozsvár, 1924. jún. 22.) — régész. ~ Sándor fia, ~ István öccse. A
kolozsvári ref. kollégium elvégzése után a Bolyai Tudományegyetemen nyert történelem
szakos képesítést. 1954-től 1974-ig a Székelyudvarhelyi Múzeum igazgatója, 1976 óta a
csíkszeredai Megyei Múzeum muzeológusa. A Székelyföld múltja foglalkoztatja, a dák–római
és középkori régészet s a néprajz köréből román, magyar, német szakfolyóiratokban jelennek
meg többnyire bátyjával együtt jegyzett tudományos dolgozatai. Az Árpád-kori gyepű-
rendszer feltárásának anyagát a Korunk (1971–72), apja munkáját kiegészítő értekezéseit
Énlaka rovásírásos feliratának megfejtéséről a Keresztény Magvető (1971–72) közölte.
Bátyjával közösen tekintik át a székely rovásírásos emlékeket a Művelődéstörténeti
tanulmányok c. gyűjteményes kötetben (1979).

Ferenczi Gyula — *pedagógiai szakirodalom

Ferenczi István (Kolozsvár, 1921. ápr. 15.) — régész. ~ Sándor fia, ~ Géza bátyja. A
kolozsvári ref. kollégium elvégzése után a Bolyai Tudományegyetemen nyert történelem–
földrajz szakos tanári képesítést. Előbb tanársegéd a Bolyai Tudományegyetemen s egy
időben a Kolozsvári Történeti Intézetben dolgozik, majd 1963-tól a Kolozsvári Történeti
Múzeum osztályvezetője. Első írása a Székelységben jelent meg (1939), szakmunkásságának
eredményeit az Erdélyi Múzeum hasábjain kezdte közzétenni (1941–43). Kutatásairól
magyar, román, német, olasz, angol, francia folyóiratokban számol be, az Acta Musei
Napocensis, Apulum, Crisia, Dacia, Tibiscus, Sargetia helytörténeti folyóiratok, a Fasti
Archaeologici, Revista Muzeelor şi Monumentelor munkatársa; különösen Kolozs megye, a
Csíki-medence, a Nagy-Küküllő, Homoród völgye és Hunyad megye régészeti feltárásában s
a limes-kutatásban szerzett tudományos érdemeket. A tihói római táborról szóló tanulmányát
a Kelemen-emlékkönyvben (1957) közölte.

Szerkesztésében jelent meg Julius E. Lips A dolgok eredete c. munkájának magyar fordítása
(1958). Népszerűsítő cikkeit közli az Igazság, a Művelődés munkatársa. A László király
korabeli védvonalra vonatkozó megállapításait öccsével együtt a Korunkban hozta
nyilvánosságra (Székelyföldi gyepűk, 1972/2). Bögöz községnek és nevének eredetével a
Székelykeresztúri Múzeum emlékkönyvében (1974) foglalkozik, s öccsével közösen ír átfogó
tanulmányt a magyar rovásírásos emlékekről (Művelődéstörténeti tanulmányok, 1979).

Önálló kötetei: Régészeti megfigyelések a Limes Dacicus észak-nyugati szakaszán (ETF 129.
Kv. 1941); Csíkkarcfalvi régiségek (ETF 165. Kv. 1943); Micia (Oct. Floca és L. Mărghitan
társszerzőkkel, román nyelven, Déva 1970).

Ferenczi Miklós (Dés, 1886. aug. 1. — 1933. dec. 30., Kolozsvár) — könyvtáros,
bibliográfus, szótárszerkesztő, történetíró. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári ref.
kollégiumban végezte (1904), majd a kolozsvári egyetem bölcsészkari hallgatója, s közben az
egyetemi könyvtárban kezdi meg működését. Történelmi tárgyú dolgozatai közül kiemelkedik
Hadadi br. Wesselényi István életéről és kiadatlan naplójáról írt doktori értekezése (1910).
Részt vett Victor Cheresteşiu román–magyar és magyar–román szótárának (Kv. 1925)
szerkesztésében; 1923-tól kezdve főkönyvtáros; ismerteti az Erdélyi Múzeum könyvtárát
(Erdélyi Helikon 1931/1). Jelentős hozzájárulása a romániai magyar könyvészethez Az erdélyi
magyar irodalom bibliográfiája c. közleménysorozat, mely György Lajos kezdeményezését
folytatva az ETF 14, 18, 21, 31, 38, 52, 64 és 70. számaként külön is megjelent.
Kelemen Lajos: Dr. F. M. (1886–1933). Erdélyi Múzeum 1934/1–6.
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Ferenczi Sándor (Zalatna, 1894. okt. 1. — 1945. jún., Szovjetunió) — régész. ~ István és ~
Géza apja. A szászvárosi Kuun kollégium elvégzése (1912) után a Ferenc József
Tudományegyetemen kezdte el tanulmányait, s az Egyetemi Könyvtár gyakornoka (1912–20);
harctéri szolgálata után a Regele Ferdinand I. Tudományegyetemen szerzett történelem–latin
szakos tanári képesítést (1920), az egyetem ókortudományi intézetének gyakornoka, később
tanársegédje, 1937-ben doktorált, 1941-től múzeumőr, majd az Egyetemi Könyvtárban
könyvtáros. 1943-tól újra hadba vonult, hadifogságban halt meg. Szakirodalmi munkásságát a
budapesti Archeológiai Értesítőben megjelent közleményeivel kezdte (1911); ugyanitt s a
Genealógiai Füzetek, a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, az
Abrudbánya és Vidéke, valamint a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és
Régiségtárából hasábjain jelentek meg régészeti, családtörténeti és érmészeti szakcikkei
(1912–15). A két világháború között a Magyar Nép, Pásztortűz, Ellenzék, Keleti Újság,
Erdély, Székelység, Erdélyi Múzeum közli művelődéstörténeti fejtegetéseit; régészeti
tanulmányokat ír a Siebenbürgische Vierteljahresschrift és más hazai német lapok számára;
tevékeny részt vesz a dák–római kutatásokban, magyarra fordítja Vasile Pârvan és D. M.
Teodorescu régészeti tanulmányait; az Erdélyi Múzeum szemlerovataiban rendszeresen
ismerteti a román, német, magyar szakirodalmakat. A székelyek eredetéről, településéről és
rovásírásáról szóló tanulmányai tárgyilagos kutatási módszeréről tesznek tanúságot. Számos
írását lefordították román és német nyelvre. Eredeti munkáit közölte a Revista Economică,
Înfrăţirea, Dacia, Sargetia, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Több értékes
dolgozata máig kiadatlan.

Megjelent kötetei: Az énlaki rovásírásos felirat (Kv. 1936); Az egykori Kászonszék régészete.
A kászoni székelyek letelepülése és eredete (Kv. 1938); Aşezările dacice din Munţii Orăştiei
(posztumusz kiadás, társszerző Constantin Daicoviciu, 1951).

Írói álnevei: Alexandru Ampoianu, Közlő, Szemerjai Székely Sándor.

Ferenczi Sándor (Alsójára, 1901. aug. 7. — 1945. márc. 29., Sopron) — természettudományi
szakíró, szerkesztő. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, Szegeden
szerzett doktorátust. Nyomtatásban megjelent disszertációja: A madarak öregkortól eltérő
tollszínezete atavisztikus jelenség-e, avagy a környezet hatásának tulajdonítható? (Szeged
1931). 1924-től tanár a kolozsvári unitárius kollégiumban, közben a Ferdinand Egyetem
állattani intézetének munkatársa (1925–28), szerkeszti az Erdélyi Kárpát-Egyesület lapját, az
Erdélyt (1933–35), munkatársa számos folyóiratnak és napilapnak. A földművelésügyi
minisztérium megbízásából erdélyrészi ornitológus, az EKE képviselője a romániai
Természetvédő Egyesületben, az országos Természetvédő Bizottság alelnöke. 1940-től a
máramarosszigeti főgimnázium igazgatója.

Erdély viperáiról írt tanulmánya (1932), az EME vándorgyűlésein tartott előadása Erdély
kihalt és kihalóban levő emlősállatairól (1933) s a kolumbácsi légyrajokról Erdély nyugati
részén (1934), cikke Brassairól mint természettudósról a Keresztény Magvetőben (1934) és a
természettudományi szertárak kezeléséről az Erdélyi Iskolában (1943) különnyomatban is
megjelent. Általános érdekű könyvecskéje: Kolozsvári útmutató (Kv. 1941). A katonai
szolgálat megtagadása miatt nyilas tábori csendőrök agyonlőtték. Mint nevelő és
természetjáró több nemzedékre hatott; az írók közül tanítványa, Létay Lajos emlékezik vissza
rá hálával.
Létay Lajos: Léptem-igazító. Utunk 1969/42; újraközölve A költészet útjain, Kv. 1971. 236.

Ferenczi Zsigmond94 — *nemzetiségtudományi irodalom
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Ferenczy Géza95

Ferenczy György (Kolozsvár, 1901. ápr. 14. — 1967. ápr. 27., Bukarest) — szerkesztő, író. ~
Gyula és ~ Zsizsi testvére. Középiskoláit szülővárosában végezte. 1926-ban Domokos-Haraga
Balázzsal a kolozsvári Illusztrált Világ (később Érdekes Újság) főszerkesztője. Később a
román nemzeti pártok irányvonalát követő96 szatmári Kimondom (1933–35) és a
sepsiszentgyörgyi Igazság (1935–36) szerkesztője. Kötetei: Álmatlan éjszakák (versek, Kv.
1919); Szerelmesek (versek, Kv. 1924); Én és az Asszony (versek, Szabadka 1927); A
szerelem koldusa (regény, Kv. 1928); A halál asszonya (vers és próza, Nv. 1932); Ave Hitler,
morituri te salutant… (Hitler-ellenes pamfletgyűjtemény, 1933); Magyar élet Romániában.
Hozzászólás Németh László romániai útjához (Sepsiszentgyörgy 1936); A transsylvaniai
magyarság és a revízió (vitairat, Nv. 1937); Ez az igazság! (vitairat, Szatmár 1937); Golgota
Transsylvániában (vitairat, románul is, 1941).

Ferenczy Gyula (Kolozsvár, 1868) — *Lapkiadó Részvénytársaság

Ferenczy Gyula (Kolozsvár, 1891. ápr. 12. — 1962. febr. 13., Budapest) — zeneszerző,
színművész. ~ György és ~ Zsizsi testvére. Középiskoláit szülővárosában végezte, egyetemi
tanulmányait ugyanitt, Bécsben és Párizsban folytatta. A zeneirodalomban könnyűzenére
szerzett dalaival ért el sikert, Intermezzo c. balettjével a zürichi Duncan Theaterben
mutatkozott be. Erdélybe hazatérve 1926-ban megalakította az állandó lakhelyhez nem kötött
székelyföldi színtársulatot, játékrendjén Goldoni, Molière és Gorkij is szerepelt. Színháza
előfutára volt annak a *kék madár kísérletnek, mely a 30-as évek derekán a székely
népköltészet remekeit dramatizálva külön játszóstílust kívánt megteremteni. Népszerűek
voltak feleségével, Szász Ilonával közösen rendezett előadóestjei, ilyenkor a színésznő-
feleség férje szerzeményeit adta elő. Nyomtatásban maradt ránk egy darabja: Tudjátok-e, mi
az, szeretőnek lenni? (Sepsiszentgyörgy 1927). A 30-as években Tordán próbálta
megvalósítani népszerű művelődési programját, melynek során munkás-előadásokat
szervezett. 1936-ban színre vitte Pálfi Miklós helyi szerző Balázs Ferencről írt Útépítők c.
társadalmi színművét. Élete hátralévő szakaszában színész, a Jászai Mari Színészotthonban
halt meg.

Ferenczy Júlia (Nyárádszentbenedek, 1909. ápr. 3.) — festőművész, illusztrátor. A
képzőművészeti főiskolát Kolozsvárt és Temesvárt végezte, Aurel Ciupe és Romulus Ladea
tanítványa, Gy. Szabó Bélától tanult grafikát. A kolozsvári Képesújság (1946), majd a
Dolgozó Nő művészeti munkatársa (1948–53). Számos ifjúsági művet illusztrált az 50-es
években, rajzai jelentek meg az Utunk és a Művelődési Útmutató hasábjain. Megfestette
többek között Kelemen Lajos arcképét.

Ferenczy L. Tibor — *munkáslevelezők

Ferenczy Zsizsi, Szentimreiné (Kolozsvár, 1895. jan. 13. — 1969. febr. 13., Kolozsvár) —
énekművésznő. ~ Gyula és ~ György testvére. A felső leányiskola és zenekonzervatórium
elvégzése után 1915-ben szülővárosában kezdte operaénekesnői pályáját; az I. világháború
után férje, Szentimrei Jenő oldalán mint népdalok és balladák előadóművésze bekapcsolódott
a hazai magyar irodalmi életbe. 1922-ben a segesvári Petőfi-ünnepélyen székely dalokat és
balladákat énekelt, Kolozsvárt székely író-esten (1924) szerepelt, majd önálló Ady–Reinitz-
dalestje (1926) és orosz népdalestje (1927) aratott sikert. A KZST tagja. Részt vett Benedek
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Elek „turné”-in (1927–29), s szerepet vállalt a *Kecseti Kaláka művészi folklórmozgalmában,
majd férjének Kalotaszegi ballada, ill. Csáki bíró lánya c. népi játékában. Barátnőjéről,
Boncza Bertáról magnóra adott vallomását Óvári Attila tette közzé (Korunk 1967/1), férje
visszaemlékezéseinek második részét kiegészítő memoárja kéziratban.
Szentimrei Jenő: Elfelejtett dalaink. Ellenzék 1934. ápr. 8.; újraközölve Sablon helyett csillag, 1968. 232–36. —
Marosi Ildikó: „Valaki, aki a szívemen átsétált.” Új Élet 1967/22. — György Dénes: Benedek Elek „turnéi”.
Korunk 1971/5.

Feszt György, id. (Kolozsvár, 1889. ápr. 13. — 1952. jan. 7., Marosvásárhely) — orvosi
szakíró, Ifj. ~ György apja. Oklevelet 1912-ben Kolozsvárt szerzett, 1913-tól egyetemi
tanársegéd, 1919-től röntgenszakorvos Kolozsvárt, 1941-től a kolozsvári egyetemen a
röntgendiagnosztika előadótanára, 1945-től Marosvásárhelyen az OGYI röntgentani
klinikájának vezetője, az orvosi kar dékánja, majd az intézet rektora. Az Erdélyi Orvosi Lap,
Magyar Röntgen Közlöny (Bp.), Magyar Nőgyógyászat (Bp.), EME Értesítő, Ardealul
Medical, Orvosi Szemle (Kv.) c. szakfolyóiratokban közölt írásai a röntgenvizsgálatokkal
foglalkoznak s a gyulladásos és daganatos betegségek sugárkezelését tárgyalják. Közéleti
vonatkozásban a két világháború között az orvosok szervezkedéséről s az egészségügyi
közigazgatásról jelentek meg írásai az Erdélyi Orvosi Lapban, a felszabadulás után az
Ardealul Medicalban a román–magyar orvosi együttműködésről írt. Jelentős szerepe volt a
marosvásárhelyi orvosi felsőoktatás megszervezésében. Tankönyve: Az orvosi röntgentan
elméleti alapismeretei (Mv. 1948).

Feszt György, ifj. (Kolozsvár, 1925. szept. 15.) — orvosi szakíró. Id. ~ György fia. Az
orvostudományok doktora (1963), a gyógyszertan egyetemi tanára a marosvásárhelyi OGYI-
ban. Hazai és külföldi szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben (többek közt az EME
Értesítő, Orvosi Szemle — Revista Medicală, Farmacia, Medicina Internă, Revue Roumaine
de fiziologie, a budapesti Acta Phisiologica Hungarica hasábjain) megjelent mintegy 80
dolgozata a gyógyszerhatástan és a kísérletes kórtan körébe vág; főleg az idegrendszerre ható
gyógyszerek és egyes hazai gyógynövények hatását taglalja. Szakmája közérdekű kérdéseiről
a Korunkban és más folyóiratokban közölt több tanulmányt. Több kőnyomatos magyar nyelvű
jegyzet társszerzője (Gyógyszertani jegyzet I–III. Mv. 1954–55) vagy szerzője (Gyógyszertan.
Mv. 1961; újabb kiadás 1979). Társszerzője a Bukarestben 1964-ben kiadott Farmacologie c.
tankönyvnek, s ugyanezen címmel saját román nyelvű kőnyomatos jegyzete is megjelent (Mv.
1965; új kiadás 1979).

Feszt László (Kolozsvár, 1930. okt. 17.) — képzőművész. Középiskolai tanulmányait a
kolozsvári piarista gimnáziumban, majd a gép- és villamosipari líceumban végezte. A
kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán tanult, s itt tanít, amióta
tanulmányait befejezte. 1976-tól a főiskola rektora. Első novella-illusztrációi 1951-ben az
Utunkban és a Dolgozó Nőben jelentek meg. 1956-ban Tóth Samu biztatására készíti első
könyvgrafikáit. Tizenöt év alatt több mint 200 szépirodalmi és tankönyvet illusztrált és
tervezett. Emellett elsősorban mint az Utunk és a Napsugár illusztrátora kivételes szakmai
felvértezettséggel követte aprólékosan tárgyhű, majd sajátosan felbontott
látomásmontázsokkal a romániai magyar szépírás pályaívét. Keze alól került ki a mai erdélyi
könyv- és folyóiratgrafikusok derékhada. Irodalmi vonatkozású munkái közül kiemelkedő
Szabó Gyula Gondos atyafisága 1. és 2. kiadásának, Benedek Elek Százesztendős
jövendőmondó c. gyűjteménye két kötetének, Huszár Sándor Kokó, a bohóc, Szemlér Ferenc
Egy életen át, Hornyák József Romantika c. köteteinek és a Horizont-könyvek első
sorozatának kötésterve, borítója s illusztrációja. Újabban szívesen foglalkozik
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könyvjegygrafikával (*ex libris). Már első külföldi jelentkezése alkalmából 1972-ben elnyerte
Dániában a XIV. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus pályázatának II. díját.
Murádin Jenő: Egy grafikus metamorfózisa. Korunk 1970/3. — Gábor Dénes: F. L. Kisgrafika, Bp. 1973/1.

Fey László (Marosvásárhely, 1925. szept. 5.) — pedagógiai író. Középiskolát szülővárosában
végzett, tanári képesítést a Bolyai Tudományegyetem kémia karán szerzett. A Móricz
Zsigmond Kollégium tagja volt. 1949-től 1957-ig egyetemi beosztásban, utána
középiskolában tanít. Pedagógiai és módszertani cikkeit a Tanügyi Újság, A Hét, Korunk,
Ifjúmunkás, Era Socialistă, Revista de Pedagogie s más folyóiratok közlik. Tanulmánnyal
szerepel a Viaţa Şcolii (1973) és a Şcoala şi elevii (1974) c. gyűjteményes kiadványokban. A
Hét tudományterjesztő pályázata során Berde Áron-díjban részesült (1975).

Fiatalok — az Igaz Szó melléklete Gálfalvi György és Markó Béla szerkesztésében. 1978-
ban Tavasz, Nyár és Ősz jelzéssel külön, Tél jelzéssel a 12. lapszámba kötve a második
Forrás-nemzedéket követő új irodalmi hullám tagjait juttatta nyilvánossághoz. Főbb
munkatársai: Adonyi Nagy Mária, Boér Géza, Bréda Ferenc, Egyed Péter, Horváth Alpár
Szilamér, Hürkecz István, Mózes Attila, Palotás Dezső, Szász László, Veress Gerzson.
A kísérletezés felelőssége. Vita a hazai fiatal magyar prózaírók munkásságáról. Igaz Szó 1977/12.

Fiatal Szívvel — a kolozsvári Brassai Sámuel Ipari Líceum időszaki diáklapja.
Főszerkesztője Józsa György tanár. Román és német nyelvű cikkeket is közöl. Első, még nagy
formátumú kőnyomatos száma 1967 júniusában jelent meg, benne Szöllősi Ferenc igazgató
ismertette a lap keletkezésének körülményeit és célkitűzéseit. A 3. számtól (1969) kezdve
nyomtatásban, kis formátumban adják ki. A 4–5. szám (1970) ünnepi kiadvány annak
tiszteletére, hogy a líceumot Brassai Sámuelről nevezték el. Írók és tudósok ismertetik benne
az erdélyi polihisztor sokoldalú munkásságát. Itt indítják A több mint 400 éves múlt haladó
hagyománya kötelez c. iskolatörténeti, valamint a híres tanítványokat bemutató
Arcképvázlatok cikksorozatot. Figyelemre méltó Az osztályfőnöki órák naplójából c. sorozat,
melyben Árkossy Sándor tanár osztályfőnöki óráira meghívott írók, művészek, közéleti
személyiségek egy-egy nyilatkozatát, üzenetét és arcképét közlik.

Ficzay Dénes (Arad, 1921. dec. 27.) — irodalomtörténész, bibliográfus. A középiskolát
szülővárosában végezte, magyar–olasz szakos diplomát szerzett Kolozsvárt. Mint egyetemi
hallgató az Erdélyi Helikon belső munkatársa. Tanári pályáját Kolozsvárt kezdte, 1945 óta
líceumi tanár Aradon. Könyvismertetései, folyóiratszemléi, irodalmi emlékezései az Utunk,
Igaz Szó és a helyi sajtó hasábjain jelennek meg; számos irodalmi dokumentumot közölt a
hazai és magyarországi irodalomtörténeti szaksajtóban, értékes adalékokat szolgáltatva Jókai,
Mikszáth, Justh Zsigmond, Ady, Kosztolányi, Tömörkény, Juhász Gyula, Krúdy, Karinthy,
Móricz, Papp Dániel s a romániai magyar írók közül Kuncz Aladár, Gaál Gábor
pályaképéhez. A NyIrK és a budapesti Irodalomtörténeti Közlemények állandó munkatársa.
Bibliográfiai tevékenysége során 10 000 tételből álló helytörténeti bibliográfiát állított össze
Arad művelődéstörténetéhez. Az irodalmi helytörténet egyik úttörője, Aradi krónika c. esszéi
az Igaz Szóban (1971) megjelenítették a múltból szülővárosának pezsgő irodalmi életét. A
Tóth Árpád Irodalmi Kör egyik megalapítója és előadója. Két különlenyomata: Török Gyula
levelei családjához (Bp. 1965); Ady, A Holnap és a Nyugat Aradon (Kv. 1967).

Használja a Galsai János álnevet.

Figyelő — *Vörös Zászló
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Fikk László (Marosvásárhely, 1920. febr. 2. — 1969. ápr. 27., Marosvásárhely) —
könyvtáros, bibliográfus. Középiskolát szülővárosában a ref. kollégiumban végzett, főiskolai
tanulmányait a gyulafehérvári kat. teológián kezdte, ösztöndíjasként Rómában folytatta, és
Kolozsvárt fejezte be 1943-ban a bölcsészkaron. Előbb középiskolai tanár Marosvásárhelyen,
1945-től a Teleki–Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa. Több bibliográfiai művet szerkesztett;
munkatársaival összeállította a Teleki–Bolyai Könyvtár ősnyomtatványainak katalógusát
(Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki–Bolyai, MCMLXXI).

Filep Győző — *fizikai szakirodalom

film és irodalom — a művészet e két ága tárgykörben is, stílusban is hat egymásra. A
filmművészet, függetlenítve magát a színpadi művészettől, sajátos kifejezési formákat
keresett, de az irodalomból maga is átvette a témákat és saját nyelvezetéhez idomította a
forgatókönyvek nyomán vászonra kerülő regények, elbeszélések vagy színdarabok anyagát.

Kolozsvárt már 1913-ban elkészült az első erdélyi némafilm, A sárga csikó, Csepreghy
Ferenc népszínműve nyomán, Janovics Jenő színigazgató kezdeményezésére; 1914-ben
megalakult a PROJA (Projectograph Janovics) stúdió,97 s az öt év alatt (1914–18) elkészült 48
film közt a nagy sikert aratott Bánk bán, az Arany-ballada nyomán készült Tetemrehívás,
valamint Bródy Sándor A tanítónő, Csíky Gergely Nagymama, Gvadányi József A peleskei
nótárius, Szigligeti Ede Liliomfi c. színműveinek filmváltozata szerepel. A Havasi Magdolna
c. filmben (1915) románok és magyarok együtt jelennek meg színes népviseletükben.

Janovics Jenő 1920-ban is rendezett még Kolozsvárt filmet C. Levaditi román professzor és
Gyulai Jenő A világ rémségei c. forgatókönyve alapján. A cselekményes formába öntött
egészségügyi oktatófilm főszerepeit Fekete Mihály, Poór Lili, Izsáky Margit, Baróthy Erzsi,
Lengyel Vilmos, Nagy Gyula és Bretán Miklós játszotta. A hangosfilm első korszakában
Romániában nem született magyar nyelvű és témájú film, annál szorosabb együttműködés jött
létre a román és a magyar filmesek között. Az Első szerelem c. film a budapesti Hunnia
Studió és az aradi Standard Film közös alkotása, magyar változatát Fejős Pál rendezte, a
román változat forgatókönyvét N. D. Cocea készítette; közreműködött benne a bukaresti és a
budapesti opera, külső felvételekre a kalotaszegi Szucságon került sor román és magyar
lakosok bevonásával (1934). Budapesten filmesítették meg az erdélyi származású Indig Ottó
Torockói menyasszony c. erdélyi tárgyú színdarabját (1937), Nyírő József Uz Bence c.
regényét (1938), Hunyady Sándor Erdélyi kastély c. színművét (1939).

A két világháború közt jelentősen hozzájárult filmkultúránk elméleti megalapozásához a
Korunk, főleg első öt évfolyamával (1926–30); hasábjain sok a filmkritika olyan
játékfilmekről, amelyeket a filmtörténet máig is számon tart, és számos tanulmány foglalkozik
a film műszaki és művészeti kérdéseivel. Több más filmcikk között az 1926-os évfolyamban
Gró Lajos A beszélő film, Hevesy Iván Chaplin, Kállai Ernő Piktúra és film, Kassák Lajos Az
orosz film címen értekezik, 1927-ben jelenik meg Gaál Gábor kétrészes nagy tanulmánya, A
film és kritikája, 1928-ban Diószeghy Tibor Tragikus hős a filmen, 1930-ban Balázs Béla A
kispolgár és a film, Dienes László (d. 1. szignóval) Szociális riportázsfilm és Moholy Nagy
László Az új film problémái c. nagy lélegzetű írásait közli a lap. A gazdag anyag szerepet
játszott abban, hogy korszerűsödő művelődésünkbe a film megújulásával egyidejűleg épült be
az igényes filmkultúra.

A 40-es évek egyik legjelentősebb magyar filmje Nyírő József Emberek a havason c.
regényéből készült; Szőts István rendezte, aki Fekete Ferenc operatőrrel s a főszerepekben
Görbe Jánossal és Szellay Alice-szal „olyan gyönyörű filmkölteményt varázsolt filmszalagra,
amely meghökkentette a filmszakmát és a közönséget egyaránt” — amint az egyik színházi
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lap megállapította. A film elnyerte a velencei biennálé nagydíját. Filmsiker volt Séfeddin
Sevket Tibor kolozsvári író Kalotaszegi madonna c. regényének (Kv. 1943) vászonravitele is.
A felszabadulás után Tamási Áron nyomán magyar filmgyárban készült Mezei próféta (1948)
nem aratott sikert. 1957-ben ugyancsak Budapesten megfilmesítették Hunyady Sándor egy
régi kolozsvári elbeszélését (Bakaruhában), a kolozsvári Bara Margittal a női főszerepben.

Az utóbbi években a román filmgyártás készített Sütő András írásaiból két román nyelvű
filmet. Az egyik rövidfilm (Félrejáró Salamon), a másik a Tékozló szerelem c. rendes
játékfilm, amely Castelanii címen került forgalomba, Domokos Géza Utak c. filmriportja
Kovászna megyéről folytatja a sort; ez kétnyelvű; egy újabb filmje (De bună voie şi nesilit de
nimeni, magyar címe Minden kényszer nélkül) 1974-ben került bemutatásra Széles Annával és
Fábián Ferenccel a főbb szerepekben, Maria Callas-Dinescu rendezésében. A magyarországi
filmgyártás jelentős alkotása a kolozsvári Bodor Ádám Plusz–mínusz egy nap c.
elbeszéléséből készült film Fábri Zoltán rendezésében; a szerző Utasemberek c. novelláját
ugyanott Bacsó Péter filmesítette meg. A Sütő András hasonló c. drámájából készült magyar
film, a Csillag a máglyán, 1979-ben került a budapesti közönség elé, Ádám Ottó
rendezésében.

A romániai magyar filmgyártás csírái mutatkoznak a Román Televízió magyar adásai számára
készült művészi tévéfilm műfajában (*televízió és irodalom). Külön figyelmet érdemel
Szilágyi V. Zoltán Gordiuszi csomó c. rajzfilmje, amely a bukaresti Animafilm műhelyében
készült s 1980-ban a rajzfilmek zágrábi világfesztiválján első díjat kapott.
Török László: Janovics Jenő filmjei az emlékezet vásznán. Korunk 1968/6. — Gheorghe I. Bodea: A román–
magyar filmkapcsolatok múltjából. Korunk 1969/8. — Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története.
1903–1930. (1980). — Fodor László: Kolozsvár mozitörténete. Román nyelvű kézirat a romániai Nemzeti
Filmarchívum tulajdonában, Bukarestben.

Film–Riport — havonta kétszer, egy időben hetente megjelenő nagyváradi filmlap. 1923.
máj. 1-jén indult a Dorian-Film RT filmkölcsönző vállalat lapjaként. Beköszöntőjében
Adorján Péter főszerkesztő (a főrészvényes Adorján Emil fia) a következőket írja: „Kell egy
sajtóorgánum, amely a közönséget a filmhez nemcsak a mozgószínházi előadások alatt,
hanem azok előtt és után is közelebb hozza.” 1926 őszétől (a 87. számtól) kezdve az Erdélyi
és Bánáti Filmszínházak Szövetségének közlönye.

Gazdag irodalmi és művészeti anyagából kiemelkedik Kertész Mihály, Szabó Dezső,
Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Herczeg Ferenc, Balázs Béla nyilatkozata a
filmről; a lap angol (D. W. Griffith), német (Max Reinhardt), francia (Lumière), orosz
(Lunacsarszkij) szakemberek írásait közli a filmről, beszámol a romániai filmgyártás
kezdeteiről, többek közt a Nagyváradon készült Légből kapott szerelem c. filmszkeccsről
(1927). Irodalomtörténeti dokumentumok a beszámolók magyar íróknak a filmhez fűződő
kapcsolatairól: Lengyel Menyhért, Emőd Tamás, Bíró Lajos, Molnár Ferenc műveinek
filmesítéséről van itt szó. A maga korában úttörő módon foglalkozik a ~ a szovjet
filmgyártással, többek közt a Rettenetes Iván c. filmmel (1928). Egyik technikai rovatvezetője
Londonból Adorján Pál. A folyóirat képanyagából kiemelkedik a Nagyváradról Párizsba
elszármazott Váradi Albert festőművésznek a mozival kapcsolatos tollrajz-sorozata. A lap
1929-ben szűnt meg.

filmsajtó — A sajtó sajátos termékeiként születtek meg a film népszerűvé válásával egy
időben az ún. filmlapok. Legtöbbjük a nagyobb filmkölcsönző vállalatok érdekkörébe
tartozott, s elsősorban filmek ismertetésére, reklámozására s a filmvilág híreinek bemutatására
vállalkozott, de a művelődéstörténész számára is gazdag anyagot tartalmaz mindegyikük.
Ilyen filmlap volt Aradon (Film 1922; Film és Mozi 1928–32; Filmújság 1937), Temesvárt
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(Mozirevü 1922–23; Színház és Mozi 1922–32; Filmrevue 1931–35; Film 1933–39; Film-
Varieté 1935), Nagyváradon (Film–Riport 1923–29; Színház és Mozi 1934), Szatmáron
(Moziújság 1930; Cinema–Mozi 1937); Brassóban (Cinéma-Modern 1927–28),
Gyulafehérváron (Cinema & Film 1923–25), Kolozsvárt (Színház és Társaság 1919–27;
Színház és Film, majd Színház és Mozivilág 1928–31; Színház és Mozi 1931–32; Erdélyi
Színpad és Mozi, majd Színpad és Mozi 1932–40; Színház és Mozi 1945–46) és
Marosvásárhelyen (Színház és Mozi 1923). Közülük kiemelkedik a Nagyváradon kiadott
*Film–Riport c. lap, amely a film és színpad viszonyáról, az irodalmi filmről és a
filmkéziratról, a film szociális hatásairól, a film és a nemzeti ízlés összefüggéseiről és a
filmesztétikáról vetett fel érdekes és értékes gondolatokat.

Közölt filmtematikájú cikkeket a napi- és időszaki sajtó is, ez azonban nagyrészt a filmek
ismertetésében, a mozivilág történeteinek és eseményeinek közlésében merült ki. A marxista
filmesztétika területén a két világháború között a Korunknak volt különleges jelentősége: itt
jelenik meg többek közt Moholy Nagy László Új filmkísérletek c. jelentős írása (1933/1). A
szocialista építés új korszakában a filmkultúra szerepe nálunk is megnövekedett. Az Utunk, A
Hét, az Új Élet rendszeresen közöl filmesztétikai és filmtörténeti cikkeket, s a Korunk új
folyamában filmsúlypontú szám is megjelenik (1973/5). Sorozatos filmesztétikai cikkeivel és
filmkritikáival szerepel A Hétnél Halász Anna, a Művelődésnél és a kolozsvári Igazságnál
Krizsán Zoltán, az Ifjúmunkásnál Müller Ferenc és az Új Életnél Török László.

filológia — a görög–latin philologia ('a szó szeretete') mai jelentését figyelembe véve, a
romániai magyar ~ nyelvünk, irodalmunk és művelődésünk értékeinek ama vizsgálata, amely
a szövegelemzést és -gondozást a forráskutatással, tárgytörténeti és életrajzi adatok
feltárásával s a kapcsolattörténeti vonatkozások kiaknázásának komplex módszerével
párosítja.

Fokozott mértékben támaszkodik intézményes keretekre. A két világháború közt az Erdélyi
Irodalmi Szemle szerkesztősége, az EME és levéltára, a Székely Nemzeti Múzeum, majd a
40-es évek elején az ETI töltötte be ezt a szerepet. Csűry Bálint Szamosháti szótára és György
Lajos A magyar regény előzményei c. kötete mellett a ~-i munka folytonosságát Bitay Árpád,
Rajka László s Herepei János biztosítja. Új nemzedék jelentkezik Szabó T. Attila, Blédy Géza
és Jancsó Elemér személyében.

A romániai magyar ~ mai fő bázisai egyetemi és főiskolai tanszékek, akadémiai és
dokumentációs könyvtárak, kutatóintézetek, könyvkiadók. Sokrétű ~-i kutatások tükre a
NyIrK. Önálló kötetekbe foglalt eredményekkel időrendben Jancsó Elemér, Antal Árpád,
Szigeti József, Benkő Samu, Szabó György jelentkezik. A dokumentációs könyvtárhálózat
gyűjteményeinek felhasználásával került sor a marosvásárhelyi nyelvemlékek közzétételére
Farczády Elek és Szabó T. Attila, majd Rettegi György emlékiratának teljes kiadására Jakó
Zsigmond gondozásában.

Ki nem aknázott lehetőségekre utal Bustya Endre-Ady-kiadványaival és Vigh Károly régi
városi jegyzőkönyvek tanúvallomásaival. Csúcsteljesítményeket mutat fel a *szótárirodalom,
így a nemzetközi sikerű *Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Új eredményeket ígér a fiatal
filológus nemzedék — Cs. Gyímesi Éva, Molnár Szabolcs, Péntek János, Rohonyi Zoltán —
elméleti igényessége.

filozófiai irodalom — indulását és kibontakozását a romániai magyar szellemi életben
nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy a filozófiát művelő intézményi keretek felső
fokon a felszabadulásig terjedő időszakban szinte kizárólag az egyes felekezetek teológiai
fakultásain léteztek. Így a ~ nálunk kezdetben jórészt vallásfilozófiai, teológiai jellegű volt.
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Az írásbeli formát öltött hazai magyar nyelvű filozófián belül viszont a két világháború között
sok árnyalat, számos álláspont jelentkezett. Megtaláljuk a nyíltan antikommunista nézetektől
kezdve a bigott vallásosság hirdetésén vagy az „istenkeresés”-en, a keleti vallásokkal való
kacérkodáson át egészen a durva, mechanikus társadalmi determináltság hangsúlyozásáig
(ilyen Ligeti Sándor főleg Spencertől ihletődő elmélete) a legkülönbözőbb forrásokból merítő
burzsoá nézeteket, amelyekkel nemcsak a marxista baloldal állt szembe, hanem sok
vonatkozásban az osztálytartalmában ugyan szintén polgári, de minden idealizmus ellenére
becsülendően útkereső, esetenként a demokratikus, népi-plebejus magatartásig eljutó
bölcselkedés is. Ez a sokirányú tájékozódás azonban ritkán eredményezett magvas filozófiai
tanulmányokat, inkább csak a válságba jutott liberális, felvilágosult polgárság érték-
keresésének, az értelmiség tapogatózásainak jele volt.

A magyar polgári filozófia hagyományai közül különösen a fichteánus Böhm Károly (1846–
1911) kolozsvári egyetemi tanár tanítása élt tovább, s a Böhm-tanítvány Bartók György
érdeklődése Kant iránt a 20-as években az EME keretében is hangot kapott.

A társadalmi gyökereiben polgári ~ egyik kiemelkedő hazai képviselője Tavaszy Sándor ref.
teológiai tanár volt, aki a német filozófiából ihletődve főleg vallásfilozófiát művelt, fogékony
volt az etika iránt, s az egyetemes filozófiai gondolkodás nagyjainak hatása alatt állt. A 30-as
évek kezdetén támadta a marxista filozófia egyes tételeit (A szociális és gazdasági törekvések
theológiai-ethikai megítélése, Kv. 1931), ugyanakkor az egzisztencializmus első hazai
terjesztői közé tartozott (A lét és valóság, Kv. 1933; Az egzisztencializmus filozófiájának
alapproblémái, Kv. 1933), de a fasizmus előretörésekor, a II. világháború küszöbén eljutott a
fajelmélet evangéliumi alapról való elítéléséhez (Az ethika mai kérdései, Kv. 1939).

Varga Béla, a későbbi unitárius püspök, aki még az I. világháború előtt Böhm Károly és
Bartók György értékelméletének jegyeit magán viselő axiológiai, logikai munkákat közölt,
számos filozófiai tanulmányt jelentetett meg (Gondolatok a neveléstan értékelméleti
megalapozásához, Szeged 1922; A mai közszellem pszichológiája, Kv. 1928; Az individualitás
kérdése, ETF 46. Kv. 1932). Elméleti eszmefuttatásai kapcsolódtak a kor valóságához,
munkáiból kicsengett az is, hogy a romániai magyarságnak — az individuumok
kollektivitásának — a nagyobb egységbe, a romániai állam- és jogrendbe szervesen beépülve
kollektív individuumként kell léteznie, s ennek az individualitásnak a közszellemben kell
megnyilvánulnia. A filozófia egyetemes kérdéseit időtállóan taglalta. Ő eddig az egyetlen
olyan két világháború közti hazai magyar bölcselő, akinek munkáiból válogatás jelent meg a
felszabadulás után (Varga Béla: Bölcseleti írások. Téka 1979).

A katolikus szárny főleg Aquinói Tamás eszméinek újjáélesztésén munkálkodott, így
neotomista hangvételű írásai jelentek meg Hirschler Józsefnek; ennek a vonalnak azonban
nem voltak nagyságrendben Tavaszyhoz vagy Vargához mérhető filozófus egyéniségei.

A két világháború közötti romániai magyar filozófiai gondolkodásban a Varga- vagy
Tavaszy-féle szakbölcseleti értekezések inkább kivételszámba mentek, bölcseleti mag
rendszerint a nem kizárólagosan filozófiai arcélű közleményekben, esszékben, a nemzetiségi
közösség társadalmi, etikai, szellemi valóságát érintő sorsproblémák tárgyalásakor
jelentkezett. Ez a jelenség egyebek között a kisebbségi szellemi élet és intézményiség
szükségképpen kevésbé tagolt jellegéből eredt. Jól igazolja mindezt az, hogy Makkai Sándor
könyvei (Magyar fa sorsa, Kv. 1927; Magunk revíziója, Kv. 1931), valamint a körülöttük
kibontakozott eszmei összecsapások bölcseleti mondanivalóval is telítődtek: Ady Endre
sorslátásának értékelésekor a társadalmi meghatározottságot különbözőképpen megközelítő
filozófiai eszmék ütköztek össze.

A 20-as és 30-as évek polgári-kispolgári ~ma — bár szorosan kapcsolódott a nemzetiségi
sorskérdésekhez — tematikájában, témakezelésében közel állt nemcsak a korabeli
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magyarországi, hanem az akkori román filozófiához is. A párhuzamosságon túl nemegyszer
még az egymásra hatást is ki lehet mutatni. Így a társadalombölcseleti alapzatra épülő Gusti-
féle szociológiai iskola erőteljes befolyást gyakorolt a romániai magyar faluszociológiára,
mindenekelőtt a Szabó Dezső-féle romantikus parasztszemléletet befogadó Erdélyi Fiatalok
munkásságára, de a monografikus vizsgálódással összevágó törekvések jelentkeztek a Gusti-
hatást asszimiláló magyarországi faluláttatásban is.

Az egykorú ~ban a legkülönbözőbb eszmei ihletést fedezhetjük fel. Dilthey, Bergson,
Spencer, Kierkegaard hatása ugyanúgy kimutatható benne, mint a pozitivizmusnak, a
szociáldarwinizmusnak, a társadalmi organicizmusnak a jelenléte. A hatások gyakran
eklektikusan keveredtek. Nem hiányzott a specifikum hangsúlyozásának — a *transzil-
vanizmusnak — filozófiai alátámasztása sem. A számos eszmei hatás nem termelt ki
áramlatokat, követőket vagy iskolákat, irányzatról csak a Korunk marxista hangvételével
kapcsolatban szólhatunk. A polgári-kispolgári filozófiában azonban a baloldal megtalálta
azokat a gondolkodókat, akiket szellemi útitársnak tekintett, sőt a demokratizmus, a
nemzetiség védelmének és társadalmi fejlesztésének, a román–magyar testvériségnek az
eszméje, a fasizmus- és háborúellenesség szövetségesévé is tehette őket. Ebben az időben az
osztályszempontok érvényesítésére a bölcselkedésben, a társadalomszemléletben szűk
lehetőségek mutatkoztak. Említésre méltó e tekintetben Mikó Imrének ugyancsak nem a
filozófiai szaktanulmányok közé tartozó munkája (Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kv.
1932), amely — a szerző filozófiai műveltsége folytán — a tárgyát bölcseletileg is
megvilágítja, a korabeli közleményekhez viszonyítva letisztultan mutatja be az osztály-
determináltság és a nemzetiségi sors viszonyát.

A proletariátus osztályalapján álló marxista filozófia alkotóműhelye, e bölcselet
propagálásának fő orgánuma a Korunk (1926–40) volt. E folyóirat szinte egyedüli lehetőséget
nyújtott arra, hogy elmélyültebb filozófiai értekezések formájában ismerjék meg az olvasók a
marxi–lenini bölcseletet. Számos bölcseleti telítettségű írás jelent meg a lapban, sok olyan,
amely a maga idejében a maximumot jelentette, ameddig a felszabadulás előtt hazánkban a
marxista filozófia művelésében el lehetett jutni. A Korunk filozófiai tematikája sokrétű volt, a
szó szűk értelmében vett bölcseleti kérdésektől a filozófiával csak érintkező, távolabbi
területekig terjedt. A főbb témakörök a következők voltak:

1. A marxista filozófia elméleti problémái. Ide sorolhatjuk Mód Aladár lételméleti
értekezéseit, Jeszenszky Eriknek (Molnár Erik) a determinizmus kategóriáival — a
szükségszerűséggel és véletlennel —, valamint az ellentétekkel foglalkozó írásait, Lukács
György esztétikai, irodalomelméleti írásait.

2. A szaktudományok filozófiai vonatkozásai. Ilyen természetű József Attilának és Totis
Bélának a természettudomány és a marxizmus viszonyára vonatkozó értekezése, Carl
Nilesnek a darwinizmus világnézeti vetületével, Szerb Györgynek (György Mátyás) általában
a fizikával, de különösképpen az einsteini relativitáselmélettel, Elekes Miklósnak Pavlov
reflexelméletével foglalkozó cikke, Neufeld Bélának és Kahána Ernőnek a freudizmusról,
adlerizmusról szóló írása.

3. A filozófia történetét és egyes bölcselőket értékelő írások, beleértve a hazai
filozófiaiszociológiai gondolkodás elemzését. Ide tartoznak Gaál Gábornak Spinozáról írt,
majd a szovjet filozófiát tárgyaló közleményei, Csehi Gyulának Dobrogeanu-Ghereával
foglalkozó írásai, Györkös Ferenc, Komlós Aladár és Sándor Pál Spengler-elemzései, Márk
Viktor Hegellel foglalkozó cikke, Peéry Rezsőnek a marxizmus keletkezéstörténetét fejtegető
írása, valamint a prágai nemzetközi filozófuskongresszust értékelő írások F. J. Jaroslav (Fedor
János) és Turnowsky Sándor tollából.
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4. Egyes társadalmi jelenségek, problémák filozófiai vizsgálata. Ilyenek Gáll Ernőnek a
fasiszta ideológiát és a háború előkészítését leleplező cikkei, Bányai Lászlónak a Duna-
medencei antifasiszta összefogást elméletileg alátámasztó írásai, valamint a tőkés gazdasági
válság kérdése körül kialakult elméleti viták.

5. Filozófiai-szociológiai írások, mint Neufeld Béla cikkei a neurózis, a lelki élet szociológiai
megközelítéséről, Doktor Sándornak az orvostudomány szociológiai vonatkozásait jellemző,
valamint Bányai Imrének a Gusti-féle monografikus iskolát felmérő tanulmánya, a Rădulescu-
Motru nevével jegyzett romanizmus értékelése, Kovács Katona Jenő értekezése az erdélyi
falukutatásról.

6. Művészetfilozófiai és esztétikai munkák. Ezek között központi helyet foglaltak el Gaál
Gábornak és Csehi Gyulának az egyes irodalmi jelenségekkel kapcsolatos elemzései, Lukács
Györgynek a művészi alkotás módszereiről, Petőfi, Ady költészetéről írt tanulmányai. Ide
sorolhatjuk Miron R. Paraschivescu írását az egykorú román művészeti és irodalmi életről,
Kovács Károly (Fedor János) elemzését a materialista esztétikai törekvésekről és Forbáth
Imre fejtegetéseit a tudomány és művészet viszonyáról.

A felszabadulás után a KRP kolozsvári propagandaosztályának kiadásában jelennek meg az
első marxi–engelsi szövegek, köztük olyanok is, amelyekben filozófiai mondanivaló van. Így
1945-ben kiadták Marx és Engels 1942-ben oroszul megjelent és kommentált A reakciós
poroszságról c. szövegválogatását magyar fordításban. A Jordáky Lajos szerkesztésében
megindult *Marx–Engels Könyvtár ugyancsak közölt filozofikus tartalmú szövegeket, így
1945-ben Engels A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig c. művét. A marxista
bölcseleti irodalomnak a felszabadulást követő első kiadványai közé sorolhatjuk a Bolyai
Tudományegyetem Társadalomtudományi Intézetének Jordáky Lajos szerkesztésében
megjelent füzeteit is (Társadalomtudomány és politika. Kv. 1946; Társadalomtudomány. Kv.
1946; Társadalomtudományi kérdések. Kézirat gyanánt, Kv. 1947).

Döntő fordulatot hozott, hogy a Bolyai Tudományegyetemen kedvező keret létesült.
Kőnyomatos egyetemi jegyzet formájában kiadták Gaál Gábor egyetemi kollégiumainak
anyagát (Marxizmus, A bölcselettörténet rövid vázlata, Bevezetés a társadalomtudományba,
Bevezetés a filozófiába, A marxizmus története, A fiatal Marx, A társadalom). Később az
egyetem dialektikus materializmus tanszékének gondozásában megjelent a Filozófiai
tanulmányok (1957) c. kötet, amely a marxista filozófia és a szaktudományok általános
elméleti kérdéseit, valamint társadalomtudományi, filozófiatörténeti problémákat elemző
munkákat tartalmazott. A Studia Universitatis Babeş–Bolyai, az 1959-ben egyesült két
kolozsvári egyetem szakosított folyóirata számos filozófiai tanulmányt közöl magyarul.

A kibontakozó ~ban fontos szerepet töltött be a hazai bölcselet múltjának marxista felmérése
és az értékek gyümölcsöztetése. Szöveggyűjtemények jelennek meg a XVIII. és XIX.
századbeli erdélyi magyar bölcselők írásaiból: Mentovich Ferenc (1952), Kiss Mihály (1953),
Parádi Kálmán (1954) materialista írásaiból Hajós József, Sámi László szabadelvű politika-
történeti írásaiból (1955) Hajós és Darabán József, Lechner Károly élet- és lélektani
munkáiból (1956) Balázs Sándor és Spielmann József válogatásában és bevezető
tanulmányával jelent meg egy-egy kötet. Ebbe a kérdéskörbe vág Gáll Ernő könyve is (A
romániai polgári szociológia, 1958). Az egyetemes filozófiatörténet klasszikus alkotásait
magyar fordításban adta ki az Állami Tudományos Könyvkiadó és a Tankönyvkiadó
(Herakleitosz. Bodor András és Szabó György fordításában, 1950; Epikuros, Lucretius. Bodor
András, Szabó György és Kiss Géza fordításában, 1950; Morus, Bacon, Hobbes, Locke.
Bodor András fordításában, 1952; Spinoza. Kiss Géza fordítása, 1953; Lucretius Carus: A
dolgok természetéről. Kiss Géza bevezetésével és fordításában, 1957).
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Az 1957-ben újraindult Korunk tág lehetőséget nyújtott a hazai magyar filozófia írásbeli
gazdagítására. A folyóirat témaköre széles sugarú: a párt politikájának, a szocialista építésnek,
a nemzetközi életnek elméleti vonatkozásai, a dialektikus és történelmi materializmus
általános elvi kérdései, a társadalomtudományok elméleti oldalai, a nemzetiségi lét és a
román–magyar együttélés bölcseleti megvilágítása, az ember problematikája, a szociológia,
etika, művészetfilozófia, a múlt eszméinek értékelése egyaránt helyet kap a lap hasábjain. A
folyóirat kitekintést nyújt a nemzetközi síkon megmutatkozó ideológiai konfrontációkra, s a
termékeny dialógus jegyében, elvi alapon értékesít, illetve bírál filozófiai eszméket. Számos
román szerző filozófiai tanulmányát közli magyarul. A Korunk bölcseleti cikkírói között
megtaláljuk Angi István, Aradi József, Balázs Sándor, Bálintfi Ottó, Bretter György, Csehi
Gyula, Egyed Péter, Fábián Ernő, Gáll Ernő, Gáll János, Hajós József, Kallós Miklós, Molnár
Gusztáv, Nagy György, Rácz Győző, Roth Endre, Szegő Katalin, Sztranyiczki Gábor, Tamás
Gáspár Miklós, Tóth Imre, Tóth Sándor nevét. Filozófiai hangvételű cikkeket közöl A Hét, az
Igaz Szó és az Utunk is; ez utóbbi lapban jelent meg Aniszi Kálmán beszélgetése 12 romániai
magyar filozófussal (kötetben: A filozófia műhelyében, 1979).

Az elvont, a tértől és időtől elszakított és megmerevített filozófiai tételek dogmatikus
ismételgetésének bírálatával együtt határozott törekvésként jelentkezett a filozófia
problematikájának hajlékony vizsgálata. A dokumentálódás lehetőségeinek kiszélesedése
tágabb körű kitekintést biztosított a nemzetközi filozófiai irodalomba, bár ugyanakkor
magában rejti az egyes filozófiai nézetek nem eléggé kritikus kezelésének a veszélyét. A
marxista szövegeket mereven magyarázó dogmatizmussal szemben kibontakozott a bölcselet
kérdéseinek önálló, egyéni elemzése, ami — az egyes filozófiai kategóriák, elvek
egyénieskedő értelmezése, a tartalmatlan spekulációk útvesztői ellenére — konkrét, pozitív
eredményekhez vezetett.

A 60-as évek végén és a 70-es években a romániai magyar ~ lendületes fejlődésnek indult.
Benkő Samu Bolyai-monográfiája (Bolyai János vallomásai, 1968), művelődéstörténeti
dolgozatai (Sorsformáló értelem, 1971; A helyzettudat változásai, 1977), Hajós József értékes
munkája (Köteles Sámuel, 1969), Tóth Imre tanulmányai és román nyelven megjelent könyve
(„Ahile”. Paradoxele eleate în fenomenologia spiritului, 1969), Kallós Miklós (A politika-
tudomány, 1975) és Roth Endre (A sokdimenziós ember, 1975; A kreatív ember, 1978)
munkái, valamint közösen írt etikai-axiológiai értekezésük (Axiologia és etika, 1970) és a
történelmi materializmus alapproblémáit tárgyaló könyvük (A társadalmi rendszer, 1978),
Bretter György tanulmányainak, esszéinek gyűjteménye (Vágyak, emberek, istenek, 1970;
Párbeszéd a jelennel, 1973; Itt és mást, 1979), Balázs Sándor munkái (Humor és filozófia,
1969; Az optimizmus védelmében, 1971; Elmélkedés a célszerűségről, 1972; A véletlen, 1974;
A predesztináció, 1978; Itáliai úti filozófia, 1979), Tóth Sándor Gaál-monográfiája (G. G.
Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szerkesztőjéről, 1971) és Rólunk van szó (1980) c.
kötetének Marx-tanulmányai, Gáll Ernőnek a humanizmus kérdéseit elemző könyve (A
humanizmus viszontagságai, 1972), Gramsci-válogatása (Antonio Gramsci: A gyakorlat
filozófiája. Téka, 1974) és önismereti írásai (Tegnapi és mai önismeret, 1975, Pandora
visszatérése, 1979), a Rácz Győző művészetfilozófiai tanulmányait, esszéit tartalmazó kötetek
(Értelem és szépség, 1972; A lírától a metafizikáig, 1976), Sztranyiczki Gábor munkái
(Gondolatok az emberi célról, 1974; Determinizmus és emberi lét, 1979), a 15 szerző
tanulmányát tartalmazó Látóhatár c. gyűjtemény (1973) — ez a termés jelzi a hazai magyar ~
témagazdagságát, marxista elkötelezettségét, eszmei értékeinek gyarapodását.

A fiatal nemzedék felzárkózását jelzi öt fiatal gondolkodó, Ágoston Vilmos, Huszár Vilmos,
Molnár Gusztáv, Szilágyi N. Sándor és Tamás Gáspár Miklós Szövegek és körülmények c.
tanulmánygyűjteménye (Bretter György bevezetésével, 1974) s egyes szerzőinek önálló
jelentkezése a Forrás-sorozat új vonulataként Tamás Gáspár Miklós (A teória esélyei, 1975),
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Molnár Gusztáv (Az elmélet küszöbén, 1976), Ágoston Vilmos (Humanizmus: ettől — eddig?
1977) és Szilágyi N. Sándor (Világunk, a nyelv, 1978) köteteivel.

(Ba. S.)
Tóth Sándor: A filozófia a Korunkban. Korunk 1967/2. — Gáll Ernő: Társadalomtudományi hagyományaink.
Korunk 1969/7; uő: Nemzet és nemzetiség szociológiai nézetben. Korunk 1970/10. uő: Nélkülözhetetlen elmélet.
Korunk 1976/12. — Balázs Sándor: Sors és magatartás. Korunk 1972/2. — Rácz Győző: Lehetséges
metafizikák. Igaz Szó 1973/ /6. — Nagy György: Gondolat és funkció. Korunk 1977/4.

Finta Gerő (Tordatúr, 1889. dec. 31. — 1981. júl. 5., Budapest) — költő, műfordító. A
Bethlen-kollégiumban érettségizett, a budapesti egyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat
folytatott, majd Kolozsvárt tanári oklevelet szerzett. 1915-től a székelyudvarhelyi, 1928-tól a
kolozsvári ref. kollégium tanára, 1941-től a nagyváradi ref. leánygimnázium igazgatója. 1945
óta a Magyar Népköztársaságban él. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak és az
Erdélyi Irodalmi Társaságnak. Költeményei, műfordításai, kritikai írásai a Cimbora, Erdélyi
Szemle, Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg, a Pásztortűz állandó munkatársa.

Költői indulása az I. világháború idejére esik, a 20-as években sűrűn közöl, a 30-as években
egyre ritkábban szólal meg, s többnyire műfordításokkal jelentkezik. Első kötete (A fák.
Székelyudvarhely 1923) két ihletforrásból táplálkozik: szerelmi lírájának visszafogott hangja
remegő vágyakozást sugároz, természetrajongása Áprilyval rokonítja. Második kötetén
(Pacsirtaszó. Kv. 1927) eluralkodik a tépelődés. Társtalanságában úgy érzi, mintha népének
végzete benne teljesedne ki (Erdély porondjára bukott gladiátor, Kuruc kesergő Majtény
után). A hangütés arisztokratizmusa Ady-hatást sejtet, a szónokiasság, programszerűség
csökkenti a művészi kifejezés hitelét. Több verse lengyel fordításban is megjelent.

Eminescu költészetének jeles tolmácsolója. Eminescu költeményeiből (Kv. 1939) c. kötete 35
verset tartalmaz, benne nagy gondot fordít a szöveghűségre, legsikerültebb a dalszerű és rövid
költemények átültetése. Octavian Goga több versét, Mihai Sadoveanu és Brătescu-Voineşti
elbeszéléseit fordította magyarra. Irodalomtörténeti munkája: Berzsenyi Dániel és költészete
szemelvényekkel (Hasznos Könyvtár 12. Brassó 1936).
Walter Gyula: F. G. Pásztortűz 1926/23. — Bardócz Árpád: Eminescu költeményeiből. F. G. fordításai. Erdélyi
Helikon 1939/4.

Finta Zoltán (Nagyajta, 1896. ápr. 7. — 1947. okt. 6., Budapest) — újságíró, költő.
Erzsébetvároson végezte a középiskolát, katonai szolgálata miatt félbemaradt kolozsvári
orvosi tanulmányai után 1921-től újságíró kolozsvári napilapoknál (Ellenzék, Keleti Újság).
1924–25-ben a kolozsvári Népújság c. „független politikai napilap” felelős szerkesztője;
lapjának „Hasznos mulattató” c. rovatában színvonalas irodalmi anyagot közölt. A 20-as évek
második felében a Temesvári Hírlap, a 30-as évek közepén a Brassói Lapok belső
munkatársa, 1940-ben a Keleti Újság szerkesztője lett Kolozsvárt.

Költőként a Napkeletben (1920–22), majd a *Tizenegyek antológiájában jelentkezett 1923-
ban. Az Erdélyi Helikon munkatársa, a KZST tagja. Két önálló verskötete: Bort, búzát,
békességet (Tv. 1926) és Valaki, ismeretlen (Kv. 1942). Verseit sajátos zeneiség hatja át, de
nem mentesek a szenvelgéstől. A Magyar Nép Könyvtára c. sorozat 36. számaként egy
kötetnyi népolvasmánynak szánt elbeszélést (Jancsi és Juliska. Kv. 1929), a Brassói Lapok
Ajándék regénytár sorozatában pedig két regényt jelentetett meg. A Huszár Emillel közösen
írt Kőkereszt (Brassó 1934) a gazdasági válság hullámverésében vergődő székely cselédleány
sorsát ábrázolja, Minden férfi gazember c. regénye (alcíme: Hangos filmhíradó városunk
életéből. Írta az élet. Fényképezte Finta Zoltán. Brassó 1934) ponyvára szánt újságírótörténet.
Hegyi Endre: Egy verskötet margójára. Pásztortűz 1942/7.
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Fischer Aladár — *Havi Szemle; *Kölcsey Egyesület

Fischer István — *televízió és irodalom

Fischer Miklós (Temesvár, 1893. júl. 11. — 1977. márc. 21., Temesvár) — közíró.
Középiskolai tanulmányai elvégzése után katonaként bejárja az I. világháború frontjait. 1919-
ben a temesvári városháza szolgálatába lép; a 30-as évek elején több újságcikkel és brosúrával
szorgalmazza a házi alkalmazottak otthonának létrehozását a cselédek művelődési szín-
vonalának emelésére, életkörülményeik javítására. A temesvári cselédotthon létre is jön, s
mintájára más városokban is alakítanak hasonló intézményeket. Cselédek a válaszúton c.
tanulmányfüzete 1933-ban jelent meg Temesvárt. A felszabadulás után részt vett a fogyasztási
szövetkezetek megszervezésében, majd 1950-ben a munkaügyi minisztérium megbízásából
kidolgozta a nyugdíj egyesületek működési szabályzatát s a temesvári szervezet első elnöke
lett.

fizikai szakirodalom — a mozgó anyag általános sajátságaival és törvényeivel foglalkozik.
Mechanikai és akusztikai, hőtani, elektromosságtani, fénytani és atomisztikai szakirodalomra
vagy a tanulmányozott tárgy mérete szerint makrofizikai, molekuláris fizikai, atom- és
atommagfizikai szakirodalomra tagolódik. A fizika fejlődése során szükségszerű
munkamegosztás alakult ki a fizikusok közt, egyesek inkább kísérleti, mások elméleti, ismét
mások pedig a fizika gyakorlati alkalmazására vonatkozó kutatásokat folytatnak. A fizika
szoros kapcsolata a természettudományok többi ágával sok határtudományi szaktanulmányt
szült: asztrofizikai, geofizikai, biofizikai, fizikai-kémiai műveket. Az asztrofizikát a
*matematikai szakirodalom, a fizikai-kémiát a *kémiai szakirodalom keretében tárgyaljuk.

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem természettudományi karának keretében
(1940–44); a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem természettudományi karán (1945–52),
majd a matematika–fizika kar (1952–59) és a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola keretében
(1961–79) folyt magyar nyelvű felsőfokú fizikai oktatás. A kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem
fizika karán napjainkig egyes tantárgyakat magyar nyelven is előadnak. Magyar nyelvű fizikai
szakközleményeket a Ferenc József Tudományegyetem kiadványai, a Bolyai
Tudományegyetem Acta Bolyaiana c. folyóirata, valamint a Matematikai és Fizikai Lapok
közöltek. 1959-től a fizikai szakcikkek elsősorban román nyelven vagy más, idegen
nyelveken jelennek meg különféle szakkiadványokban. A hazai magyar szerzők fizikai szak-
és tudománynépszerűsítő könyveikkel jelentkeznek anyanyelvükön.

A kísérleti fizika nagymestere a kolozsvári egyetemen 1940 és 1944 közt a Kis-Küküllő
vármegyei születésű Gyulai Zoltán volt, a szilárdtest-fizika nemzetközi hírnevű kutatója, aki a
kristályhibák kutatásával, a kristálynövekedéssel, a tűkristályok előállításával, az alkáli-
halogenid kristályok optikai, elektromos és fényelektromos tulajdonságaival kapcsolatos
eredményeit közölte. Kiváló oktató volt, a „Gyulai-iskolá”-t a fizikai szakirodalom számon
tartja. Az elkezdett munkát doktoránsa, László Tihamér folytatta a Bolyai Tudomány-
egyetemen, új hírnevet szerezve a kolozsvári kísérleti fizikának. Tanulmányai a következő
szakterületekre vonatkoznak: a kristálynövekedés vizsgálata, elektro-, radio- és elektronfizika
és méréstechnika, akusztika, elektrogeológia, a fizikai mérések pontossága, az ionoszféra
fizikai megvilágításai. A Babeş–Bolyai Egyetemen folytatódó munkássága tanítványainak
irányultságát is meghatározta. Közülük Bódi Sándor ugyancsak nemzetközi elismerést váltott
ki, Szőcs Huba az elektromos térerősség-változás automatikus-statikus méréstechnikájával
kapcsolatos szakmunkákat közölt, Ludmann Tamás a nagyidőállandójú folyamatok
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korrelációs analízisével, Lapohos János és Jánosi Béla a félvezetők és az ionoszféra
tanulmányozásával foglalkozott.

Mellettük Müller Ádám alkalmazott fizikai és Tóth Sándor akusztikai kutatási területen
publikált, Kelemen Frigyes a hővezetés elméletéről, diffúzióról, abszorbcióról, Puskás Ferenc
pedig a félvezetők fizikája és a spektroszkópia kérdéseiről írt értékes szakdolgozatokat. Néda
Árpád termikus diffúzióval, ultrahang-kutatással és a hővezetés elméletével, Heinrich László
az alkalmazott fizikával, Kovács Zoltán a mechanikával, Kovács Kálmán az optikával, Nagy
László a technikai fizikával, fizikai állandók meghatározásával, infravörös sugárzások és
ultrahangok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos szaktanulmányok szerzője.

Az elméleti fizika jeles képviselője volt a kolozsvári egyetemen 1940 és 1948 között Gombás
Pál, aki fizikai statisztikával és az atommodellek egyes elméleti kérdéseivel foglalkozott.
Tanítványa, Fényes Imre a Schrödinger-egyenlet, az atomszerkezet csoportelméleti
tanulmányozása során ért el nemzetközileg számon tartott szakirodalmi eredményeket,
termodinamikai-statisztikai kutatásait a Bolyai Tudományegyetemen is folytatva. Neveltje és
utóda, Gábos Zoltán ma a Babeş–Bolyai Egyetem ugyancsak nemzetközileg ismert
szakembere, dolgozataiban és könyveiben a mechanika alapjaival, a termodinamikai
folyamatokkal, a gravitációs tér relativisztikus modelljeivel, a gravitációs tér metrikájával, a
Hamilton–Jakobi-elmélet továbbfejlesztésével, a merev testek elméletével foglalkozik.

A kolozsvári fizikusok munkáiból kiemelkednek Koch Ferenc atomfizikai közleményei az
RMN- és RES-vizsgálatok területén, valamint Farkas Anna dolgozatai a proton mágneses
rezonanciájával kapcsolatos témakörből. Temesvárt Toró Tibor a kozmológia és
neutrinofizika alkotó művelője, szakcikkei és könyvei e téren elismert szaktekintéllyé avatták.
Ugyanitt Hegedüs Imre az elméleti fizikában közölt értékes tanulmányokat. Iaşi-ban Gottlieb
János, Craiovában Magyari Jenő professzorok értek el eredményeket az elméleti fizikában.
Bukarestben Niederkorn János energetikai kutatásokkal foglalkozik, kiemelkedők Kemény
Péter magfizikai közleményei. A Központi Fizikai és Anyagtechnológiai Kutatóintézet
tudományos főkutatójának, ifjabb Bányai Lászlónak fő vizsgálódási területe a szilárdtest-
fizika, a szállítási folyamat a kvantumfizikában, a statisztikus mechanika s mindezen
tárgykörökben az elméleti modellezés.

A légkör fizikai és meteorológiai jelenségeivel Kolozsvárt Papp Géza és Orbán László
mezőgazdasági főiskolai tanárok számos dolgozatban foglalkoznak. Vincze János a biofizika
területén közölt számos szaktanulmányt az élő szervezetekben zajló szállítási jelenségek, a
sejthártyák modelljei, a vér hidrodinamikus tulajdonságainak tanulmányozása s a komputeres
diagnózis alkalmazásának lehetőségei köréből, hozzájárulva a hazai biofizikai kutatások
fellendítéséhez. Fontos munkákat közölt Nagy József, a temesvári Orvosi Intézet tanára az
ultrahang biológiai alkalmazásáról; Haba Mihály iasi-i biológus professzor a spektroszkópiai
vizsgálatokról; Filep Győző, a marosvásárhelyi OGYI tudományos főkutatója az
elektronmikroszkóp orvosi alkalmazásairól; Vincze Mária kolozsvári egyetemi tanár a
transzportfolyamatok modellezéséről és Katona Éva, a bukaresti OGYI kutatója az elméleti
biofizika egyes kérdéseiről. Az ultrahang és az alacsony hőmérsékletek biológiai hatásával
foglalkozik Veress Éva.

Magyar nyelvű fizikai szak- és tudományterjesztő munkákat Bukarestben a Technikai
Könyvkiadó, a Tankönyvkiadó, a Kriterion s a Tudományos Könyvkiadó, Kolozsvárt a Dacia
ad ki szórványosan. Kiemelendő Heinrich László–Koch Ferenc Elemi részek (1958) és
Hogyan oldjunk meg fizikai feladatokat? (1972), Koch Ferenc Atommagsugárzások (1963),
Vincze János A biológia nagy fejezetei (Kv. 1975) és Az élet fizikája (1977), valamint
Niederkorn János A változó energia (1977) c. kötetei. A ~ hazai magyar művelőinek közös
munkájaként jelent meg a Fizikai kislexikon (Kriterion Kézikönyvek 1976) Heinrich László
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szerkesztésében, szerzők: Bódi Sándor, Gábos Zoltán, Koch Ferenc, Néda Árpád és Puskás
Ferenc.

(Vi. J.)
C. C. Bedreag: Bibliografia fizici române, biografii. 1957. — Activităţi ştiinţifice a Universităţii din Cluj 1919–
1973. Kv. 1974.

Flórián Tibor (Selmecbánya, 1908. ápr. 12.) — költő, műfordító. Középiskolai tanulmányait
Szamosújváron és a kolozsvári piarista gimnáziumban végezte, majd a Ferdinand Egyetemen
hallgatott jogot. Első verseit az Ellenzék közölte (1928), a Keleti Újság, Jóbarát, A Hírnök,
Független Újság s más lapok munkatársa, a KZST tagja.

Az Új Arcvonal c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1931) mutatkozott be. Első önálló
verseskötete, a Felhők fölött, felhők alatt (Kv. 1935) a Hitel kiadásában jelent meg Reményik
Sándor bevezetőjével és Gy. Szabó Béla eredeti fametszeteivel. Ugyancsak Gy. Szabó
illusztrálta Vázlatok c. verseskönyvét (Kv. 1936). A fiatal realisták irodalmi csoporto-
sulásához csatlakozott, az Új erdélyi antológia c. gyűjteményben (Kv. 1937) is szerepel.
Meditatív jellegű, helyenként az expresszionista szabad versek hatását mutató, laza kötésű
költeményeiben egyaránt jelen van a vallásos érzés és az erotika, lírájában megszólal a
néptestvériség és békevágy. Emil Isac verseit fordította magyarra a Pásztortűz és a budapesti
Láthatár számára, átköltésében jelent meg Krisztus árnyékában címen (Kv. 1938) magyarul
Octavian Şireagu egy teljes kötetnyi prózai költeménye. A II. világháború alatt mint egy
sebesültszállító oszlop parancsnoka nyugatra sodródott, újabb magyar verseskötetei
Németországban jelentek meg; 1949 óta Amerikában él. Mint egy magyar könyvkiadó
társaság elnöke 6 magyar nyelvű tankönyvet jelentetett meg az Egyesült Államokban élő
magyarok számára. A nemzetközi PEN Club tagja, egyes írásait román, angol, német, francia
és török nyelvre is lefordították.
Szemlér Ferenc: F. T.: Felhők fölött, felhők alatt. Erdélyi Helikon 1935/7. — Korvin Sándor: Két fiatal költő…
2. F. T.: Felhők fölött, felhők alatt. Korunk 1935/10. — Szenczei László: F. T. Vázlatok. Független Újság
1937/2.

Fodor Balázs (Kercsed, 1896. ápr. 24.) — munkásíró. Budapesten végzett díszműipari
szakiskolát, Kolozsvárt kisipari üzemekben dolgozott, majd az állami vasutak műszaki
raktárnoka. 1921-ben a Fáklya szerkesztőbizottsági tagja. Cikkei jelennek meg a legális
munkássajtóban, forradalmi verseit az illegális sajtó közölte. 1945-ben a Szakszervezet c.
folyóirat munkatársa.
J. L. (Jordáky Lajos): Szocialista költészetünk forrásainál. Korunk 1961/10.

Fodor Béla — *műkedvelő játék

Fodor Ernő, családi nevén Fischer (Lvov, 1906. jún. 1. — 1977. ápr. 5., Kolozsvár) —
szerkesztő, újságíró, műfordító. Barabássy Erzsébet férje. Középiskolát Gyulafehérváron
végzett, Párizsban folytatott egyetemi tanulmányokat. Közírói pályáját a kolozsvári Új
Keletnél kezdte 1923-ban mint párizsi tudósító. 1947–48-ban az Egység főmunkatársa, majd a
Tudományos Könyvkiadó kolozsvári magyar szerkesztőségét vezette (1952–58);
kezdeményezésére indult meg a *Gazdaságtörténeti Tanulmányok és a *Jogi Kiskönyvtár c.
sorozat. Műfordításában megjelent kötetek: Nicolae Jianu: Nagy idő (Szilágyi Andrással,
1953); Valeriu Bologa szerkesztésében: Adalékok a R. N. K. orvostudományának történetéhez
(1955); Ion Agîrbiceanu: Aranybánya (Szilágyi Andrással, Mv. 1957); Egon Erwin Kisch: A
Redl-ügy és egyéb történetek (Téka 1974).
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Fodor Irén (Bélfenyér, 1931. jan. 10.) — szerkesztő. Középiskolát Nagyszebenben és
Nagyváradon, magyar nyelv és irodalom szakot 1954-ben a Bolyai Tudományegyetemen
végzett. 1956–70-ben az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségének belső
munkatársa;98 1970–72-ben a csíkszeredai Hargita munkatársa. 1972-től a Kriterion
Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségében dolgozik. Könyvismertetéseit, műfordításait a
Dolgozó Nő közli. A Tanulók Könyvtára sorozatban szerkesztésében és előszavával jelentek
meg Arany János válogatott költeményei (1961).

Fodor István (Komárom, 1893. szept. 29. — 1961. nov. 5., Budapest) — szerkesztő,
helytörténész, postasegédtiszt. 1919 után színházi titkár, majd színirendező Marosvásár-
helyen. 1924-ben indította meg a Színházi Hét (1926–27-ben Színházi Világ) c. művészeti
hetilapját, amely 1929-től Marosmenti Élet fejléccel kerül olvasói elé, társadalmi riportokkal
és a filmvilág híreivel bővülve. Újabb lapja volt ugyancsak Marosvásárhelyen az Ellenzék
(1935–37). Énekes vígjáték formájában dramatizálta Mikszáth Az eladó birtok c. novelláját
(Békeffy Mihály zenéjével, Mv. 1925) és A szelistyei asszonyok c. regényét (Mv. 1932). A
Marosmenti Élet kiadásában indult s mintegy 50 folytatásban jelent meg Krónikás füzetek c.
sorozata (1930–39) értékes történeti és művelődéstörténeti anyaggal régi színpadi furcsa-
ságokról a marosvásárhelyi színészetben, híres vásárhelyi orvosokról, Kantornéról, az első
legnagyobb magyar tragikáról és marosvásárhelyi végállomásáról, hadvezérek, államférfiak,
egyházfők és irodalmi nagyságok átmeneti szerepléséről Marosvásárhelyen, az 1848–49-es
forradalmi Marosvásárhelyről. Kiemelkedik Marosvásárhelyi színi élet (1933) és
Marosvásárhelyi Oklevéltár (I–II. 1938) c. füzete. Ő tájékoztatja Németh Lászlót a Bolyaiak
városáról, s ő lesz az író második Bolyai-filmtervének (1961) öreg vásárhelyi postatisztje.
Szentimrei Jenő: Harc az állandó színházért Marosvásárhelyen (1780–1945). Mv. 1957. 77, 82.

Fodor József (Ság, 1907. nov. 28.) — publicista. A temesvári főreál és kat. hittudományi
akadémia elvégzése után temesvári lelkész. Az Arany János Társaság tagja.99 Szociális
kérdésekről cikkezett a Déli Hírlapban. Tevékeny szerepet játszott a Vásárhelyi Találkozón
(1937), ahol párbeszédet folytatott Nagy István munkásíróval.100 1940-től a lugosi Magyar
Kisebbség „Harmadik nemzedék” c. rovatát szerkesztette, és falutanulmányozást kezdemé-
nyezett, melynek eredményeként *Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek címmel 12
helytörténeti munka látott napvilágot.
Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967. 88–91. — Nagy István: Szemben az árral. 1974. 284–85. —
Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. 1977. 54. — Balogh Edgár: Szolgálatban. 1978. 53–55.

Fodor Katalin (Majsa-Miklósvár, 1931. febr. 15.) — pszichológus. Gimnáziumot Szatmáron,
pedagógia–lélektan szakot a Bolyai Tudományegyetemen végzett, 1958 óta a Babeş–Bolyai
Egyetem lélektani tanszékén lektor, ma az egyetem kutatói központjában főkutató. 1956 óta
közöl, a Korunk, A Hét, Dolgozó Nő, Tanügyi Újság munkatársa. A Gondolkozáslélektani
tanulmányok (1958) c. kötetben 8 tanulmány fő- vagy társszerzője. Román nyelvű szaktanul-
mányai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai hasábjain jelennek meg. A nyelvtudomány és
lélektan határkérdései foglalkoztatják a szójelentés kapcsán, így a nyelvi szabad asszociációk
információ- és jelelméleti analízise a nyelvi intelligencia függvényében. Több lélektani
tankönyv magyar fordítója.

Fodor Lajos — *kémiai szakirodalom
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Fodor László (Székelykeresztúr, 1928, febr. 8.) — történész. A középiskolát szülőhelyén
végezte el, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos képesítést. 1955 óta az
RKP Központi Bizottsága mellett működő Történelmi és Társadalompolitikai Tanulmányi
Intézet kolozsvári munkatársa, tudományos főkutató.

A hazai munkásmozgalom történeti kérdéseit kutatja, tájékoztató közlései a Korunk, A Hét,
Dolgozó Nő és Ifjúmunkás, szakcikkei román folyóiratok, így az Astra, Familia, Tribuna
hasábjain jelennek meg. Szaktanulmányait a Studii, Anale, Probleme de Muzeografie, Studii
şi Articole de Istorie, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Acta Musei Napocensis és más
szakfolyóiratok közlik. Több gyűjteményes kötet (50 de ani de la crearea Comisiei Generale
a Sindicatelor din România, 1958; Greva generală din România, 1960; Marea Revoluţie
Socialistă din Octombrie şi mişcarea revoluţionară şi democratică din România, 1967; În
sprijinul Republicei Ungare a Sfaturilor, 1969; Documente din istoria mişcării muncitoreşti
din România 1893–1900, 1969; Documente din istoria partidului comunist şi a mişcării
muncitoreşti revoluţionare din România, 1970; Luptele revoluţionare ale muncitorilor
ceferişti şi petrolişti, 1971) és a Dicţionar Enciclopedic Român társszerzője. A brassói,
marosvásárhelyi és nagyszebeni vasmunkások 1923-as harcairól ír a Din istoria luptelor
greviste ale proletariatului din România IV. kötetében (1970), egy tanulmánya Adatok a
székelyudvarhelyi céhek bomlásának kérdéséhez c. alatt a Székelykeresztúri Múzeum
emlékkönyvében (Csíkszereda 1974) jelent meg. Az észak-erdélyi néptömegek hozzájárulása
hazánk felszabadításához a fasiszta uralom alól (1944. augusztus 23. — 1944. október 25.) c.
írását az MNT közölte 1976-ban (román és angol nyelven is megjelent).

Munkái: Adalékok az erdélyi szakszervezeti mozgalom történetéhez 1848–1917 (Vajda
Lajossal, román nyelven is, 1957); Október zászlaja alatt (Vajda Lajossal és Florian
Pîrcălabbal, román nyelven is, Kv. 1957); A gyimesvölgyi parasztok felkelése 1934 (Titu
Georgescuval, román nyelven is, 1960); Uzina Mecanică de Material Rulant „16 Februarie”
Cluj (G. I. Jucannal, monográfia, Kv. 1970).

Fodor Mihály László (Gyalár, 1917. jan. 4. — 1968. ápr. 8., Vajdahunyad) — ferences
egyházi író. Egyetemi tanulmányait Rómában végezte. A sport erkölcsiségéről szóló doktori
tézise 1947-ben jelent meg latin nyelven Kolozsvárt a Bonaventura nyomda betűivel
Christiana Cultura corporis cum speciali respectu ad modernum sport c. alatt, „Natura et
moralitas” alcímmel. A 142 lapnyi munka egy sok évszázados erdélyi latinitás mai
megnyilvánulása.

Fodor Sándor (Csíksomlyó, 1927. dec. 7.) — író. Szinte gyermekfővel, közvetlen közelből
találkozott a háborúval, a szomorú intermezzó után azonban rendes menetben folytathatja
tanulmányait; a csíkszeredai kat. főgimnáziumban érettségizett, s 1950-ben a Bolyai
Tudományegyetem román–német szakos hallgatójaként államvizsgázott. Nagyszentmiklóson
tanár, 1951 és 1956 között az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője, 1956 őszétől az
induló gyermeklap, a Napsugár belső munkatársa.

Novellistaként az 50-es évek elején mutatkozott be; első kötetei (Fehérfenyő. F. Nagy Éva
rajzaival, 1954; Gyöngyvirágos puszta, 1955) jóízű székely anekdotákat kedélyesen mesélő
írót ígértek; érezni rajtuk a móriczi–asztalosi novella érlelő melegét. A lírai hangszerelésű
Fehérfenyő, a drámai szerkezetű Lengyel László balladája a kor hazai magyar
elbeszélőirodalmának akkori szintjén szólt saját élményeiről, későbbi novelláiban azonban a
szerző eljutott önálló írói hangjához. Az anekdotikus helyzeteket, fordulatokat egyre inkább
lélektani motívumokkal szövi át (Bronz vitézségi, Útra készen). Önarckép c. kisregénye
(1964) az első meggyőző bizonyíték, hogy már nem a látványos cselekmény, a harsány
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külsőség, a „regénybe illő” érdekli elsősorban, hanem ami mögötte van. A kisregény egy
székely faluból elszármazott festő-tanár lelki vívódásainak, művészi útkeresésének rajza; a
pontos lélekrajz a szülőfalu szocialista átalakulásának konfliktusos bemutatásával kapcsolódik
össze, a megfestendő modell, a falu egykori pártinstruktorának többféleképpen felidéződő
emléke révén. Krónika c. regénye (1966), amely az Önarcképet önálló részként építi be a mű
szerkezetébe, a festő vívódásainak előzményeit, a faluban lejátszódott eseményeket a
hagyományosabb epika eszközeivel meséli el; e hármas tagolású könyv Szabó Gyula Gondos
atyafisága mellett a székely falu szövetkezetesítésének hiteles krónikája. Újabb elbeszélései
— különösen a Mit gondol az öreg pisztráng c. kötet (1967) címadó írása és A feltámadás
elmarad történelmi példázata — mélyebben hatolnak az emberi lélekbe; abból a felismerésből
születtek, hogy „a Szót kell az Igéhez alkalmaznunk”.

A döntés felelőssége, hűség és árulás egyetemes erkölcsi kérdésfeltevése epikájának esztétikai
távlatait is megnöveli. A Büdösgödör c. kisregény (1970) az Önarcképhez hasonló — egy
békés nyaralás élményeiben az emberi felelősség drámáját kibontó — kísérlet, de tulajdon-
képpen ugyanez az erkölcsi felelősség a témája egy kisvárosi érettségiző lány tragédiáját
megelevenítő kisregényének is (Megőrizlek, 1973). A Nehézvíz (1971) a Szellemidézés (1969)
verses „történelmi interjúi”-nak eredeti humorával cseng össze. A felelősség kérdésével néz
szembe újabb vallomásjellegű prózai műveiben, a fikciót háttérbe szorítva a személyes
emlékezés, a közvetlen múltidézés érdekében. Az Egy nap — egy élet (1976) minden áttétel
és rejtőzködés nélkül vall egy író életéről, veszteségeiről, környezetéről, az irodalmi életről. A
szülőföld, Csíksomlyó múltját és jelenét megszólaltató Tíz üveg borvíz (1979) „tűnődéseibe”
beépíti A feltámadás elmarad c. novelláját is.

Csipike-történetei az intellektuális prózavonulathoz kapcsolódnak (Csipike, a gonosz törpe,
1966; Csipike és Kukucsi, 1968; Csipike, a boldog óriás, 1970). Az erdei kedves mesefigurák
egyszerre szólnak a gyermekekhez és felnőttekhez, a kezdetben jólelkű törpéből a hatalom
megszállottjává váló Csipike példázata „felnőtt” mértékkel mérve is időtálló alkotás. A
Csipike-könyvek megjelentek román, orosz, litván és német nyelven is; egy színpadi
változatot Csipike címen (Jakab Lajos zenei kíséretével) 1973-ban tűzött műsorára a
kolozsvári Állami Magyar Színház. A Büdösgödör Remus Luca fordításában ugyancsak
megjelent románul.

Írói munkásságát gazdag műfordítói tevékenység egészíti ki; többek között Caragiale, Mihail
Sadoveanu, Agîrbiceanu, Topîrceanu, Eugen Barbu, Fănuş Neagu, Al. I. Ghilia román,
valamint Paul Schuster, Arnold Hauser, Franz Storch német prózáját tolmácsolta magyarul
önálló kötetekben, folyóiratokban. Legkiemelkedőbbek D. R. Popescu-tolmácsolásai: négy
regényét és négy színdarabját fordította magyarra, köztük az Ők ketten, vagy akik csak az
erdőt látták (1974), a Királyi vadászat (1975) és a Felhők császára (1979) c. műveket.

Egyéb kötetei: Fújja a szél, fújja (novellák, karcolatok, 1957); Táborozók (ifjúsági elbeszélés,
1959); Új barátok (ifjúsági elbeszélés, 1960); Jóska meg a sóska (karcolatok, Deák Ferenc
rajzaival, 1961); Elveszett egy kicsi lány (karcolatok, 1963); Orbán Balázs nyomdokain (Beke
Györggyel és Mikó Imrével, riport, 1969); Bővizű patakok mentén (Beke Györggyel, Farkas
Árpáddal, Kovács Györggyel, riport, 1972); A felnőttek idegesek (kisregény, Kv. 1974);
Mosóteknőben a világ körül (gyermektörténetek, 1976).

(K. L.)
Nagy István: Amit többször is érdemes elolvasni. Utunk 1953/41; újraközölve A harc hevében, 1957. 164–74. —
Marosi Péter: Író születik. Igaz Szó 1955/5; uő: Gödör vagy szakadék? Utunk 1970/29; uő: Vallomás egy
vallomásról. Utunk 1977/26, újraközölve Világ végén virradat, 1980. 71–76. — Földes László: F. S.: Csipike, a
gonosz törpe. Utunk 1966/27. — Szőcs István: Hármas kistükör. Utunk 1967/5. — Kántor Lajos: Mélyebb
vizeken. Utunk 1967/39. — Veress Dániel: Állomástól állomásig. Igaz Szó 1968/1. — Jancsik Pál: Csipike lelke.
Utunk 1970/51. — Antal Péter: Visszapereljük. Előre 1973. júl. 14. — Kormos Gyula: Tartalomtól a műformáig.
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Utunk 1973/30. — Gálfalvi Zsolt: Egyszerű csoda. A Hét 1973/30; uő: Vallomás egy vallomásról. A Hét 1977/4.
— Tóth Károly: Egyes számú vádlott: a képmutatás. Utunk 1973/33. — Molnos Lajos: Bagos Fülöp
különvéleménye. Utunk 1974/29; uő: Megmérettetések. Utunk 1979/36. — Mózes Attila: Csöndes feleselés.
Korunk 1977/7. — Bálint Tibor: A szerencsés író. Utunk 1977/48. — F. S. műhelyében. Panek Zoltán. D. R.
Popescu, Lászlóffy Aladár, Mózes Attila írásai. Igaz Szó 1978/2. — Nagy Pál: Hazai tudósítások. Igaz Szó
1979/8.

ASZT: Interjú és felolvasás. LM 549, 582, 892. — F. S. írói pályájáról. LM 1065. — Alkotóműhely. LM 1636,
1852.

Fogarasi Albert (Torda, 1851. márc. 24. — 1945. nov. 19., Nagyenyed) — filológus,
történész. Tanulmányait a Bethlen-kollégiumban végezte, ugyanott tanár 1908-ig, Két ízben
viselt rektori tisztséget; munkásságát nyugdíjba vonulása után is Nagyenyed életének és
főként a kollégiumnak szentelte. Irányító szerepe volt a függetlenségi szellemű politikai
mozgalmakban. 1935-ben a Magyar Kaszinó centenáriuma alkalmával Jenei Elekkel megírta
a kaszinó történetét. Emlékirataiban a múlt századbeli kollégiumi életet idézte fel. 1939-ben
befejezett A Bethlen-kollégium múltjából c. monografikus munkája más kézirataival együtt a
Bethlen Könyvtárban található. Megjelent munkái: Egyiptom földjén (Nagyenyed 1897); Régi
diákélet a Bethlen-kollégiumban (a 300 éves Bethlen-kollégium emlékalbumában, Nagyenyed
1922); Nagyenyeden (a Tabéry Géza és Incze Ernő szerkesztette Jókai Erdélyben c. kötetben,
Nv. 1925. 101–08.).
Vita Zsigmond: Látogatás a Bethlen-kollégium legöregebb tanáránál. Déli Hírlap 1943. márc. 27.

Fogarasi József (Torda, 1912. dec. 28.) — jogi és gazdasági szakíró. Középiskolai
tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban végezte, a Ferdinand Egyetemen 1935-ben
jogtudományi doktorátust szerzett. Előbb ügyvéd Kolozsvárt, 1944-től 1948-ig a
Szakszervezeti Tanács jogtanácsosa, majd vállalati aligazgató. 1950-től nyugalomba
vonulásáig, 1974-ig a Bolyai, ill. Babeş–Bolyai Egyetem előadótanára a jogi és közgazdasági
karon, közben a kolozsvári néptanács végrehajtó bizottságának titkára (1958–61). Közírói s
egyben jogi felvilágosító munkásságát a MADOSZ eredetileg Előre, majd más elnevezések
alatt megjelent lapjában kezdte (1935–36), a szakszervezeti sajtóban folytatta; több egyetemi
jegyzetet adott ki, s részt vett mint társszerző A Román Népköztársaság alkotmánya c. munka
(1957) szerkesztésében; egy tanulmánya az áruforgalmi adó jellegéről és szerepéről a
Közgazdasági tanulmányok c. kötetben (1957) jelent meg. A Szakszervezetben (1945–46) és a
Justiţia Nouă hasábjain (1956) közölt cikkei mellett a Korunkban számos közigazgatási tárgyú
írása jelent meg. Az egyetem Studia sorozatában a szocialista vállalatok vitás kérdéseinek
megoldásáról értekezett (1970).

folklór (ang. folklore 'népi tudás') — a nép hagyományos, közösségi eredetű-jellegű, íratlan
szellemi javainak (költészet, zene, tánc, néphit, népszokások) összessége; a romániai magyar
nemzetiségi kultúrában azok a szellemi javak, amelyek az itt élő magyar népi (falusi és
városi) tömegek sajátjai.

A romániai magyar ~nak mély, évszázadokon át kialakult és felhalmozódott sajátosságai
vannak mind a magyar ~ egészével, mind a román ~ral való kapcsolataiban és kölcsön-
hatásában. A korábbról öröklődött, majd továbbfejlődött romániai magyar ~ 1918 után
keletkezett részében külön romániai jelleg is észlelhető néhány olyan műfajban, amely a
történeti, közéleti változásokat közvetlenebb módon és gyorsabban tükrözi. Ilyenek a
katonadalok, a két világháború közt a munkásmozgalom dalai vagy a szocializmus építéséhez
kapcsolódó új szövegek.
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A romániai magyar ~ az egész magyar ~ban viszonylag a legrégiesebb, következőleg a
legélőbb és leggazdagabb. Régies jellege az országon belül is, nyugatról kelet felé haladva,
mind erőteljesebb, mígnem a ~terület szélén, a székelyeknél, a gyimesi meg a moldvai
csángóknál eléri a maximumot. Az a tény, hogy a magyar nemzetiség Romániában nem
egyetlen összefüggő tömbben, hanem több kisebb-nagyobb csoportban, sőt részint
szórványosan él, románokkal, ill. más nemzetiségekkel együtt vagy azok környezetében,
szintén hozzájárult a régies anyag és sajátosságok megőrzéséhez.

A régiesség az anyagban (siratóénekek, egyedülálló klasszikus balladatípusok, lírai keser-
vesek) éppúgy szemmel látható, mint az életben (verses alkotások rögtönzése, nagymérvű
szöveg- és dallamvariálás, egyéni balladaelőadás, gazdagon ékített dallamvonal). A romániai
magyar ~ ilyen és hasonló régi, jórészt már kizárólagos anyagának, alkotás- és előadás-
formáinak rendszeres gyűjtése, tanulmányozása és kellő ismerete nélkül a magyar ~ múlt-
jának vagy mai állapotának egyetlen kérdése sem oldható meg tudományos szinten. A
régiesség és gazdagság azonban természetesen csak viszonylagos; talán a moldvai csángókét
kivéve egészében rohamosan tért vesztett és veszít az irodalommal, valamint a kultúra
valamennyi modern formájával szemben; a századokkal korábbi egyeduralmához és
virágzásához viszonyítva az élő ~ a hanyatlás, a megszűnés végső szakaszához jutott.

A romániai magyar ~ másik alapvető sajátossága, a román néppel való együttélés természetes
és szükségszerű következményeként megnőtt az interetnikus kapcsolatok súlya és jelentősége.
Az ezredéves együttélés szövevényes kölcsönhatásokhoz vezetett: elsősorban itt áramlottak és
áramlanak be a magyar ~ba különösen a román, általában a délkelet-európai hatások, formai
elemek éppúgy, mint tartalmi motívumok, epizódok és típusok. Nem véletlen, hogy Erdélyben
a magyar–román összehasonlító folklorisztika a gyűjtés kezdeteitől napjainkig jellegzetes
hagyománnyá gyarapodott.

Végül nem hanyagolható el az a földrajzi adottság sem, hogy a térszíni formák nagy
változatossága miatt a néprajzi tájak területe egyenként sokkal kisebb, számuk viszont sokkal
nagyobb, mint akár a román, akár a magyar alföldi sík részeken. A romániai magyar néprajzi
tájak hegységekkel barázdált, folyókkal-patakokkal szabdalt térképe meglepő és jellemző
tagoltságot mutat: nemcsak két szomszédos völgy tucatnyi faluja, hanem akár egy-két falu is
(így Szék vagy Torockó) alkothat önálló, a környezetétől teljesen elütő néprajzi tájat, vidéket.
A romániai magyar néprajzi tájak túlnyomórészt a Kárpátok ívén belül, Erdélyben
helyezkednek el. A Kárpátok övezte mai tizenhat megye közül mindenikben van, románokkal
és más nemzetiségekkel együtt, több-kevesebb magyar népesség, szórványoktól kezdve olyan
nagyobb néprajzi tájakig, amelyek közül területének és magyar lakosságának arányai,
valamint éppen népköltészete és népművészete révén a nemzetközi szakirodalomban is
méltán legismertebb Kalotaszeg és a Székelyföld. Egy kisebb, de a népi kultúra
szempontjából jelentős csoport él a Keleti-Kárpátokon kívül: a moldvai csángó magyarok,
akik a középkortól kezdve fokozatosan települtek át a Székelyföldről Moldvába, és ma a
legarchaikusabb magyar ~sajátosságok őrzői.

A ~ a romániai magyar kultúra fontos és jellegzetes része. Bár néhai hagyományos
(„szerves”) korszaka hovatovább lezárul, újjáélesztett és továbbfejlesztett („szervezett”)
formái a könyvkiadás és az időszaki sajtó, a rádió és televízió, a fesztiválok és versenyek, a
*Kaláka és a táncházmozgalom, általában a szocialista állam művelődési intézményei és
mozgalmai révén egész nemzetiségünk kulturális életét áthatják. Az irodalomban és a
képzőművészetben egyre jellemzőbb a folklorizmus: a hagyományos népi szellemiség
közvetlen vagy közvetett ihletése és hatása. A ~ sokrétű megbecsülése, megőrzése és
értékesítése az öntudat jelzőrendszeres tartozékaként szolgálja a nemzetiség együttérzését és
összetartozását.
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A magyar folklórkutatásnak Erdélyben és Moldvában gazdag múltja van; a százados
népköltészeti és népzenei gyűjtések és feldolgozások áldozatos munkával ismétlődnek 1919
után is. Vikár Béla, Bartók, Kodály, Lajtha László, Balla Péter munkásságát Seprődi János,
Veress Gábor, Domokos Pál Péter, Járdányi Pál és mások folytatják, közlésre az Erdélyi
Múzeum és az ETI nyújtott segédkezet.

Intézményes munkára, tudományos tervszerűségre újabban került sor: 1949-ben alakult a
bukaresti Folklór Intézet fiókjaként a kolozsvári Folklór Osztály, a romániai magyar ~
gyűjtésének és tanulmányozásának, továbbá a román–magyar ~kapcsolatok vizsgálatának
feladatával. Ma mint Etnológiai és Szociológiai Osztály a Babeş–Bolyai Egyetem
Társadalomtudományi Központjához tartozik. Belső munkatársai megalapításától napjainkig:
Szegő Júlia (népzene) 1957-ig, Jagamas János (népzene) 1960-ig; rövid ideig Elekes Dénes
(néptánc), akit Faragó József (népköltészet) váltott fel; 1957-től Almási István (népzene);
1958-tól 1973-ig Nagy Olga (népköltészet), 1960-tól Vöő Gabriella (népköltészet). Rövidebb
időn át Gurka László (népzene, 1954–59), Könczei Ádám (népköltészet, 1958) és Schuster
Nagy Ildikó (népzenei irattáros, 1958–62). Jelenleg az osztálynak három magyar szakembere
van: a népköltészeti kutató Faragó József, Vöő Gabriella és a népzenekutató Almási István.
Hivatásos népköltészeti kutató 1967 óta Marosvásárhelyen Olosz Katalin folklorista. A
kolozsvári egyetem magyar irodalmi tanszékén 1943-tól 1953-ig Faragó József mint
gyakornok, tanársegéd, ill. adjunktus foglalkozott népköltészeti oktatással, 1954 óta Mitruly
Miklós lektor a ~ előadója. A zeneművészeti főiskolán Jagamas János irányította éveken át az
újabb nemzedékek népzenei érdeklődését. A népköltészet és a népzene mellett olyan
részeknek, mint a néptánc, a népszokások, a néphit és a népi tudás, hiányoznak még hivatásos
kutatói.

A hivatásos folkloristák szerény száma miatt közművelődési szerepén túl szakmailag is
számottevő az a népköltészeti és népzenegyűjtő mozgalom, amelynek gazdag termése
többnyire szintén a Folklór, ill. Etnológiai és Szociológiai Osztály archívumát gyarapítja. Ez
az archívum már 1977 végén 723 helységből összesen 130 000 romániai magyar
folklóralkotást őrzött, a szám ma meghaladja a 150 000-et. A gyűjtések jelentős része a
folyóiratokban is napvilágot lát, főleg a Művelődésben és mellékletein; tudományos
feldolgozásokat a Korunk és a NyIrK közöl. A könyvkiadók és a megyei közművelődési
szervek is számos kiadvánnyal járultak hozzá a népköltészet, így különösen a *ballada és a
népdalok (*daloskönyv) iránti közérdeklődés felkeltéséhez, ritkább a *néptánc koreográfiai
irodalma, e téren azonban több művészi együttes és újabban a *táncház ifjúsági mozgalma
nyújt új eredményeket.

(F. J.)
Kós Károly, ifj.: Magyar néprajzi tájak hazánk területén. Művelődés 1957/2; uő: Hagyomány, fejlődés,
sajátosság és egyetemesség a néprajzban. Korunk 1969/11. — Faragó József: Székely népköltészet. Korunk
1957/8; uő: Népköltészeti kapcsolataink kutatásáért. Korunk 1959/9; uő: Nemzetiség és folklór. Korunk Évkönyv
1973. 135–46.; uő: Folklórtudat. Művelődés 1978/9; uő: A székely folklórgyűjtések vázlata. Korunk Évkönyv
1979. 31–38.; uő: A szerves és a szervezett folklór. Korunk 1979/1–2. — Balogh Edgár: Megtartó és egybekötő
néphagyomány. Korunk 1969/11; uő: Néphagyomány és művelődés. Korunk Évkönyv 1979. 10–19. — Szabó T.
Attila: A hazai magyar népballadagyűjtés életútja. Kallós Zoltán Balladák könyve c. kötetében, 1970. 5–42. —
Kósa László–Nagy Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában. Népi kultúra — Népi társadalom V–VII. Bp.
1971. 45–69. — Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtőversenyek általános iskolás tanulókkal. Népismereti
dolgozatok 1976. 73–84. — Jagamas János: Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez. A
Szabó Csaba szerkesztette Zenetudományi írások c. kötetben. 1977. 25–51. — Cseke Péter: Folklórkutatásunk
korszerű szintézise. Korunk 1978/9. — Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete (1926–1977). Korunk
Évkönyv 1979. 299–312.
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Fónagy János (Margitta, 1900. okt. 19. — 1929. márc. 3., Cîmpina) — szerkesztő. Részt vett
a Magyar Tanácsköztársaság küzdelmeiben, majd bécsi és prágai emigráció után Aradon,
Szatmáron, Temesvárt és Nagyváradon az illegális munkásmozgalomban vett részt. 1923-tól a
Munkás rendes munkatársa s az Új Harcos c. KISZ-folyóirat szerkesztője. Több cikke jelent
meg a Temesvári Hírlapban s az aradi Periszkop hasábjain. Illegális kommunista kiadványok
szerkesztéséért 1926-ban ötévi börtönre ítélték. A doftanai börtönben elszenvedett kínzások
következtében halt meg a rabkórházban. A tömegtüntetést a temetés során Temesvárt a
rendőrség erőszakkal megakadályozta.
Szenkovits Sándor: F. J. 1947. — Nagy István: Hogyan tovább? 1971. 61. — Kahána Mózes: Fónagy és a
többiek. Doftanai naplójegyzetek. A Hét 1974/1. — Gaál Kornélia: Emlékezés F. J.-ra. Új Élet 1975/20. —
Zimán József: Árnyékos oldal. Önéletrajzi regény. 1976. 189–268. — Vajda Lajos: Emlékezés F. J.-ra.
Művelődés 1979/3.

Fóris István (Tatrang, 1892. máj. 15. — 1946 nyarán, Bukarest) — szerkesztő, közíró.
Középiskolai tanulmányait a brassói reáliskolában kezdte, ahol Marx és Engels műveit
olvasva baloldali diákcsoportot szervezett. Ezért eltanácsolták, s tanulmányait Budapesten
folytatta. Egy ideig Párizsban élt, 1914-ben bevonult, s mint tüzértiszt került az olasz frontra.
1918 végén mint a matematikai kar hallgatója a kommunistákhoz csatlakozott, s a kommün
alatt párttevékenységet fejtett ki az egyetemen. A proletárdiktatúra leverése után hazajött,
Rozvány Jenővel és Gyöngyösi Gyulával együtt bekapcsolódott a Munkás, a brassói Előre és
Világosság c. munkáslapok szerkesztésébe, s e lapok betiltása után Tatrangon állított fel
illegális nyomdát, amelynek kommunista propagandakiadványait maga szerkesztette és
terjesztette. 1925-től a Munkás szerkesztőségében dolgozott Bukarestben. 1930-tól az Înainte
s a Dolgozók Lapja munkatársa, az illegális Scînteia egyik szervezője. Hosszas börtön-
büntetés (1931–35) után a Reporter, Atlas, Arena és Zorile c. román antifasiszta lapokban
közöl cikkeket. Már diákkorában Ady költészetéért állt ki; több újságban fejtett ki
szépirodalmi tevékenységet, de szigorú illegalitása miatt névtelenül írt. Az 1930-as Csángó
Naptár két verset közöl (Veled vagyok, Üzenet) ezzel a megjegyzéssel: „Az olasz
hadifogságban írta Fóris István tatrangi földműves.” Ezek szerzőségének kérdése tisztázatlan.
Beke György: Csángó krónika. V. Új Idő 1968. jún. 27. — N. I. Florea: Ştefan Foriş (1892–1946). Analele de
Istorie 1972/3.

Fóris Lajos (Margitta, 1886 — ? Bogota) — közgazdasági író. Marosvásárhelyen szerzett
ügyvédi diplomát, s az I. világháború után az Ellenzék közgazdasági rovatát vezette. 1927-ben
Kolozsvárt két szakmunkája jelent meg: Gyakorlati gazdasági bank- és deviza lexikon, ennek
alapján Rövid deviza és banklexikon, s 1928-ban a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia
szolgálatában szerkesztett Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat. K. A. Witfogel
német fordítása után átdolgozta és kiadta magyarul az angol J. F. Horrabin Mire tanít a
gazdasági földrajz? c. könyvét (Kv. 1933). A 30-as évek elején marxista szemináriumokat
tartott. Még a II. világháború előtt Kolumbiába vándorolt ki.

Fóris Pál — *fotó és irodalom

Forma-Fajankó — *Fajankó

Forradalmi Írók Munkaközössége — *athenaeum

Forradalom — a baloldali szociáldemokraták illegális kiadványa. Megjelent Kolozsvárt
1940 augusztusában Jordáky Lajos szerkesztésében. Programnyilatkozatokban Erdély
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lakosainak testvéri együttműködése mellett foglalt állást s a szocializmust hirdette.
Kiadásában részt vett Lengyel Samu, Neumann József, Nagy Sándor és a kommunista Vasile
Pogăceanu.

Forrás — 1. Elsőkötetes költők, próza- és drámaírók, újabban esszéírók és riporterek
(kivételesen egy fiatal művész) bemutatkozását szolgáló könyvsorozat az Irodalmi
Könyvkiadó (1961–69), majd 1970-től a Kriterion gondozásában. A ~emblémával (Bardócz
Lajos készítette) s a borítón rajzzal megjelenő kötetekben a szerzőt eleinte egy-egy idősebb
írótársa ajánlotta az olvasók figyelmébe; 1971 óta a ~-kötetek az ifj. Cseh Gusztáv tervezte új,
modernebb grafikájú borítólappal, az ajánlás helyett szerzői vallomással kezdődnek. Számuk
1979-re már meghaladta a nyolcvanat, s szerzőik a sorozatról elnevezve mint első, második és
harmadik *Forrás-nemzedék léptek be a romániai magyar irodalomba. A sorozat egyetlen
grafikai kiadványa Molnár Dénes karikatúráiból közöl válogatást (1977).

2. A Szatmári Hírlap időszaki melléklete.

Forrás-nemzedék — a Forrás-sorozatról elnevezett, egymást követő, külön jegyekkel fellépő
irodalmi csoportosulások gyűjtőneve.

Az 50-es évek második felében, a 60-as évek elején, az alkotó marxizmus nemzetközi
fellendülésének kedvező légkörében nagy számban jelentkező fiatal szépíró tehetségeket az
1961 decemberében Veress Zoltán Menetirány c. novelláskötetével induló Forrás-sorozat
szervezi új nemzedékké. A történelmi feltételek esztétikai valósággá váltásával ez a nemzedék
irodalomtörténeti szerepet vállalt a romániai magyar művelődésben; az előző, a felszabadulás
utáni első nemzedék néhány kiemelkedő egyéniségével, Szabó Gyulával, Kányádi Sándorral,
Sütő Andrással, Bajor Andorral, Székely Jánossal, Páskándi Gézával és másokkal együtt új
igényt fogalmaznak meg irodalmunkban (a két nemzedék közé nem vonható éles határ, hiszen
Bálint Tibor például a lapokban korábban jelentkezik, Páskándi viszont tényszerűen nem is
tartozik a Forrás elsőkönyvesei közé). A ~ első hulláma a népi demokratikus forradalom
politikai győzelmét követően szükségszerűen magasabb esztétikai igényt képvisel,
ugyanekkor pedig társadalmi-erkölcsi eszményeit a valósággal szembesíti. „Önkéntes, belső
kényszerből fakadó cselekvés, használni akarás — azt hiszem, ez a mi elkötelezettségünk. A
lekötelezettség gerincsorvasztó, meddő, passzív állapot, a pincér mosolya a buksza
elővételekor, zordsága zárás után” — e Farkas Árpád megfogalmazta elkötelezettség-
értelmezés fejeződik ki a ~ egymást követő hullámainak az elődökhöz való viszonyában,
hagyományszemléletében, szabadság-felfogásában, magatartás és forma sajátos jegyeiben.

Amit az újabbkori román irodalomban Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, D. R. Popescu,
Nicolae Velea, Fănuş Neagu vagy Augustin Buzura, a magyarországiban Juhász Ferenc, Nagy
László, Sánta Ferenc, Fejes Endre, Csurka István, a szovjet-orosz költészetben Jevtusenko,
Voznyeszenszkij, Vinokurov, Ahmadulina jelent, körülbelül azt jelenti a romániai magyar
irodalom korszerű hangjának megtalálásában Páskándi Géza (1957-es Piros madár c.
verskötete a ~ közvetlen előzményének tekinthető), Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos,
Bálint Tibor, Veress Zoltán, Szabó Zoltán, Szilágyi István és néhány társuk. A magyar, ill. a
romániai magyar irodalom két világháború közötti örökségéből nem kizárólag a klasszikus
realizmust tekintik folytathatónak, nem fogadnak el esztétikai kánonokat, közvetlen
örökségükhöz sorolják a század eleji avantgarde eredményeit s mindazt, ami annak talaján, a
kísérletek meghaladásával, a XX. századi magyar irodalomban, elsősorban József Attila
gondolati költészetében megvalósult. Világirodalmi kitekintésük tágabb, mint a közvetlenül
előttük járóké volt indulásukkor, nem vélik egymást kizáróan szembenállónak a balzaci,
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tolsztoji realizmust és a prousti lélekelemzést; legjobbjaik Petőfi forradalmi költészetének
tiszteletét össze tudják egyeztetni az eliot-i líra korszerűségének elismerésével.

Az utóbbi években a ~en belül is jelentős differenciálódás ment végbe; az első Forrás-szerzők
ma már a romániai magyar irodalom életerős derékhadát alkotják, s az újabb kötetek írói
részben más élményekkel, más — idősebb társaiktól is alakított — légkörben érkeztek
irodalmunkba. Így megkülönböztethetjük már a Forrás első és második nemzedékét, noha
közöttük sem vonható vitathatatlan határ sem életkorban vagy önálló esztétikai nézetekben,
sem a megjelenés idejét tekintve. Mégis bizonyos közös, elkülönítő jegyek megállapíthatók,
főként jelentkezésük körülményei, fogadtatásuk alapján. Az első ~hez tartozó költők és
prózaírók mindenekelőtt a formát szabadították fel látványosan, közöttük voltak a
neoavantgarde hazai úttörői, de vállalták valóságunkat is, ellentmondásaival, perspektíváival
együtt. A nyomukban érkező újabb hullám, a második ~ az ő eredményeiket viszi tovább. A
Lászlóffy Aladár szerkesztette

Vitorla-ének c. lírai antológia (1967) még a közvetlen kötődés bizonyítéka, de többen azóta
kinőttek már az első nemzedék árnyékából, például Csiki László, Farkas Árpád, Király
László, Kenéz Ferenc, Palocsay Zsigmond, s líránk élvonalába küzdötték fel magukat. A
prózában a második hullámmal kötethez jutó Bodor Ádám, Vári Attila, Pusztai János, Kiss
János, Sigmond István, újabban Györffi Kálmán, a drámában Kocsis István ma már szintén a
legjobbak közé számít, s külön-külön a saját útjukat járják, a riporthűségű valóságirodalomtól
a történelmi parabolákig és az abszurdig.

Új színt hozott a Forrás-sorozatba a 70-es évek közepén fiatal filozófiai esszéírók
jelentkezése: Tamás Gáspár Miklós, Molnár Gusztáv, Ágoston Vilmos, Szilágyi N. Sándor az
elmélet felé nyitott utat. Hozzájuk csatlakozott verskötetével Szőcs Géza, Egyed Péter,
Adonyi Nagy Mária. Vitáikkal a *Gaál Gábor Kör ülésein, műfajilag is rendhagyó
munkáikkal az *Echinox, majd a *Fellegvár hasábjain, új, elkülönítő jegyeikkel, egészen más
irodalomeszményükkel megint új hullám jelentkezik: a harmadik ~ . Míg Gálfalvi György 11
interjúja a második ~ íróival és költőivel (Marad a láz? 1977) mintegy nemzedéktársainak
hittételévé rögzíti, hogy „kibeszéljük nemzetiségi sorsunk közérzetét”, s ezzel térben és
időben mintegy körül is határolja ezt a generációt, addig a hamarosan fellépett következő
hullám, a harmadik ~ új értelmét és céljait Ágoston Vilmos 20 fiatal költő Kimaradt Szó c.
antológiájában (1979) egy öncélúvá váló paradoxális művészet valódiságával magyarázza. „A
pátosz — írja —, ami valamikor emelkedettséget, álproblémákon túllátó bölcsességet
jelentett, visszatetszően az álproblémák megoldásává egyszerűsödött és nem téveszthetjük
össze a lírával, ami a szigorúan végiggondolt logikai ellentmondásoknak nem a megoldását,
hanem a művészeti transzponálását jelenti.”

(K. L.)
Gálfalvi Zsolt: Hat új név. Igaz Szó 1956/12. — Kántor Lajos: Új számadás — új számvetés. Előre 1958. febr.
15; uő: Megújuló forrás. Egy könyvsorozat ürügyén. Korunk 1968/8; uő: Kesztyű vagy meszesgödör? Igaz Szó
1971/1; uő: Elapad a Forrás? A Hét 1972/40. — Szilágyi Júlia: A felszabadulás költő-nemzedéke. Korunk
1964/8. — Szász János: A költői egyéniségről. Előre 1966. jan. 28. — Farkas Árpád: Az irodalom fiatalságáért.
Előre 1968. aug. 4. — Csiki László: Kesztyű. Igaz Szó 1971/1; uő: Idézőjelek. A Hét 1971/39. — Gálfalvi
György: Még egyszer: kesztyű. Igaz Szó 1971/2. — Markó Béla: Beszélgetés Domokos Gézával. Igaz Szó
1973/9. — Gáll Ernő: Nélkülözhetetlen elmélet. Egy nemzedéki jelentkezés fenomenológiájához. Korunk
1976/12. — Mózes Attila: Forrás-jelenségek. Korunk 1977/6. — Mérlegen: hat Forrás-kötet. Ankét a Gaál
Gábor Körben. Ifjúmunkás 1979/12. — Dávid Gyula: A második Forrás-nemzedék és rokonai. Utunk 1979/24.
— Tineri poeţi maghiari din România. Generaţia „Forrás”. 38 fiatal magyar költő antológiája Tudor Balteş
fordításában, Kántor Lajos előszavával, rajzos portrékkal. Kv. 1979. — Balogh József: A barátság könyvtárának
újabb kötete. Megjegyzések a Forrás-nemzedék román nyelvű antológiájához. Előre 1979. jún. 24. — A szóértés
előfeltételeiről. Kerekasztal-beszélgetés. Korunk 1980/1–2. — Ágoston Vilmos: Lássuk, miért gyűltünk össze.
Ifjúmunkás 1980/21.
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Forró László (Sepsiszentgyörgy, 1932. febr. 18.) — elbeszélő, műfordító. Szülővárosában
végezte a középiskolát, majd a Bolyai Tudományegyetem magyar szakos hallgatója. 1955-től
1962-ig a Pionír szerkesztőségében irodalmi rovatvezető. Bukarestben él. Első írásai az
Utunkban jelentek meg 1953-ban, azóta az irodalmi folyóiratokban cikkekkel, interjúkkal,
kritikákkal, képzőművészeti beszámolókkal szerepel.

Ifjúsági regénye, A nadrágtartó király veresége (1963; 2. kiadás 1967) pedagógiai célzatú
történet, mai gyermekhősökkel. Guruzsma c. novelláskötete (1968) lírai-expresszív
kifejezésmóddal gyermekkori háborús élményeit és a XX. századi nagyvárosi ember
nosztalgikus elvágyódását villantja fel tömören megkomponált elbeszéléseiben. Románból
fordította többek között Nicolae Velea Napkereső c. novelláskötetét (1965), Titus Popovici
Ipu két halála c. kisregényét (Deák Ferenc rajzaival, 1972) és Simion Pop Hófehér menet c.
riportkötetét (Vajda Bélával, 1974). Újabban érdeklődése a televízió felé fordult, figyelmet
keltve Az elhagyott szemüveg c. ifjúsági filmjével (1979), Benedek Elek-műsorával (1979) és
Porka havak esedeznek… c. folklorisztikus téli játékával (1980).

Írói álneve Györgyjakab János.
Méliusz József: Villáminterjú F. L.-val. Előre 1968. aug. 17.; újraközölve Az illúziók kávéháza, 1971, 93–97. —
Bálint Tibor: Kételkedő szépség. Utunk 1968/40. — Szőcs István: Valami furcsa, valami különös… Igaz Szó
1968/10. — K. Z. (Krizsán Zoltán): Jobb híján. Igazság 1979. jún. 22. — Sebestyén Mihály: Az elhagyott
szemüveg. Utunk 1979/28.

Fórum — 1. háromnyelvű — román, magyar, német — kőnyomatos közgazdasági hetilap
1929 és 1932 között Temesvárt Lantos Ferenc kiadásában és szerkesztésében. Főszerkesztője
R. Popescu. Közölte bánsági magyar írók publicisztikai írásait is. — 2. a sepsiszentgyörgyi
Megyei Tükör időszaki melléklete.

Forum Studenţesc — a Kommunista Diákegyesületek Szövetsége temesvári Egyetemi
Központi Tanácsának havi folyóirata. 1973 óta jelenik meg. Rendszeresen elemzi a színjátszó
együttesek, műkedvelő csoportok, zenekarok tevékenységét; irodalmi, esztétikai és filozófiai
tanulmányokat, esszéket és beszélgetéseket közöl; diák költők és írók alkotásait mutatja be;
„Universitas” felcímmel eredetiben ad helyet a Temesvárt tanuló magyar, német és szerb
diákok irodalmi próbálkozásainak. Az évek során Jakab Edit, Herényi Erzsébet, Illés Mihály,
Mirisz Miklós, Salat Levente és Visky András versekkel, Kiss Péter, Schwartz Béla, Köteles
Gyula és Hajdu Gy. Zoltán prózai írásokkal jelentkezett hasábjain. A lap vezető tanácsának
tagja magyar részről Albert Ferenc egyetemi tanár, Vajda Sándor újságíró és Székely Imre
műegyetemi hallgató. A magyar nyelvű anyag szerkesztője Kiss Péter, Köteles Gyula, majd
Visky András.

fotó és irodalom — a két művészeti ág írók és irodalmi vonatkozású események
megörökítésében s a képanyag alkalmazásában, gyűjtésében, értékelésében találkozik.
Romániai magyar vonatkozásban sokáig legfeljebb csak alkalmi felvételekről és családi
albumok véletlenszerű anyagáról beszélhettünk. A helikonisták egyik marosvécsi
találkozójáról Kemény János készített amatőrfilmet. A zilahi Kovács Károly a két világháború
között fellépő fiatalabb írónemzedéket örökítette meg művészi fényképeivel (Bözödi György,
Kéki Béla, Koós Kovács István, Kovács Katona Jenő, Nagy István képei, Pásztortűz-
felvételek). Sok felvételt közöltek az egykorú sajtótermékek is, ezek ma jelentős
kordokumentum-értéket képviselnek, nyomdatechnikailag viszont többnyire
reprodukálhatatlanok. Felhasználhatóság szempontjából jelentősebbek a magángyűjtemények,
amelyek közül Jancsó Eleméré, Kemény Jánosnéé, Molter Károlyé és Olosz Lajosé értékes.
Gazdag és jelentős a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fotógyűjteménye: ide került az a fénykép-
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és negatív-anyag is, amelyet Szabó Dénes, a több évtizedes múltra visszatekintő kolozsvári
Fotofilm cég fényképésze és anyagának örököse gyűjtött össze és adott át, benne saját,
százakra menő kolozsvári színielőadásokról készült felvételeivel. Hasonló művészettörténeti
— s irodalmi vonatkozásokban is gazdag — gyűjteménye van a kolozsvári Állami Magyar
Színház könyvtárának is. Mindez az anyag még feldolgozatlan és kiadatlan.

A fényképezést Józsa Béla állította a munkásmozgalmi törekvések szolgálatába, s
*szociofotó-felvételeiből 1929–30-ban Kolozsvárt dokumentumkiállítást szervezett a
Munkássegély javára. Temesvárt Roth Lászlóval az élen működött egy szociofotó-csoport, s
1939-ben Méliusz József szociofotó-felvételeivel jelent meg Nagy István Külváros c. munkája
Kolozsvár munkásnegyedeiről. E szociális gyakorlat elméletét Moholy Nagy László adta meg
A fotográfia napjaink objektív látási formája c. tanulmányával a Korunkban (1933/12).

Magával a fényképészettel mint művészettel esztétikai szempontból foglalkozott a Korunk;
több fotószaklap közül kiemelkedett a két világháború között a Romániai Fényképészek
Országos Szövetségének magyar nyelvű lapja, a Fotografia.

1944 után másfél évtizeden át az irodalmi élet fotókrónikásai továbbra is az amatőrök,
esetenként a napilapok fotóriporterei. Az irodalmi élet rendszeres fényképezéséről csak a
marosvásárhelyi Új Élet megjelenése (1958) óta beszélhetünk. Itt születik meg Erdélyi Lajos
és Marx József gazdag fotótékája, amelyhez később csatlakozik a napi- és hetisajtó hasonló
fényképgyűjteménye, Kolozsvárt pedig a Korunk és az Utunk szerkesztői igényével
párhuzamosan alakul ki Asztalos Sándor írói arcképcsarnoka. Ugyancsak Kolozsvárt szerzett
művészi nevet Csomafáy Ferenc, itt folytatta művészi tevékenységét Szabó Dénes, nemcsak
az író-személyiségek és irodalmi események, hanem a színházi élet megörökítésével is. Ez az
öt név jegyzi az 1971-es Kántor–Láng-féle Romániai magyar irodalom 1945–1970
áttekintően összeállított fényképanyagát.

Írókat mutatunk be c. alatt Erdélyi Lajos 20 író (Kós Károly, Franyó Zoltán, Molter Károly,
Olosz Lajos, Salamon László, Bartalis János, Endre Károly, Kacsó Sándor, Kemény János,
Szilágyi András, Nagy István, Szemlér Ferenc, Balogh Edgár, Horváth Imre, Horváth István,
Méliusz József, Kovács György, Kiss Jenő, Bözödi György és Mikó Imre) otthoni
mindennapját örökítette meg a Közelképek c. kötetben (1974), Marosi Ildikó interjúit téve
szemléletessé. Fotóművészet és irodalom közvetlen együttműködését jelzi Kabán József
közös kötete Palocsay Zsigmond költővel (Felnőttek mesekönyve, 1977).

Megyei méretekben a marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és székelyudvarhelyi múzeum
gyűjti irodalmi vonatkozású fényképeinket, külön fotómúzeum azonban az irodalmi és
művészeti képanyag rendszeres összegyűjtésére még hiányzik. Példaadó Fóris Pál működése,
aki 1974-ben kétnyelvű katalógust szerkesztett, bemutatva a Sepsiszentgyörgyi Múzeum
fényképtárának tárgy- és személynévmutatóval ellátott 1–1000. számú tételeit. Író-arcképeivel
Székelyudvarhelyen Dávid Sándor, Sepsiszentgyörgyön Bartha Árpád tűnt fel. Nagyváradon
Weiss István Ady-anyaga, színházi fotó-gyűjteménye és plakátjai, a Fáklya fotósának, Vilidár
Istvánnak író-portréi jelentősek. Az irodalmi élet jelenségeinek rögzítése a Román Televízió
magyar osztályának megalakulása, 1969 novembere óta a *televízió és irodalom újszerű
formáiban vált rendszeressé.
Udvarhelyi Orbán Lajos: A színes fényképezés kolozsvári úttörője. Korunk 1959/7–8. — Erdélyi Lajos: Művészi
fényképezés és amatőrmozgalom. Korunk 1961/6; uő: Orbán Balázs székelyföldi fényképei. Korunk 1969/4. —
Fóris Pál: Adatok az erdélyi fényképezés történetéhez. Aluta 1972. 137–53.

főiskolai színjátszás — a romániai magyar egyetemi és főiskolai ifjúság cselekvő
művelődésének leggyakoribb formája, többnyire szoros kapcsolatban az új nemzedék
irodalmi törekvéseivel. Főiskolai központok szerint külön-külön indult, de 1974-ben a
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craiovai Országos Főiskolai Színjátszó Fesztivál alkalmából sor került a kolozsvári,
marosvásárhelyi, temesvári és brassói magyar diákszínjátszók első szakmai, szervezési és
műsorpolitikai értekezletére.

1. A Bolyai Tudományegyetem diákjai 1945-ben először a Mátyás király szülőházában
székelő Móricz-kollégiumban tartottak alkalmi előadásokat, 1946-ban megrendezték az első
magyar nyelvű szavalóversenyt, s 1947-ben a József Attila- és az Ady Endre-évfordulón
szavalóestekkel mutatkoztak be az Egyetemiek Háza nagytermében; a köztársaság
kikiáltásának tiszteletére 1948 márciusában a magyar irodalom republikánus eszméket hirdető
alkotásaiból állítottak össze ünnepi műsort. 1952-től rendszeressé válik az egyetemi hallgatók
felolvasó- és szavalóversenye. Emlékezetes az 1955-ös Vörösmarty-est, az 1956 őszén
bemutatott Szeretlek kedvesem c. összeállítás a magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből
és az 1957-es Arany János-szavalóest (szervezőik Antal Árpád és Gálffy Mózes).

1955-ben megalakult a Bolyai Tudományegyetem Egressy Gábor Színjátszócsoportja, s Flóra
Jenő, Szígyártó Sándor, Bereczky Péter rendezők vezetésével tehetséges műkedvelő
együttessé fejlődött. Banner Zoltán, Koczka György, Kovács László, Néda Árpád, Reményi
Sándor és Rozor Anna voltak jelentős tagjai, közülük néhányan művészi pályára léptek. Az
előadások közül Molière Tudós nők (1955) és Calderón Két szék közt a pad alatt (1957) c.
darabjai voltak a legsikerültebbek. 1958-ban került sor Szabédi László válogatásában és
Szabó József rendezésében egy újabb József Attila-szavalóestre. 1959 után a volt Egressy-
csoport tagjai nagyrészt a Babeş–Bolyai Egyetem magyar nyelvű színjátszó csoportjában
folytatták tevékenységüket, rendezőjük Szabó József. Még az 1958–59-es tanévben Arbuzov
Tánya c. színművét, 1959–60-ban Afinogenov Kisunokám, 1961–62-ben Rozov Boldogság,
merre vagy? c. darabját vitték színre. Jól kidolgozott előadásaikon Czeglédy Enikő, K. Jakab
Antal, Kocsis István, Komáromi Ilona és Komzsik István alakításai emlékezetesek. A
Diákszövetség új magyar színjátszó csoportja Bereczky Péter rendezésében Rozov Szállnak a
darvak c. darabjának országos bemutatójával jelentkezett. 1960–61-ben Csehov Leánykérését
Szabó József rendezte, 1961–62-ben Arbuzov Irkutszki történetét több mint tízszer adták elő,
s újabb esztendő múlva Dihovicsnij Nászutazásával arattak sikert. Előadóik közül Czakkel
Ibolya, Krizsán Zoltán, Máthé Loránd és Sigmond Levente játszott gyakrabban főszerepet.

1963 után szervezési és technikai akadályok mélypontra juttatták a magyar nyelvű
diákszínjátszást. 1965 májusában Bolyai Farkas A párisi per c. elfelejtett darabjának bemutató
előadása — Király Lászlóval, Magyari Lajossal, Farkas Árpáddal, Kerekes Ágnessel, Molnos
Lajossal, Nagy Ágnessel a főszerepekben — az egyetemi csoport tevékenységének új
szakaszát nyitja meg. A következő években főleg irodalomtörténeti jelentőségű darabokat
visznek színre Márton János, Bereczky Péter, Péterffy Gyula, majd Horváth Béla
rendezésében (Peter Weiss: A per. 1967; Petőfi: Tigris és hiéna. 1970; Csiky Gergely:
Mukányi. 1971; Vörösmarty: A fátyol titkai. 1972; Balázs Ferenc: Mesék. Színpadra
alkalmazva, 1974); Csokonaitól a Karnyóné, Kisfaludytól A kérők bemutatásával
irodalomtörténeti programra is vállalkoztak, Márton János rendezésében. Velük
párhuzamosan a Diákszövetség csoportja 1967-ben Földes Mária A hagyaték c. darabját
Szabó József rendezésében első bemutatóként adta elő. A hazai szerzők közül Karácsony
Benő, valamint Méhes György, Lászlóffy Csaba darabjai után két Tennessee Williams-mű, a
Nyár és füst (1971) és a Macska a forró bádogtetőn (1973), Bródy A tanítónő (1972), Horia
Lovinescu Lerombolt fellegvár (1974), valamint Kocsis István Tárlat az utcán c. drámája,
majd Molière (George Dandin) és egy erdélyi tréfás népköltészeti műsor jelentett sikert.
Előadóik közül (Dálnoky Zsóka, Papp Éva, Szabó Zoltán, Szász M. Attila, Hürkecz István és
Patkó Ferenc a főszerepekben) többen már a Népi Művészeti Iskola rendezői szakát végezték.
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A 70-es évek közepén újra változás állt be a csoportok szervezésében: ezután a Megéneklünk,
Románia!-fesztivál keretében karonként alakult szavaló- és színjátszó csoportok léptek fel.
Így 1975-től a filológus hallgatók Salamon Ernő Az elhagyott telep balladája c. verses
drámáját (Horváth Béla rendezésében), a szülőföldről szóló verses összeállítást (1976), Deák
Tamás Testvérek c. darabját (1978, bemutató Bereczky Júlia rendezésében) és Szilágyi
Domokos verseit tűzték műsorukra Józsa Irén, Schuller Elza, Márki Zoltán, Szász Zsolt
közreműködésével. A fizikusok szavalócsoportja Radnóti Miklós (1976) és kortárs költők
(1977) verseiből adott elő, a matematikusoké Cselényi László rendezésében Ady-
emlékműsorral (Vízió a lápon, 1977), majd árnyjátékkal (Ilinkuca balladája, 1978)
jelentkeztek. A történelem–filozófia kar diákjainak magyar szavalónégyese A vigasz fája c.
kollázzsal (1975) és egy Szőcs Kálmán-esttel (1976) szerepelt.

Ezek mellett az alkalmilag összeálló csoportok mellett a hagyományos ~t a Diákszövetség
(utóbb Diákművelődési Ház) Bereczky Péter vezette együttese képviseli: kétévi hallgatás után
1977-ben Paul Anghel Nagyhét és Lászlóffy Csaba Sárban veszett hó (dokumentumjáték Ady
Endréről), Bródy Sándor A medikus és Sütő András Anyám könnyű álmot ígér (1979) c.
darabját mutatták be. Külön színfoltot képvisel a Koblicska Kálmán vezette, egyetemi
patronálással működő Echinox-színjátszókör. 1970-es jelentkezése óta Słavomir Mrożek,
Tadeus Rózewicz, Páskándi Géza, Sigmond István, Kocsis István és Ion Băieşu abszurd
darabjaival aratott sikert. A 70-es évek elején a műegyetemi hallgatóknak is volt külön
magyar színjátszó csoportja; a filológus diákok évről évre szavalóversenyt rendeznek. Az
évenként megrendezett Kolozsvári Diáktavaszon az együttesek közösen vonulnak fel.

1969-ben alakította meg még iskolásként Cselényi László és H. Szabó Gyula a *Stúdió '51
csoportot: tagjai önálló rendezésben eredeti elképzeléseket valósítottak meg.

(G. Gy.)

2. Marosvásárhelyen a pedagógiai főiskola filológus hallgatóinak kezdeményezésére 1963-
ban alakult műkedvelő színjátszó csoport. Az együttest 1967-ben átvette a Diákművelődési
Ház, s azóta orvostanhallgatók, almérnök-hallgatók, pedagógusok és középiskolások is
közreműködnek. Állandó vezetőjük és rendezőjük Kovács Levente, a Szentgyörgyi István
Színművészeti Intézet lektora. 1963-ban Csizmarek–Nádasdy Százházas lakodalom c.
darabjával indultak, azzal a szándékkal, hogy politikai színházat teremtsenek. Azóta Csehov,
Karinthy mellett Méhes György, Molnár Jenő darabjait mutatták be. Első jelentősebb
sikerüket 1967-ben Saroyan Halló, ki az? c. darabjával érték el, 1970-ben Albee Bessie Smith
halála c. művét adták elő a brassói fesztiválon, s 1972-ben Karinthy Az emberke tragédiája c.
művével országos I. díjat nyertek a temesvári versenyen. Tízéves fennállásukat Peter Weiss A
luzitán szörnyével ünnepelték meg. Az ENSZ Környezetvédelmi Bizottságának kelet-európai
központja segítségével állították össze 1974-ben a szennyeződés ellen tiltakozó
kollázsműsorukat (Tiszta Földet!); 1975-ben Shakespeare A szentivánéji álom c. darabjának
zenés változatával szerepeltek (a beiktatott szonetteket Sárossy Endre zenésítette meg), s
ezzel bemutatkoztak Temesvárt, Kolozsvárt, Brassóban, Székelyudvarhelyen. Műsorukon
zenés kabaré is szerepelt; népszerűek a kortárs költőket, így Kányádi Sándort, Szilágyi
Domokost, Szőcs Kálmánt bemutató szavalóestjeik.

Míg a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet harmadéves hallgatói a *Thalia-
laboratórium keretében — már a ~on túlmenő jelentőséggel — évente két amatőr-kísérleti
műsort mutatnak be, az első és másodéves színinövendékek 1976 óta bekapcsolódtak a
főiskolás együttesbe mint szereplők, segédrendezők és technikusok. Ez a tevékenység a
színészképzés szerves része lett. A kibővült csoport előadta Victor Eftimiu Prométheusz
öröksége c. darabját (Kovács Levente átdolgozásában, Elekes Csaba zenéjével), majd 1977-
ben Emberarcok címen Cseke Gábor, Gálfalvi György, Marosi Barna prózai írásaiból, Farkas
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Árpád, Magyari Lajos, Kenéz Ferenc verseiből összeállított riportkollázzsal mutatkoztak be
(Elekes Csaba és Panek Kati zenéjével). 1978-ban Bertolt Brecht Mahagonny város
tündöklése és bukása, 1979-ben Dumitru Radu A nyolcadik nap hajnalán c. darabjával arattak
helyi és országos sikert.

(Ko. L.)

3. A temesvári Diákművelődési Ház Thalia Stúdiója keretében 1968-ban alakult a román
nyelvű együttes mellett magyar, német és szerb nyelvű színjátszó csoport; a magyart főleg a
politechnikai intézet diákjainak buzgalma hozta létre. 1968 decemberében országos
bemutatóként színre hozták Kocsis István Megszámláltatott fák c. drámáját. A csoport már
indulásakor céljául tűzte ki, hogy a hazai magyar irodalomnak a hivatásos színtársulatok
részéről méltatlanul mellőzött alkotásait viszi közönség elé. Így került előadásra Kocsis István
Rekviem, Jogfosztott, Tűzszünetben és Játék a hajón c. munkája, több Páskándi-darab,
Kincses Elemér Katonák, Seneca és A gomb, Szőcs Kálmán Befejezhetetlen szimfónia c.
színműve, valamint Papp István átírásában Bálint Tibor Önkéntes rózsák Sodomában c.
regényének színpadi változata. 1974-ben a csoport Hadobás István Medvetánc c. darabjával I.
díjat nyert a Diákszínjátszó Fesztivál Craiován tartott országos döntőjén. Bemutatták Bodor
Ádám Felvilágosító iroda és Anavi Ádám Az eltűnt szerető c. darabját, majd 1977-ben Kenéz
Ferenc, 1978-ban Király László verseiből állítottak össze egész estét betöltő műsort.

A diákszínjátszók munkáját Temesvárt az Állami Magyar Színház művészei irányítják: Vértes
József, majd Cseresnyés Gyula, utánuk Mátray László. A csoport vállalkozott Augustin
Cuzanni A középcsatár hajnalban hal meg (1969), Illyés Gyula Az éden elvesztése (1971),
Dumitru Solomon Diogenész, a kutya (1976) c. darabjának előadására, s 1978-ban tízéves
fennállását Friedrich Dürrenmatt Pillanatképek egy bolygóról c. drámájával ünnepelte, Mátray
László rendezésében. 1979-ben Oláh István Az alakítás, avagy a kísérleti költészet esélyei c.
darabjának bemutatására került sor.

A ~ hatékonyságára jellemző, hogy a diákműkedvelők szavalataikkal és felolvasásaikkal
közreműködtek a *Látóhatár Kör és az *Ady Endre Irodalmi Kör ülésein, s közülük
számosan főiskolai tanulmányaik bevégzése után is írói, műkedvelő és népművelő
szerepkörben tevékenykednek új munkahelyeiken.

(Sz. J.)

4. A brassói Diákművelődési Ház Karima néven fellépő magyar színjátszó együttese 1972ben
alakult meg. Hazai fiatal magyar költők műveiből összeállított műsorukkal (Sirálytánc)
mutatkoztak be első ízben. 1973 tavaszán Akszjonov Kollégák c. darabját mutatták be
sikerrel. Vendégszerepeltek előadásaikkal Brassó megye városaiban, így Kőhalomban és
Szecselevárosban. A csoport művészeti vezetői a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház
meghívott művészei. Az évenként újjáalakuló együttes 1978-as műsorán sikerrel szerepelt az
Akarsz-e játszani? c. játékkompozíció, melyet Kovács R. József, a finommechanikai fakultás
hallgatója állított össze Sütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat c. műve nyomán;
1979-ben Oláh István Az alakítás c. lírai oratóriumával szerepeltek.

(Sz. S.)
Lászlóffy Aladár: Ősbemutató diákszínpadon. Igazság 1965. máj. 12. — Márton János: Egyetemi színpad.
Művelődés 1970/3. — Kardos Adrienne: Echinox-színjátszók. Echinox 1970/5. — Szekernyés János:
Drámairodalmunk jelene és a temesvári diákok. Művelődés 1972/10; uő: Műkedvelés és hivatásos színház
között. Korunk 1973/9. — Hürkecz István — Szász László: Három csoport és még egy. Hol tart a kolozsvári
magyar nyelvű főiskolai színjátszás? Igazság 1973. máj. 13. — Főiskolás diákszínpad. Ankét Pandula Dezső,
Hevesi József, Demján László egyetemi hallgatók részvételével. Utunk 1973/31. — Bölöni Sándor: Politikai
színház diákoknak. Előre 1973. aug. 10. — Gaal György: A kolozsvári diákszínjátszás múltjából. Művelődés
1973/10; uő: A hazai magyar nyelvű diákszínjátszás múltja. Echinox 1974/1–3 és 1974/5–7. — Kovács Levente:
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Diákművelődés: önkifejezés és életforma. A Hét Évkönyve 1978. — Kelemen Ferenc: Gazdag szegény
diákszínház. Beszélgetés Kovács Leventével. Művelődés 1979/8. — Varga Gábor összeállítása: Üdvöz légy,
Thália! Igaz Szó 1979/8.

ASZT: Bolyai Farkas A párisi per c. darabja diákelőadásban. TM 41.

főiskolás lap — az egyetemeken és főiskolákon pályára készülő új értelmiség sajtószerve.

A két világháború közt az *Erdélyi Fiatalok tölti be a ~ szerepét (1930–40), a II. világháború
alatt Kolozsvárt „Az erdélyi magyar ifjúság szava” alcímmel a KMDSZ lapjaként indult meg
a *Március Derzsi Sándor, Kolosy Márton, Lőrinczi László szerkesztésében (1942–43), a
népi írók szellemi irányvonalát követve.

1944 után az MNSZ ifjúsági osztálya a Móricz Zsigmond Kollégiummal karöltve jelentetett
meg ifjúsági kiadványokat, majd az egyetemek és főiskolák ifjúsági szervezetei kezdték meg
több ~ kiadását. Így keletkezett Kolozsvárt a román–magyar–német nyelvű *Echinox és
Napoca Universitară, Temesvárt pedig a szerbbel együtt négynyelvű *Forum Studenţesc.
Marosvásárhelyen 1969 és 1974 között az orvostanhallgatók Aesculap címen háromnyelvű, a
pedagógiai főiskola diákszövetsége *Athenaeum címen kétnyelvű s a színi főiskolások
*Thália címen magyar nyelvű lapot adtak ki. 1974-ben a három lap helyett egy háromnyelvű
~ indult *Gînduri Studenţeşti címmel mint a Kommunista Diáktársulatok Szövetsége helyi
központjának hivatalos orgánuma.

Földes Anna101

Földes István102

Földes László (Arad, 1922. jún. 26. — 1973. jan. 10., Kolozsvár) — irodalomkritikus,
szerkesztő. ~ Mária férje. A középiskolát Aradon és Budapesten végezte, a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetemen lélektan–filozófia szakon 1947-ben szerzett tanári képesítést. 1947 és
1953 között az egyetem lélektani, majd filozófiai tanszékén tanársegéd, ill. lektor, 1953-tól
pedig a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola és a Zenekonzervatórium esztétikatanára. Még
egész fiatalon a romániai magyar irodalom fejlődése szempontjából fontos funkciókat tölt be:
tanári állása mellett 1950 és 1956 között az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári
fiókjának főszerkesztője, 1956-tól pedig az Utunk főszerkesztője; hosszú megszakítás után,
1970-től ismét alkatának, széles körű érdeklődésének megfelelő szerkesztői munkát végzett
mint a bukaresti A Hét főszerkesztő-helyettese.

Első kritikai írását mestere, Gaál Gábor közölte az Utunkban 1947-ben. A forradalmi
romantika s a vele hovatovább összeszövődő dogmatizmus természetesen rányomják
bélyegüket kritikai indulására; korai cikkei nem annyira az elemzőkészséget, mint inkább az
irodalompolitikusi rátermettséget bizonyítják. Az 50-es évek második felétől született kritikái,
esszéi, irodalomtörténeti igényű pályaképei nemcsak szemléletileg haladják meg előző
bírálatait, azok publicisztikai állásfoglalását, összefoglaló jellegű műfaji felméréseit, hanem
— alapos filozófiai és irodalmi műveltségét, modern lélektani felkészültségét kamatoztatva —
többnyire közvetlenül polemizálnak a proletkultos szemlélettel, az irodalmi vulgarizálással.
Létay Lajos költészetének beható elemzésében például az idillizmus művészeti
kártékonyságára is figyelmeztet (1957). Papp Ferenc írói megújhodásából pedig a
dogmatizmus tehetségsorvasztó hatásának tanulságát mutatja ki (1967). Dsida Jenő költészete
c. terjedelmes tanulmányában (1957) az elsők között kísérli meg a két háború közötti
romániai magyar irodalom örökségének árnyaltabb átértékelését, bár a formaelemzés
elnagyolása miatt az eredmény még nem egyértelmű. Kitűnő elemzőkészségét elsősorban
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Szabédi László és Horváth Imre költői életművének, Lászlóffy Aladár első versköteteinek
értelmezésében, bírálatában érvényesítette, ahol a költészet logikailag megragadható,
kategorizálható elemei meghatározó szerephez jutnak. Különösen Szabédi-tanulmányában (Az
egészet akartam, 1956) sikerül „az értelem puritán szigorát” a formaelemek dialektikus
rendjében kimutatnia. Lászlóffy-elemzésében már-már egy önálló József Attila-tanulmány
körvonalai villannak fel, s a József Attila utáni modern magyar líráról fogalmaz meg benne
ma is megszívlelendő igazságokat.

Mint kritikus a „szellemi reflexek”-ben éli ki magát. Eredeti gondolatai irodalomról,
színházról, képzőművészetről nem rendeződnek szilárd rendszerbe, tanári előadásai,
szerkesztői kezdeményezései (főként a könyvkiadói munkában és az Utunk-szerkesztés
éveiben), írásban rögzített vagy szóbeli vitákban elhangzó érvei viszont közvéleményformáló
erejűek voltak, jelentős tényezők a fiatal művésznemzedék szemléletének alakulásában.

Kötetben kevés anyagot hagyott maga után. Tóth Sándorral sajtó alá rendezte Gaál Gábor
filozófiai, társadalomtudományi és a marxizmust összefoglaló egyetemi jegyzeteit (Kv. 1947);
kritikusi életművének jelentős része ma is csak a korabeli lapokban szétszórva található, s
önmagával szembeni szigorúságát tanúsítja, hogy a romániai magyar novella első évtizedének
átfogó elemzését tartalmazó könyve kéziratát éppúgy félretette, mint ahogy egyetlen, életében
megjelent tanulmánykötetéből (A lehetetlen ostroma, 1968) kizárta az 50-es évek derekáig
írott összes tanulmányait. Egy második tanulmánykötetének befejezésében halála akadályozta
meg.

Nekrológjában így jellemzi Deák Tamás: „Szenvedélyes volt az elvontságban is. Szerette az
elvontságot, a szellemi tornát, a filozófiai tréfát, a mutatványt, a bravúrt. Ha majd a
bírálatairól írunk, nem szabad megfeledkeznünk Földesnek erről a mondhatni élveteg
öröméről az absztrakcióban, mert talán ebben volt a »legmodernebb«, ő, a nagyon modern
ember.”

(K. L.)
Méliusz József: A lehetséges meghódítása. Előre 1968. szept. 28.; újraközölve Az illúziók kávéháza, 1971, 110–
16. — Kántor Lajos: Szellemi reflexek — és a szintézis. Korunk 1968/12. — Szőcs István: Vándorló szempontok.
Igaz Szó 1969/2. — Láng Gusztáv: Az analízis győzelmei és határai. Utunk 1969/16. — Bajor Andor: A
messzeség íve alatt. Korunk 1973/1. — Deák Tamás: A temetésen. Igaz Szó 1973/1. — Domokos Géza: Úszás
közben. A Hét 1973/2. — Bodor Pál: Múlt időben minden igét. A Hét 1973/2. — Szász János: F. L. titoktalan
rejtelmei. A Hét 1975/48.

ASZT: Huszár Sándor Földes-interjúja. LM 648. — F. L. riportja Bene Józseffel. LM 764. — Riportja Feszt
Lászlóval. LM 890. — F. L. emlékműsor. LM 1178.

Földes Mária (Arad, 1925. szept. 5. — 1976. dec. 18., Tel-Aviv) — színműíró. ~ László
felesége. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Kolozsvárt végezte,
egy ideig a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet hallgatója volt.

Fiatalon élte át a deportálás megpróbáltatásait. Írói szemléletét ez a megrázó élmény s a
szocialista társadalom kibontakozása alakította ki. Hazai magyar színműirodalmunk úttörői
közé tartozott, s a valóság változásai során fejlődött művészete is. Első drámai műve, a
Hétköznapok c. tragikomédia (könyv alakban 1957) viszolygást fejez ki az alantas érdekeket
leplező fellengzéssel szemben; a Hölgy a barakkban („Romain Gary ötlete alapján”, 1960)
irodalmi és személyi emlékek hatása alatt mutat rá a deportáltak kisközösségében a jellemek
kialakulására, megvilágítva az árulás és elvhűség dilemmáját; a Baleset az Új utcában
(kolozsvári bemutató 1963-ban; könyv alakban 1965) drámai riport, amelyben a személyi
felelősség kérdése új típusú emberi kapcsolatokra derít fényt; A hagyaték (kolozsvári
bemutató 1964-ben) özvegyi jellemtorzulás halottimádó aszkézisét tagadva bontja ki az
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egészséges életösztön tiltakozását minden dogmatikus korlátozással szemben. A kritika
részéről kifogásolt esztétikai ellentmondásokat sikeresen oldotta fel a Korunkban 1965-ben
megjelent, Szatmáron bemutatott, majd az öt színművet felölelő kötetnek is (1968) címet adó
A hetedik, az áruló c. fizikus-dráma: erkölcsi meggyőződés és hivatástudat Dürrenmattra
emlékeztető konfliktusa azonban egy tudományos felfedezés emberi vagy embertelen
felhasználása körül eredeti feldolgozású. Utolsó, még 1968-ban szerzett darabja, a
Nagyváradon bemutatott s román nyelven a bukaresti Nottara Színházban is előadott Rövid a
nyár valójában már A séta c. önéletrajzi regény (1974) olykor fanyar, de mégis lírai
telítettségű vallomását jelzi előre. A regényből Bátséva Noám (valamikor Wohl Kati néven
ismert szatmári színésznő) héber nyelvű színdarabot írt.103

Marosi Péter: Drámák, drámaiság. Utunk 1962/50. — Balogh Edgár: Humánum a színpadon. Korunk 1967/4. —
K. Jakab Antal: Az erkölcs diadala és kudarca. Igaz Szó 1967/8; uő: Az ötödik, az igazi. Utunk 1968/31. —
Banner Zoltán: Rövid a nyár. F. M. vígjátékának ősbemutatója Nagyváradon. Utunk 1968/48.

ASZT: Baleset az Új utcában. Kolozsvári előadás (3 szalag), TM 16. — A hetedik, az áruló (2 szalag), TM 57.
— A hagyaték (2 szalag), TM 83. — Hétköznapok. Szatmári előadás (2 szalag), TM 148. — Rövid a nyár.
Nagyváradi előadás (3 szalag), TM 432. — Bűnösök. F. M. hangjátéka, TM 486.

Földes Zoltán (Csíksomlyó, 1884. okt. 15. — 1956. júl. 28., Budajenő) — elbeszélő,
tankönyvíró. Csíksomlyón tanítói oklevelet, Kolozsvárt jogi doktorátust szerzett, tanító lett.
Már az I. világháború előtt több verskötete jelent meg. A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnap, Új
Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító munkatársa, 1929–30-ban Angyalkert (később Erdélyi Kis
Pajtás) c. gyermekújságot adott ki. Gyermekek számára írt köszöntőkönyvet (Kv. 1923) és
iskolai használatra elkészítette Maros-Torda vármegye földrajzát (Kv. 1923). A népiskolák
IV–VIII. osztályai számára szerkesztett magyar olvasókönyveit (1928–37) a kat. elemi
iskolákban használták, a VI–VII. osztályok számára egészségtant írt (1931). Szépprózai
írásgyűjteménye Az endrédi leányvásár és más elbeszélések (Kv. 1928); újabb versei Szívvel
(Szováta 1928) c. alatt jelentek meg; falusi históriája Az elveszett leány (Kv. 1928). Apjának,
~ Józsefnek, a csíksomlyói tanító-igazgatónak múlt századbeli jegyzeteit felhasználva adta ki
didaktikus történeteit és jótanácsait: János apó tapasztalatai (Kv. 1928).

Földi István (Kézdivásárhely, 1903. ápr. 23. — 1967. jún. 28., Dombóvár) — író, szerkesztő,
népművelő. Kézdivásárhelyen érettségizett, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán
szerzett tanári oklevelet. Szülővárosában iparművészeti munkák elvégzéséből tartotta fenn
magát, s lelkes szervezője volt a város művelődési és sportéletének. 1930-ban szerkesztésében
jelent meg Sepsiszentgyörgyön a Délkelet c. hetilap, 1931-től 1941-ig a Székelyföld c.
hetenként kétszer megjelenő újság. 1941-től 1944-ig Sepsiszentgyörgyön népművelési titkár s
a Székely Nép c. napilap főmunkatársa. 1945-től a Magyar Népköztársaságban élt, néhány
évig a Tolna megyei székely telepesek iskolájának volt igazgatója Tevelen. Írt verseket,
elbeszéléseket, regényeket és színműveket, munkáiban a szülőföldhöz, az egykori Háromszék
megyéhez kötődik. A „székely” írók hatása alatt áll, s tollát közéleti, nevelői szempontok
vezetik.

Maradandó értéket jelentő munkája Századelő az udvartereken címmel halála után jelent meg
a Megyei Tükör 1971es évfolyamában 54 folytatásban; a szociográfiai fogantatású munka a
régi Kézdivásárhely kisiparosainak és kiskereskedőinek jellegzetes világát rajzolja meg.
Egyéb munkái: Nemere-fúvás (regény, Kv. 1937); Gábor Áron (regény, Sepsiszentgyörgy
1942); Gábor Áron (színmű, Sepsiszentgyörgy 1943, a megjelenés évében felállítandó Gábor
Áron-szobor javára adták elő). A bukovinai székelyek dunántúli letelepedésének története,
Kőrösi Csoma Sándorról s a madéfalvi veszedelemről írt színműve, emlékiratai kéziratban.
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Földi Janka (Biharpüspöki, 1918. szept. 15.) — író. Nagyváradon érettségizett, majd
visszatért falujába. A helyi sajtóban megjelenő versei és egyéb írásai paraszti valóság és
misztikum tükrözései. Bihari Sándor Kádár Kata c. balladisztikus daljátékának librettóját írta
(nyomtatásban is megjelent 1956-ban, Bene József illusztrációival). Paraszttémájú nemzedék-
regénye kéziratban.

földtani és földrajzi szakirodalom — az átfogó földtudományi (geonómiai) irodalom két
ága. A földtan a Földdel, annak szilárd kérgével foglalkozik, történetiségét kutatva az
őslények vizsgálata alapján. Tagolódása: ásványtan, kőzettan, őslénytan, történeti geológia,
élettörténet, vízföldtan, geofizika, geokémia, dinamikus, alkalmazott és gazdasági földtan. A
földrajz határtudományi jellegű a természet- és társadalomtudományok között. Ide tartozik az
általános földrajzi szakirodalom, amely a szervetlen és szerves világgal mint az ember
természetes környezetével és az ember környezetmódosító tevékenységével foglalkozik
(analitikus földrajz), ágazati tudományai: a geomorfológia, hidrológia, meteorológia, élet-
földrajz, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, ill. ágazati gazdasági (politikai,
történelmi) földrajz. A regionális földrajzi szakirodalom a tájak természeti viszonyait
vizsgálja és értelmezi, természeti és gazdasági földrajzi részre tagozódva. Az általános és a
regionális együttese az integrált egységes táj értékelő (tájrajzi) szakirodalom, ezt a táj
ősföldrajza, mai állapota, ökológiai adottsága, erőtartaléka, a táj jövője foglalkoztatja. A hazai
magyar földtudományi szakemberek a két világháború között a Kolozsvárról Szegedre
költözött Ferenc József Tudományegyetemen s az EME természettudományi szakosztályán
intézményesített tudományos munkásságot folytatták tovább, részben az EME kereteiben,
részben az EKE mint turista intézmény égisze alatt, többnyire műkedvelői alapon.

Cikkeik, közléseik ezen egyesületek folyóirataiban, így az Erdélyi Múzeum, a Múzeumi
Füzetek s az Erdély hasábjain vagy a heti- és napisajtóban jelentek meg. A II. világháború
alatt ideiglenesen újra egyetemi szintre emelkedő földtani és földrajzi munkásság végleges
intézményi kereteket csak a felszabadulás után kapott, amikor is az új Bolyai
Tudományegyetemen elkezdődött a hazai magyar szakemberek és szakírók kiképzése. Ez
folytatódott az egyesített Babeş–Bolyai Egyetemen s az országosan kialakult földtudományi
intézmények nemzetiségi különbségek nélkül egységes fejlődési lehetőségeket biztosító
kereteiben. Földtudományi szakíróink többsége mindenkor Erdély földtani-földrajzi feltárását
tűzte ki célul maga elé.

Erdély földtani feltárásában úttörő munkát Koch Antal geológus végzett a múlt században
megkezdett rendszeres ősföldrajzi, őslénytani, rétegtani, hegyszerkezeti, vulkanológiai
tudományos kutató, leíró és népszerűsítő munkásságával. Tevékenységét olyan kiváló
egyéniség folytatta, mint Szádeczky-Kardoss Gyula: fő kutatási területe a Bihar-hegység és
Gyalui-havasok, az Erdélyi-medence és a Kelemen–Hargita vulkáni vonulata volt; jelentős,
munkát végzett a földgáz-feltárásokban is. A Kolozsvár környékén előforduló vulkáni
tufákról írt monográfiája, a lejtők dinamikájáról adott közlése nagy jelentőségű. A II.
világháború után a bukaresti Állami Földtani Intézet munkatársa, több román nyelvű
dolgozata itt jelent meg.

Az ásvány-kőzettani kutatások folytatója Balogh Ernő, aki a barlangkutatás terén is
maradandót alkotott. Méltó utóda Imreh József, aki itthon és külföldön az üledékes
cölesztinek keletkezéséről, az aragonit, a stroncionit, pirit, barit, galenit, kvarc, dolomit
kristálytanáról, az erdélyi harmadkori üledékek geokémiájáról számos dolgozatot közölt.
Román nyelvű kristálytani munkája nagyrabecsült egyetemi tankönyv.

A vulkanológiai kutatások továbbfejlesztője, Török Zoltán, a Kelemen–Hargita vonulat
genetikájával, térképezésével, ásvány-kőzettani részletes feltárásával tűnt fel. A vulkáni
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hegységek kutatásának eredeti módszertanát dolgozta ki; jelentősek az utóvulkáni jelenségek,
ásványtani nyersanyag-lelőhelyek, ásványvízforrások tanulmányozásában elért eredményei is.
Tanítványai, Treiber János és Götz Endre bevezették az ásványok minőségi
meghatározásának termodifferenciális módszerét, elősegítve a hazai kaolinés foszfortelepek
megismerését s a bauxit földtanát.

Szádeczky-tanítványként, majd -munkatársként kezdte el tudományos pályafutását Tulogdi
János. Szakmunkásságának témái: a karsztkutatás, a völgymorfológia, a források földrajza, a
kirándulások módszertana, természetvédelem. Élete vége felé jelent meg tanítványaival, Balás
Árpáddal és Madarász Antallal közösen szerkesztett Földrajzi kislexikon c. munkája
(Kriterion Kézikönyvek 1976). A völgymorfológiai kutatások terén a Tulogdi-vonalat követi
Tövissi József; folyóvölgyeink oldallejtőinek fejlődésével és jelenlegi állapotával, Olthévíz
ősföldrajzi képével kapcsolatban végzett vizsgálatokat. Doktori értekezése — a Felső-Olt
monográfiája — anyaggyűjtési szakaszában az elsők közt alkalmazta Romániában a földrajzi
légifénykép-értelmezés módszereit; főmunkatársa az országban első földrajzi légifénykép-
értelmező tankönyvnek.

A nyersanyagként is fontos üledékes kőzetek mikrofaunájának megismeréséhez járult hozzá
Gábos Lajos munkássága. Az ősteknősök, szirének, puhatestű fajok, ősállattársulások és
egyes ősállatcsoportok egyedfejlődési sorozatainak vizsgálata, Erdély negyedkori emlőseinek
feltárása Fuchs Herman kutatási területe. A Kárpát-kanyar negyedkori ősemlős-faunájának
megismerését Kovács Sándor sepsiszentgyörgyi muzeológus vitte előbbre. Őslénytani
közlései voltak Dragomán Pál marosvásárhelyi muzeológusnak is.

A hazai sztratigráfiában és paleontológiában Mészáros Miklós munkássága jelentős. 1957-ben
mintaszerű monográfiája jelent meg Északnyugat-Erdély paleogén üledékeinek puhatestű
faunájáról; tervszerű vizsgálatokat végzett Délkelet-Európa krétakori és harmadkori
kéregmozgásainak rétegtani következményeire vonatkozóan, s egész Európát és a szomszédos
területeket is áttekintő következtetésekig jutott.

A talajföldrajz területén Incze Andorné Osváth Jolán elsősorban a talajok agyagásványairól
közölt több szaktanulmányt román és magyar nyelven. Talajgenetikai, talajföldrajzi és a
lejtőmódosító folyamatokat érintő kérdésekről, valamint a talajok antropogén hatású módo-
sulásairól Jakab Samu tudományos kutató publikált román és magyar nyelvű dolgozatokat.

Az Erdélyi-medence sóövezetének kutatója Nagy Lajos, aki mint a Román Földtani Intézet
külső munkatársa jelentős eredményekkel járult hozzá a hazai sórétegek települési viszo-
nyainak, keletkezési körülményeinek tisztázásához. A Román Népköztársaság geológiája c.
alatt kétkötetes magyar nyelvű egyetemi tankönyve jelent meg (1958).

A sóstavak keletkezésének tisztázásához járult hozzá Marosi Pál hidrológus, az Arad-
környék, Bánffyhunyadi-medence és a Rîmnicu Sărat környéke mélységi vizeinek, a
löszöknek és löszös rétegeknek elemző kutatója; jelentős szerepet vállalt Románia
hidrogeológiai körzetesítésének munkálataiban is. A hidrológia területén vált ki Újvári József,
akit könyvei (Folyók, tavak, tengerek, 1962; Geografia apelor României, 1972) és
szaktanulmányai a nagy vízföldrajzi területi általánosítások szakemberévé avattak. Úttörő
munkát végzett országunk víztartalékaival kapcsolatban a folyóhálózat tanulmányozása, a
folyók vízmérlegének, vízjárásának és táplálásának, a tavak övezetesítésének területén;
elsőnek közölte a Duna vízmérlegének és vízjárásának típustérképét s Románia vízrajzi
(vízgazdálkodási) térképét. Az ország talajvizeivel és mélységi vizeivel kapcsolatos
szakdolgozatai közül kiemelkedik az Erdélyi Mezőség vízellátására vonatkozó elképzelése.

A Székelyföld enciklopédista földrajztudósa volt Bányai János. Kiemelkedőek az utóvulkáni
működés jelenségeinek részletes vizsgálati eredményei; jelentős borvízkutató és -térképező



400

munkát végzett, A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei c. monográfiája
(1957) távlatnyitó módon járult hozzá hazánk erőtartalékainak megismeréséhez. A Görgény–
Hargita vonulatnak, Kovászna megye északnyugati részének utóvulkáni jelenségeiről, a
borvizekről és hévizekről Ipó László, Kisgyörgy Zoltán, Kristó András, Makfalvi Zoltán
szakszerű írásai tudósítanak; Szőnyi Béla megírta az erdélyi fürdő-monográfiák sorozatában
Borszék földrajzát.

A meteorológiai szakirodalom gazdagításához járult hozzá Grigercsik Jenő számos román és
magyar nyelvű szakdolgozata s Gyakorlati meteorológia c. kötete (1958). Meteorológiai
munkásságával jelentkezett Makkai Gergely és Péter Péter Marosvásárhelyről, Major Miklós
Szilágynagyfaluból.

Mind a természet-, mind a gazdaságföldrajz tárgykörében kiváló szakember Incze Andor;
munkásságának jellemzője a széles körű világgazdasági tájékozottság. Egyetemi tankönyvei
(America de Nord, 1969; America Centrală, America de Sud, 1969) román nyelven jelentek
meg. Az ágazati és regionális gazdaságföldrajz jeles művelője Molnár Jenő. Románia városi
településeinek problémáival, az Erdélyi-medence mezőgazdasági földrajzával s általában a
mezőgazdasági földrajz tipológiai elveivel, a turisztikai földrajz kérdéseivel, Kolozsvár
elővárosi övezeteivel foglalkozott, egyetemi jegyzetében a világgazdaság primer szektorának
földrajzát elemzi. Alkalmazott földrajzi kutatások Kolozs megyében c. doktori értekezése
átfogó, analitikus bemutatás. Tanítványai és munkatársai közül Gazda László, Nagy Arisztid,
Sófalvi Balázs, Sükösd Éva számottevő szakirodalmi munkásságot fejt ki. Vofkori László
székelyudvarhelyi tanár számos településföldrajzi, tudománytörténeti, szociográfiai és mód-
szertani tanulmány szerzője.

A vidéken élő és saját tájukat tudományosan feldolgozó szakemberek közül kiemelkedik a
nagykárolyi Benedek Zoltán, aki többek közt az orvosföldrajz kérdéseire is kitért; Binder Pál
Brassóban, aki a történeti földrajz művelője; a Tulogdi-tanítvány Kónya Ádám Sepsi-
szentgyörgyön, a földtudományt építészettörténettel és néprajzzal kiegészítő földrajzi cikkek
írója. Mind a földrajzi szakirodalom, mind az ismeretterjesztő irodalom számon tartja az
idősebb és ifjabb Xántus János sokoldalú kutató és felvilágosító munkásságát. A földrajz-
tanárok sorából többen a *honismeret, a *természetvédelem és a *turistairodalom rendszeres
ápolói.

(T. J.)

Fövenyessy Bertalan (Sajóvelezd, 1875. dec. 12. — 1967. szept. 20., Nagyenyed) —
zeneszerző, zeneíró. A budapesti Zeneakadémián szerzett énektanítói oklevelet (1912). A
Bethlen Kollégium ének- és zenetanára (1911–39), a helyi iparosdalárda karmestere (1914–
48), a *Dalosszövetség országos karnagya. Alapítója és szerkesztője a rövid életű Magyar
Dalárdák Lapjának (Nagyenyed 1923), társszerkesztője a Magyar Dalnak (Brassó–Kolozsvár
1922–23), munkatársa a Kis Világ c. gyermeklapnak, főmunkatársa az Enyedi Újságnak
(1935) és az Enyedi Hírlapnak (1936–41). Írt verseket, ifjúsági regényt, elbeszélést;
tankönyveket szerkesztett elemi és gimnáziumi osztályok számára, zenei gyűjteményeket
adott ki együttesek s előadók részére. Melodrámát komponált, új dallamokat írt a zsoltár-
szövegekhez. Szignója: Syber.

Franyó Zoltán (Kismargita, 1887. júl. 30. — 1978. dec. 29., Temesvár) — műfordító,
publicista, szerkesztő. Apja folyamszabályozási mérnök; gyermekéveit Temesváron, majd
Borosjenőn töltötte, a középiskola alsó osztályait az aradi és a temesvári főgimnáziumban
végezte. 1900-tól a soproni Honvéd Főreáliskolában, majd a budapesti Ludovika Akadémián
tanult; 1907-ben avatták hadnaggyá, utána a temesvári helyőrségnél teljesített katonai
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szolgálatot. Első verse (Nyárutó) a Magyar Szemlében (1906) jelent meg, majd verseket,
műfordításokat, cikkeket közölt több budapesti és vidéki lapban. Temesvári szolgálata idején
részt vett a Dél irodalmi társaság létrehozásában (1908), amely a holnaposokkal és a
Nyugattal tartott kapcsolatot. 1910-ben konfliktusba került feletteseivel, és megvált a katonai
pályától. Ettől kezdve kapcsolata az irodalmi élettel még bensőségesebb. 1910-től az aradi
Függetlenség szerkesztőségében dolgozik, szerkesztője a rövid életű Kultúra c. lapnak (1910),
ezt követően a Jövő c. havi szemlének (1911). Közben Nagyváradon a Szabadság, ill.
Nagyváradi Napló munkatársa. Újságírói tevékenysége sokkal szélesebb körre is kiterjedt:
cikkeit, verseit az Alkotmány, Egyenlőség, Élet, Huszadik Század, Magyar Hírlap, Nyugat,
Népszava, Pester Lloyd, Pesti Napló, Új Idők, Világ is közli. A Huszadik Században jelenik
meg Az osztályparlament Don Quijoteja c. politikai esszéje (később önálló kötetben is),
amelyben hűvös pontossággal rajzolja meg a politikus Tisza István portréját: osztályönzését,
hatalomvágyát és fanatizmusát emelve ki. Ez a cikk nemcsak szocialista kapcsolatainak
elmélyülését, hanem szemléletének radikalizálódását is jelzi.

1914-ben mozgósított tisztként a galíciai frontra került. Az Estben — s németül a Neues
Wiener Tagblattban, majd mindkét nyelven kötetben is — megjelent harctéri írásaiban állást
foglalt a háború embertelenségeivel szemben (A kárpáti harcokról. Bp. 1915; Bruder Feind.
Wien 1916). Egyik versének közléséért (Elszánt harci ének) elkobozták a Népszava 1915. jún.
15-i számát. Sebesültként a bécsi hadikórházba került, onnan távozva a bécsi Hadi
Levéltárban teljesített szolgálatot. Gyógyulása után az olasz harctérre küldték, innen a háború
végén tért vissza Budapestre. Csatlakozott a polgári forradalomhoz, s főszerkesztője lett az
1919. jan. 26. — máj. 19. közt megjelenő Vörös Lobogónak. Itt megjelent cikkeinek tanúsága
szerint Kassák Lajos körének forradalmi nézeteivel azonosította magát, s közvetlen
kapcsolatban is állt a Ma íróival. A proletárforradalom idején Lukács György mellett, a
közoktatási népbiztosságon dolgozott, a kommün leverése után Bécsbe emigrált. Itt az
egyetemen keleti nyelveket hallgatott, tanulmányainak nagy hatása volt későbbi műfordítói
munkásságára. Közben rendszeres munkatársa a Tűznek, a Bécsi Magyar Újságnak,
társszerkesztője Ernst Lisauerrel együtt a Frontnak. Ír az Arbeiter Zeitungba, a Die Stundéba
és a Jövőbe is. Ezekben az években jelentkezik német műfordítóként: 1921-ben önálló
kötetben jelenteti meg Ady-fordításait.

1923-ban hazatért Aradra, s ettől kezdve mintegy két évtizeden át az újságírás nemcsak
hivatás számára, hanem kenyérkereset is. Létrehozza a romániai magyar avantgarde-
törekvések kibontakozásában jelentős szerepet játszó Geniust, szerkesztője az Esti Lloydnak
(1924), főmunkatársa a Délután (1925), A Hét (1926), a Szezon (1924–28) c. lapoknak. 1931-
ben átveszi az 5 (majd 6) Órai Újság felelős szerkesztői tisztét, s irányítója egészen a lap 1940
őszén történt betiltásáig. E lapokban sokoldalú és indulatos publicisztikát művel. Közéleti
cikkeiben a kapitalista társadalom és művelődés belső ellentmondásait pécézi ki, de úgy, hogy
megláttatja „a hatóságilag megnyirbált piros zászlók alatt egyre veszedelmesebben lángoló
lélekkel” menetelő munkásság képét is (Májusi virágének, 1932).

Irodalmi publicisztikájában a Nyugat-nemzedék nagyjai előtt tiszteleg (Adyról, Juhász
Gyuláról, Szép Ernőről írott cikkeiben, Osvát Ernő, Kosztolányi halálára megjelent írásaiban),
s a hazatérése utáni első években a Kuncz szerkesztette Ellenzék irodalmi mellékletének is
munkatársa, de aztán kívül marad a vécsi Helikonon, s nemcsak az erdélyi
ultrakonzervatívoktól határolja el magát indulatosan, hanem a helikonistáktól is. 1932-től
számos cikkben leplezi le a fasizmus hatalmi tébolyát, majd nyílt háborús fenyegetéseit;
példaként a szovjet diplomáciára s Léon Blum francia népfront-kísérleteire utal. „Világhírű
írók és filozófusok az antiszemitizmus ellen” alcímmel antológiát állít össze (Zsidógyűlölet.
Arad 1937, Bp. 1938). A 30-as években átmenetileg más lapokkal is kapcsolatot tartott: a
temesvári Tíz Perc (1928–29), az aradi Reggel (1930–31) és Hétfő Reggel (1930)
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főmunkatársa, 1938-ban pedig a temesvári Lapkiadó Részvénytársaságnak egyszerre négy
lapját (Aradi Friss Újság, Aradi Újság, Banat-i Friss Újság, Esti Újság) jegyzi felelős
szerkesztőként és kiadóként.

Újságírói és szerkesztői munkájával párhuzamos műfordítói munkásságának két világháború
közötti szakasza is. A régi arab költők mellett Baudelaire, Louise Labé, Edgar Allan Poe
verseit tolmácsolja magyarul, s a román költészet remekeit németül. A 40-es években,
újságírói tevékenységének szünetelése idején főleg német nyelvű fordításokkal jelentkezik:
kínai és ógörög költőkből készített fordításai Németországban, Eminescu-fordításai Temes-
várott látnak napvilágot. 1944. aug. 23-a után rövid ideig újságíró, majd minden idejét a
műfordításnak szenteli. Ezeknek az éveknek a termését gyűjti egybe Görög líra c.
műfordításkötetében (1946), ekkor tolmácsolja Puskint (1949), s ekkor készül el Goethe
Faustjának fordításával. 1950-től kezdve neve több éven át hiányzik az irodalomból: a II.
világháború alatti politikai magatartásának tisztázásáig csak álnéven (Lajtha Géza, Walther
Fabius), majd úgy sem közölhet, s csak 1954 után jelentkezhetik újra.

Pályájának utolsó két és fél évtizede igen termékeny: szinte minden évben ad ki önálló
műfordításkötetet, s a korábbi évtizedeket is beszámítva száz fölé emelkedik azoknak a hazai
és külföldi lapoknak, folyóiratoknak a száma, amelyekkel munkatársi viszonyban van.
Termékeny és sokoldalú műfordítói munkássága elérkezik az összegezés, a kiteljesedés
szakaszába. Évezredek húrjain címmel (Mv. 1958–60) három kötetben adja ki műfordí-
tásainak legjavát, egy szűkebbre szabott válogatás ebből a gazdag termésből 1967-ben a
budapesti Európa Könyvkiadónál is megjelenik (Lírai világtájak). Gyűjteményes kötetben
jelenteti meg kínai versfordításait, saját fordításában mutatja be az afrikai népek költészetét, a
kortárs román lírát, önálló kötetben Eminescu, Eugen Jebeleanu, Puskin költészetét.
Kritikusai közül egyesek szemére vetették fordításaiban az idegen költők túlzott áthasonítását,
helyenként az eredetitől való eltérést, a felfokozott hatásra törekvésből fakadó nyelvi
túlfűtöttséget, a versformák bizonyos egyöntetűségét, de még ők is elismeréssel méltatták az
egyetemes költészetet térben és időben átfogó műfordítói teljesítményt, a ritka formaérzéket, a
verssorok töretlen zenéjét, a csiszolt rímtechnikát. S mindez nemcsak magyar, hanem német
versfordításait is jellemzi: újabb német nyelvű Ady-kötete Bukarestben, a román líra német
nyelvű antológiája Bécsben, egy német nyelvű Eminescu-kötete Münchenben, német Petőfi-
válogatása 1975-ben idehaza jelent meg. Műfordítói teljesítménye hivatalos elismerésben is
részesült: több állami kitüntetés mellett kétszer (1966-ban és 1970-ben) kapta meg az
írószövetség műfordítói díját, s 1970-ben, „a Nyugat és Kelet közötti kulturális és irodalmi
kapcsolatokért egész életművével kifejtett munkássága jutalmául” a Herder-díjat Bécsben.
Élete utolsó éveiben műfordítói életműve több kötetes gyűjteményének sajtó alá rendezésén
dolgozott. Az I. kötetként kiadott Ősi örökség (1973) az ókor óegyiptomi, sumér, akkád,
ógörög, római, arab, perzsa, indiai, kínai költészetéből készült fordításokat tartalmazza, a II.
kötet Bécsi látomás c. alatt (1976) osztrák, a III. kötet Atlanti szél c. alatt (1978) középkori
latin, olasz, francia, provanszi, belga, spanyol, angol, ír, holland, flamand, svéd, svéd nyelvű
finn, finn és norvég költők verseit tolmácsolja. Posztumusz kötetként jelent meg a román
költők verseit bemutató Földi üzenet (1979).

Egyéb művei: Don Quijote de la Geszt (Bp. 1913); A pokol tornácán (válogatott kritikai,
publicisztikai és irodalompolitikai írások. 1912–1967. Méliusz József bevezetőjével, 1969).

Önálló kötetekben megjelent egyéb jelentősebb műfordításai: Rainer Maria Rilke: Ének Rilke
Kristóf zászlós szerelméről és haláláról (Mv. 1916); Andreas Ady: Auf neuen Gewässern
(Wien 1921); Charles Baudelaire: Versek (Wien 1921); Lesbos (Wien 1922); Erotica mundi
(Wien 1922); Régi arab költők (Arad 1924); Ein Herbstsymphonie rumänischer Lyrik (Arad
1926); Rumänische Dichter (Tv. 1928); Louise Labé: Szonettek (Bp. 1937); Edgar Allan Poe:
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A holló (Bp. 1938); Chinesische Gedichte (Frankfurt am Main 1940); Frühgriechische Lyrik
(Berlin 1942); Eminescu: Der Abendstern (Tv. 1943); Görög líra (Tv. 1946); Ernst Toller:
Fecskekönyv (Bp. 1947); Puskin: Válogatott versek (1949); Zaharia Stancu: Barfuss (Berlin
1951, Walther Fabius néven); Goethe: Faust I. (1951, Lajtha Géza néven); Faust I. és Ős-
Faust (kommentárral és magyarázatokkal kiegészített kiadás, Mv. 1958); Eminescu: Gedichte
(1955); Kínai verseskönyv (Négyezer év költészetéből, 1959); Ady: Blut und Gold (Balogh
Edgár bevezetőjével, 1961; 2. kiadás 1978); Eugen Jebeleanu: Hirosima mosolya (1961);
Eminescu: Költemények (kétnyelvű kiadás, 1961); Afrikai riadó (Antológia az afrikai népek
költészetéből, 1962); Eminescu: Az esti csillag — Luceafărul (kétnyelvű kiadás, 1964);
Barangolás (Kortárs román költők versei, 1965); Puskin legszebb versei (Galbács Mihály
bevezetőjével, 1965); Eugen Jebeleanu: Ének a halál ellen (1968); Rumänische Lyrik (Wien
1969); Eminescu: Luceafărul — Az esticsillag — Der Abendstern (háromnyelvű kiadás, Tv.
1972); Eminescu: Versek (1973); Vîrsta de aur — Aranykor (román költők hazafias versei,
1975); A kőben a tanúság (A kortárs román költészet kisantológiája. Anghel Dumbrăveanu
előszavával. Tv. 1977).

Fordított még Jakob Wassermann, Arthur Schnitzler, Upton Sinclair, Cervantes, Gorbatov, L.
Tatjanyicsova prózájából, Anatole France, Hugo von Hofmannsthal drámáiból, sajtó alá
rendezte a Hindu erotika (Arad 1925) c. antológiát.

(D. Gy.)
Bányai László: Louise Labé szonettjei magyarul. Korunk 1937/6. — Endre Károly: A hetvenéves F. Z. Igaz Szó
1957/6. — Kacsir Mária: Évezredek húrjain. Előre 1958. dec. 16. — Jánosházy György: Szépségek és botlások.
Korunk 1959/1; uő: Egy fordító életműve. Utunk 1960/5. — Deák Tamás: Évezredek húrjain. Utunk 1959/10. —
Székely János: A Faust és fordítása. Igaz Szó 1959/11. — Szőcs István: A fordító, a költő és a pokol. Utunk
1961/51. — Sőni Pál: Az avantgarde két hazai folyóiratban. Igaz Szó 1966/6. — Szekernyés János: Elfogult
portré F. Z.-ról. Korunk 1967/7; uő: Fejlécek, címszavak. Interjú. A Hét 1977/30. — Szász János: F. Z.
nyolcvanéves. Igaz Szó 1967/7. — Huszár Sándor: A műfordító életműve. Interjú Az író asztalánál c. kötetben.
1969. 97–102. — Balogh Edgár: Műfordító és publicista. Korunk 1969/7. — Polgár István: Író a strázsán. Igaz
Szó 1969/9. — Anavi Ádám: A Herder-díj és a legújabb Herder-díjas. Igaz Szó 1970/3. — Marosi Péter: F.
Bécsben. Utunk 1970/20. — Szabó György: Tiszta források. Utunk 1974/11. — Márki Zoltán: Utazás F. Z.
körül. A Hét 1974/12. — Bodor Pál: F. Z. messzire utazott; Anghel Dumbrăveanu: Minden korok és égtájak
lírikusa. A Hét 1979/1. — E. Fehér Pál: F. Z. emlékére. Népszabadság, Bp. 1979. jan. 3.

ASZT: F. Z. nyilatkozata német írói kapcsolatairól és műfordításairól. LM 1338. — Köszöntő LM 2077.

Franyó Zoltán Irodalmi Kör — a temesvári magyar írók és műkedvelő tollforgatók alkotó-
és vitaköre. Az *Ady Endre Irodalmi Kör örökébe lépve, 1979. febr. 27-e óta működik a
Temesvári Írók Társaságának védnöksége alatt. Négytagú vezetőség — Anavi Ádám, Bálint-
Izsák László, Mandics György és Pongrácz P. Mária — irányítja. Felolvasó és elemző
munkaülései mellett emlékülésen adózott Franyó Zoltán életművének. Mintegy 30 aktív tagja
van, közülük — az írótársasági tagok mellett — Eszteró István, Gulyás Ferenc, Illés Mihály,
Kiss András, Mandicsné Veress Zsuzsanna, Mirisz Miklós, Oberten János, Pataki Sándor,
Salat Levente, Udvardy László rendszeresen szerepel írásaival a sajtóban. A kör szerzőinek
prózai írásaiból állította össze Mandics György, a Facla Könyvkiadó szerkesztője a Valakinek
el kell mondanom c. antológiát (Tv. 1979). A közös hozzájárulással létesített alapból évente
irodalmi díjat osztanak ki; 1980-ban e díjat Veress Zsuzsanna bemutatott regényrészlete
nyerte.

Frigyes Marcell, családi nevén Feldstrich (Berettyóújfalu, 1900. nov. 20. — 1943. aug. 23.,
Ukrajna) — író, újságíró. A nagyváradi premontreiek gimnáziumában tanult, Budapesten
érettségizett. Első könyve, az Anna. Először a lyrán (Nv. 1921) novelláival és verseivel
figyelmet keltett. A Nagyváradi Napló szerkesztőségében indult pályájára, majd az Új
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Kelethez került; számos haladó polgári lap munkatársa. 1935-ben Kolozsvárt újabb verskötete
jelent meg (És lesz világosság). Tervezett regényét (A gyűlölet fia) már nem fejezhette be,
munkaszolgálatosként pusztult el a fronton.

Friss Hírek — politikai napilap Kolozsvárt. Három évfolyamának 38 száma jelent meg
(1931. szept. 6. — 1933. febr. 16.). Főszerkesztő Botos János, felelős szerkesztő Mátrai
János, majd Ványolós István. Elsősorban információs hírlap volt, de Szombati-Szabó István
verse, ifj. Kubán Endre, Gerő Sándor, Rajnay Tibor és Ványolós István értékes publicisztikája
mellett közölt olyan könnyű fajsúlyú ponyva- és krimianyagot is, mint amilyen Szabó Imre A
piros belépő, Feley Bertalan Bizarr bosszú, Zomora S. János A tízezer dolláros asszony c.
regénye vagy Braun Stoker hírhedt Drakula-históriája Eördögffy c. alatt. A lap kezdetben az
OMP jobbszárnyán Sulyok István vezetésével felvonuló „harmincévesek” álradikális
mozgalmát támogatta, de 1932 őszétől helyet ad az illegális kommunistákkal szimpatizáló
írásoknak. Közli a munkásköltő Wagner László versét és Sándor Imre vezércikkét a
Munkássegély kiállításáról, a világirodalomból Anatole France elbeszélését és Paul Géraldy
versét. A lapot 1933 február közepén kommunistabarát cikkei miatt betiltották. Többek közt
részletesen beszámolt a kolozsvári vasúti munkások sztrájkjáról és Herczka István fiatal
temesvári kommunista újságíró — a későbbi Dimény István író — megkínoztatásáról a
szigurancán.

Friss Újság — 1. Független politikai hetilap Szatmáron 1922 és 1925 között. Szerkesztője
Gara Ernő. Kezdetben Est címen hétfői lapként jelent meg, később címe is Hétfői Újságra,
majd Hétfői Friss Újságra módosul, és csak 1923. márc. 13-tól jelent meg az állandósult ~
címen. Gazdag a politikai riportrovata és az erdélyi magyar színészet kérdéseit tárgyaló
anyaga. Beszámolt az 1925-ös zilahi Ady-ünnepségekről, s közreadta Ady Endre néhány
kiadatlan versét. Irodalmi anyagában közölte Kosztolányi Dezső karcolatát, Gárdos Sándor
cikkeit, megemlékezett Bródy Sándorról; találunk verset Gara Ernő, Kertész Imre, Krizsó
Kálmán tollából s hozzászólást Markovits Rodion Szibériai garnizon c. könyvéhez.

2. Az Aradi Friss Újság (1919–1940) címváltozata 1927-től 1930-ig (folytatólagosan Erdélyi
Friss Újság).

3. A *Nagyváradi Friss Újság címváltozata 1934-től.

4. Független politikai napilap Kolozsvárt Nagy József felelős szerkesztésében 1929 és 1935
között.

Fritz László, 1945-től Fejes (Rónaszék, 1889. aug. 1. — 1967. jan. 20., Kondoros) — jogi és
statisztikai író. A kolozsvári egyetem jogi fakultását végezte el. A 20-as évek folyamán a
lutheránus egyházi életben a magyar nyelvi irányzat képviselője, főként iskolai kérdésekkel
foglalkozott.104 Társszerkesztője — Sulyok István mellett — az Erdélyi Magyar Évkönyvnek
(Kv. 1931). Számos tanulmánya jelent meg a Magyar Kisebbségben.

Front — Gyulafehérváron szerkesztett s Kolozsvárt 1932-ben megjelent, egyetlen számot
megért folyóirat, alcíme: „Le az imperialista világháborúval”. Összeállította Keleti Sándor.
Programcikke frontot hirdet az imperialista világháborús törekvések ellen, továbbá „a dolgozó
tömegeknek a kultúrából, tudományból, irodalomból és művészetekből való kitaszítottsága
ellen: a dolgozó tömegeknek a kultúrába, irodalomba és művészetekbe való bekapcsolásáért”.
Részletet ad Nagy István Nincs megállás c. regényéből, közli Hidas Antal és Keleti Sándor
verseit, Vszevolod Ivanov elbeszélését, Balázs Béla, Katajev, Romain Rolland és Clara Zetkin
írásait.
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Fuchs Herman (Brassó, 1915. febr. 18.) — természettudományi szakíró. Középiskoláit
Székelyudvarhelyen és Brassóban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte (1942). Itt
kezdte tudományos pályáját mint egyetemi adjunktus. Román és magyar nyelvű
szakközleményei az Erdélyi-medence ősmaradványaival foglalkoznak, s 1955 óta a budapesti
Földtani Közlönyben és a kolozsvári Bolyai, majd Babeş–Bolyai Egyetem folyóirataiban
jelennek meg. Népszerűsítő paleontológiai cikkeinek sorozata jórészt Kolozsvár gazdag
ősvilágára vonatkozik, szakmai igényességgel megírt tájékoztatóit a Korunk, A Hét, Igazság
és Előre, Budapesten az Élet és Tudomány közli. Írói neve Brassói Fuchs Herman.

Fuchs Simon (Madéfalva, 1907. okt. 24. — 1972. júl. 24., Marosvásárhely) — történész,
közíró. Ligeti Herta férje. Lakatosként kapcsolódott be a munkásmozgalomba, szakszervezeti
aktivista és könyvtáros. 1944-ben deportálták. A felszabadulás után hazatérve pártoktató
(1945–52), Bukarestben és Kolozsvárt egyetemi tanulmányokat folytat, 1952-től mint
történészt főleg a marosvásárhelyi és Maros völgyi munkásság harcai foglalkoztatták. Első
írását már 1929-ben közölte a bukaresti Ifjúmunkás, előbb ennek, majd a marosvásárhelyi Ifjú
Harcos c. illegális lapnak a szerkesztője. Sajtótevékenységét a Romániai Magyar Szó vidéki
szerkesztőjeként folytatta (1947–50). Előadótanár lett a marosvásárhelyi OGYI marxista–
leninista ideológiai tanszékén, majd a Bolyai Tudományegyetemen; később az Akadémia
kolozsvári történeti intézetében főkutató, végül a marosvásárhelyi akadémiai kutatóközpont
társadalomtudományi részlegének vezetője, s az itt megjelenő Studii de Istorie c. kiadvány
szerkesztője (1968). Munkás- és sajtótörténeti közlései, személyiségrajzai a Korunk, Igaz Szó,
Utunk és a román történelmi szakfolyóiratok hasábjain jelentek meg; szívesen tért ki a
történelem és irodalom határterületeire, s megemlékezései Aradi Viktor, Gábor Andor, Halász
József, Molter Károly, Nagy István, Rozvány Jenő, Simó Géza, Salamon Ernő életéről és
munkásságáról forrásértékűek. Tanulmányt írt Aurel Vlaicu, a neves román repülő 1912-es
marosvásárhelyi felszállásáról (Studii şi Articole de Istorie 1966/8).

Előszóval, jegyzetekkel ellátott válogatása: Szavukkal szól a történelem (1971); sajtó alá
rendezte és bevezető tanulmánnyal látta el Aradi Viktor cikkeinek és tanulmányainak
gyűjteményét (Mócok földjén, 1974). Ugyancsak posztumusz kötete: Munkásmozgalom a
Maros völgyében (Kocziány László előszavával, 1975).
Gheorghe I. Bodea: Történeti kutatómunka Marosvásárhelyen. Korunk 1968/10. — Ion Bobrici: Cercetări
mureşene despre tradiţiile de luptă patriotică şi internaţională. Lupta de Clasă 1969/2. — Spielmann József: F.
S. 1907–1972. Könyvtári Szemle 1972/3. — Huszár Ilona: F. S. halálára. Igaz Szó 1972/9.

Fugulyán Katalin (Ópalánka, 1888. jan. 24. — 1969. júl. 23., Kolozsvár) — orvosi szakíró,
az első erdélyi orvosnők egyike. Már orvostanhallgatóként két pályaművét díjazták a
kolozsvári orvosi fakultáson, s azokat Imre József professzor az egyetem évkönyvében
(1909–11) ismertette. Tanársegéd a szemészeti klinikán Kolozsvárt, 1920-tól 1938-ig
iskolaorvos és középiskolai tanár, 1940 és 1944 között egyetemi adjunktus, majd 1944–45-
ben a magyar nyelvű szemészeti előadások megbízott egyetemi tanára. A két világháború közt
az EME orvostudományi szakosztályában számos népegészségügyi előadást tartott,
szakírásait az EME Értesítője, a budapesti Magyar Népegészségügyi Szemle és a kolozsvári
Orvosi Szemle közölte.

Furdek Mátyás (Marosújvár, 1928. máj. 20.) — gazdasági szakíró. Marosvásárhelyen tett
érettségi után a kolozsvári egyetem jogi és közgazdasági karán államvizsgázott 1952-ben,
azóta a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetem politikai gazdasági tanszékén lektor. Számos
napilap és folyóirat munkatársa, a Korunk és A Hét rendszeresen közli tanulmányait. A
mezőgazdasági termelőszövetkezetekről (1959–65), majd a világ élelmezési kérdéseiről
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(1967–68), a dinamikus iparfejlesztésről (1969), a minőségi mutatókról, a gazdasági
mechanizmusról, a tudományos-műszaki forradalom tervszerűségéről (1977–79) írt számos
cikket. Tagja a politikai gazdaság tankönyvét magyarra fordító munkaközösségnek.

Független Újság — szabadelvű politikai, társadalmi, gazdasági és kritikai hetilap Kolozsvárt.
1934. dec. 31-től 1940. aug. 30-ig jelent meg. Szerkesztője és kiadója Ligeti Ernő. Széles
demokratikus összefogás alapján a radikális és liberális közírók és szellemi emberek mellett
helyt adott a szocialista és kommunista publicistáknak és íróknak is. 1. számának programadó
cikkét Spectator (Krenner Miklós) írta Csüggedni vagy feszülni címen, szükségesnek tartva a
magyar kisebbségi mozgalom megszervezését a „népi mozgalom” alapján. Szerinte a moz-
galom alapelve az együttműködés a többségi nemzettel, államhűség és a jogok követelése,
minden magyar erő összefogása s a munka és kenyér biztosítása mindenkinek.

A lap 1935 áprilisában közli Reményik Sándor Ahogy lehet c. versét, s elindítja a „hídverés”
cikksorozatát. E tárgykörből Hegedűs Nándor, Kacsó Sándor, Tabéry Géza,Tavaszy Sándor
és mások írásai jelennek meg. Az „ifjúsági és kisebbségi politika” ankétján megszólaltatja a
radikális és szocialista fiatalok képviselőit. Ligeti Ernő cikksorozata felvázolja a magyar
nemzetiség történeti útját a kisebbségi élet „bölcsőjétől”, 1919-től a 30-as évekig, Spectator
pedig elindítja a kisebbségi arcvonal vagy demokrata pártszövetség megteremtésének vitáját.
Bányai László a vitához kapcsolódva felveti a kérdést: „Hol a demokrata arcvonal?” Balogh
Edgár A magyar kultúra történelmi becsülete c. cikkében (1935) üdvözli a baloldal
találkozását a humanistákkal és a székely írók csoportjával. Az erdélyi irodalom vitájában a ~
az ESZC irodalompolitikájával szemben Berde Mária és Tabéry Géza, majd Szentimrei Jenő
álláspontját támogatja; részletesen beszámol Németh László romániai útijegyzeteiről s a
nagyváradi hídverési vitáról, amelyben többek között részt vett Victor Eftimiu, Octavian
Goga, Tabéry Géza és Zilahy Lajos.

1936-ban és 1937-ben két rendkívüli vitaanyagnak adott helyet a lap. Az elsőnek központi
kérdése a demokratikus szellemi arcvonal megteremtése. A kérdéshez hozzászól Erdélyi
Ágnes, Heves Renée, Jancsó Elemér, Kovács Katona Jenő, Körösi Sándor, Méliusz József,
Mikó Imre és Szenczei László. Ezt követte 1937 tavaszán a „fiatal magyarok találkozója”
kérdésében indított ankét, amelyben részt vett Asztalos Sándor, Balogh Edgár, Bányai László,
Demény Dezső, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Kéki Béla, Kovács Katona Jenő, Nagy István,
Szemlér Ferenc, Szabédi László, Szenczei László, Venczel József, Vita Sándor és Wass
Albert. Méliusz József a szlovenszkói Tavaszi Parlament példamutatásáról közölt cikket,
Józsa Béla felvetette a kérdést: „Mi lesz a romániai magyar munkással?” Az ankétot Tamási
Áron foglalta össze Mind magyarok vagyunk c. cikkében.

A lap teljes egészében közölte a *Vásárhelyi Találkozó előkészítő jelentését Tamási Áron,
Asztalos Sándor, Jordáky Lajos, Nagy István, Petrovay Tibor és Vita Sándor aláírásaival;
állást foglalt világpolitikai kérdésekben is: támogatta a Páneurópa-mozgalmat, határozottan
állást foglalt a fasizmus ellen, hosszas cikkekben tett hitvallást a spanyol köztársaság mellett,
s elítélte a hitlerista Németország háborús politikáját.

Az irodalomtörténet szempontjából jelentős a haladó magyar irodalomnak nyújtott támogatás.
A ~ közölte Antalffy Endre, Berde Mária, Hunyady Sándor, Járosi Andor, Karácsony Benő,
Kós Károly, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, Molter Károly, Raffy Ádám, Szántó György,
Szentimrei Jenő, Székely Mózes, Tamási Áron cikkeit, Arató András, Hegyi Endre, Tompa
László verseit, Cseresnyés Sándor, Gábor István, Kalotai Gábor és Mikes Imre riportjait,
Jancsó Elemér irodalomtörténeti esszéit. A lap a transzilvanizmus romantikájával szembe-
helyezkedő fiatal új realisták mellé állott: itt jelent meg Kovács György, Kovács Katona Jenő,
Szemlér Ferenc, Szenczei László írásainak jelentős része. Helyet kapott a szocialista irodalom
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is: a lap közölte Keleti Sándor, Salamon László és Szilágyi András verseit, Méliusz József
írásait; Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Forgács Antal versei,
Barta Lajos, Bálint György, Veres Péter és Kassák Lajos cikkei, Móricz Zsigmond és Márai
Sándor prózája gazdagították a lap irodalmi rovatát. A román kultúrából Alecsandri,
Eminescu, Minulescu, Rădulescu-Motru és mások írásainak fordításai jelentek meg. A
világirodalomból Ehrenburg, Katajev, Max Brod, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Egon Erwin
Kisch, Rimbaud, Aragon, Pirandello, Silone, Maugham, Mansfield, Benedetto Croce írásait
közölte.

A lap kiadója és szerkesztője, Ligeti Ernő maga írja visszaemlékezéseiben: „A Független
Újság a körülmények összejátszása folytán akaratlanul is jelentős, közvéleményt alakító
szerephez jutott.”

(J. L.)

Fülöp Áron105 — *Székelyudvarhely magyar irodalmi élete

Fülöp Béla — *könyvgyűjtők

Fülöp Ernő (Buşteni, 1930. jan. 5.) — újságíró, szerkesztő. Elemi és középiskolai
tanulmányait Brassóban végezte, a kolozsvári agrártudományi intézetben agrármérnöki
képesítést szerzett. 1954 óta dolgozik az Előre szerkesztőségében; 1976-ig rovatvezető, azóta
főszerkesztő-helyettes. Riportjaiban a korszerű szocialista mezőgazdaság kialakulását mutatja
be, A Küküllő-mente aranya (1962) c. sorozatát Beke Györggyel együtt írta. Szerepel az Ide
besüt a nap (Az Előre Kiskönyvtára 1975) c. riportválogatásban, önálló összeállítása:
Virágoskönyv (Az Előre Kiskönyvtára 1975).

Fülöp Géza (Kolozsvár, 1930. nov. 23.) — kémiai szakíró, publicista. Szülővárosa ref.
kollégiumában érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen 1953-ban kémiai tanári képesítést
szerzett. Középiskolai tanár Nagyváradon, egy ideig korrektor, majd az Ifjúsági Könyvkiadó
kolozsvári szerkesztője, 1961-től vegyész a Metalochimica üzemben, 1965-től a Maros-
vásárhelyi Műtrágya Kombinát kutatóintézeti dokumentációs osztályán számítástechnikus,
1979-től a könnyűipari gép- és alkatrésztechnológia tudományos kutatóintézetének maros-
vásárhelyi fiókjában dolgozik. Tájékoztató jellegű tudományos írásai a Korunk, A Hét, Igaz
Szó, Könyvtári Szemle hasábjain jelentek meg. Az ifjúság számára a Győz a tudomány
sorozatban szemelvényeket tolmácsolt Emil Racoviţă Túl a Déli Sarkkörön c. útleírásából
(1959), lefordította Edmond Nicolau Robotgépek az ember szolgálatában c. munkáját (1962).
Munkái: Az ezerarcú műanyag (Szabó Lajossal, 1961); Ember és információ (Korunk
Könyvek 1973); Munkában az enzimek (Antenna, Kv. 1973); Műanyagok ma és 2000-ben
(Antenna, Kv. 1975); Az információ nyomában (KKK 1978).
Czégeni József: F. G.: Munkában az enzimek. Könyvtári Szemle 1973/3; uő: F. G. Ember és információ.
Művelődés 1974/3. — Végh Ferenc: Információ, tájkutatás, társadalom. Könyvtáros, Bp. 1974/7. — A
tudatformálás szolgálatában. Erdélyi Lajos beszélgetése F. G.-val. Új Élet 1977/2. — Sebestyén Mihály:
Derűlátóan az információról. A Hét 1979/4.

Fülöp József (Szászrégen, 1904. jan. 30. — 1975. dec. 3., Kackó) — költő, szerkesztő. A
székelykeresztúri unitárius gimnázium tanulójaként az Orbán Balázs Önképzőkör Hajnal c.
ifjúsági lapját szerkesztette; jogi tanulmányokat Szegeden folytatott, ott jelentette meg
zsengéit Vergődik, lázadoz a lelkem c. alatt (1925). Szamosújvárott lett hivatalnok, a Heti
Hírek és a Szamos Tükre c. helyi hetilapok főmunkatársa (1929–31). Írásait a Pásztortűz
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közölte. Fakírrá lesz a lelkünk (Szamosújvár 1934) c. verskötete a népballadák hangját üti
meg tragikus csengéssel.
Bözödi György: Fakírrá lesz a lelkünk. Pásztortűz 1934/9.

Fülöp Lídia — *Litera Könyvkiadó

Fülöp Miklós (Kolozsvár, 1935. ápr. 4.) — író. A kolozsvári Állami Magyar Opera
kórusában énekelt, majd építésztechnikusként építőtelepen dolgozott. Az Igazság, Ifjúmunkás
és Utunk hasábjain tűnt fel humoros karcolataival. Munkái: A hóember nem vérzik (Forrás
1973); Humoróra (egyfelvonásos vígjáték, Kv. 1973); Suttogások (humoreszkek, Kv. 1977);
Vasárnap, szombat (elbeszélések, 1980).
Györffi Kálmán: Pillanatfelvételek Forrás-könyvben. Utunk 1973/42. — Molnos Lajos: Humoreszkek és
egyebek. Utunk 1977/25.

Füredi László (Arad, 1928. ápr. 18.) — zeneszerző, kritikus, zenetörténész. Temesváron
érettségizett 1946-ban, zenei tanulmányait a temesvári Művészeti Intézetben (1948–49) és a
kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán (1949–50) végezte. A temesvári Banatul
Állami Filharmónia hegedűse. Első zenekritikája 1948-ban jelent meg a Szabad Szó
hasábjain. Zenei tárgyú cikkeit, tanulmányait magyar, román, német és szerb lapok közlik. A
Zeneműkiadónál jelentek meg román nyelvű zenei monográfiái: Hugo Wolf (1966); G. Ph.
Telemann (1971); Lehár (1972).

Román nyelvű zenei aforizmagyűjteményét a Facla adta ki (Cîntă-mi, şi-ţi zic frate! Tv.
1972). Temesvár és a Bánság zenetörténeti monográfiáján dolgozik.
László Ferenc: Mesebeszéd Mosolyország királyáról. A Hét 1972/44.

Füssy József — *Aranyos-vidék

Füzi Bertalan — *Brassói Lapok 1.

Füzi József (Brassó, 1931. jan. 1.) — növénytani szakíró. A gyógyszerészeti növénytan
előadótanára a marosvásárhelyi OGYI-ban, a biológiai tudományok doktora (1971). A hazai
gyógynövények lelőhelyeiről s a népgyógyászatban használt növények hatékonyságáról hazai
és külföldi szakfolyóiratokban (Orvosi Szemle — Revista Medicală, Farmacia, Comunicări de
Botanică, Acta Farmaceutica Hungarica, Naturwissenschaften és mások) több mint 130
közleménye jelent meg. Gyűjteményes kötetek számára társszerzőként dolgozta fel a Hargita
és a Csíki-medence flóráját (1968), majd Kovászna megye flóráját, vegetációját és
gyógynövényeit.

Munkái: Gyógyszerészeti növénytani gyakorlatok (kőnyomatos jegyzet, Mv. 1965); Gyógy-
szerészeti növénytan I–III. (kőnyomatos tankönyv, Mv. 1970, 1971, 1979); Plantele
medicinale din judeţul Harghita (monográfia, Mv. 1973); Kovászna megye gyógynövényei
(gyűjteményes kötet Rácz Gábor és F. J. szerkesztésében. Az árkosi Agronómusok Háza
kiadásában, Sepsiszentgyörgy 1973). Botanica farmaceutica c. tankönyve sajtó alatt.
Szabó T. E. Attila: Alkalmazott botanikai eredmények. Korunk 1974/7
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AZ ELSŐ KÖTETBŐL KICENZÚRÁZOTT SZÖVEGEK

1. Adorján Emil (Nagyvárad, 1873. aug. 15. – 1944 őszén, Mauthausen) – publicista,
regényíró, műgyűjtő. ~ Péter apja. Szülővárosában ügyvéd. Ady baráti köréhez tartozott. Mint
tulajdonos ő építtette a milánói Galeria Vittorio Emanuele mintájára a nagyváradi Sas-palotát.
A Szabadság, Nagyvárad, Nagyváradi Napló munkatársa. Több gyorsírási kézikönyve (1891–
93) s az osztrák jogról szóló kompendiuma (1900) jelent meg. Leander álnéven humoros
regényt (Olivia bosszúja, 1898) és humoreszkkötetet (Komoly pillanatok, 1899) adott ki.
1944-ben elpusztult magánkönyvtárának érdekessége volt a Nagyváradon megjelent magyar
nyelvű nyomtatványok és a régi Váradot ábrázoló metszetek gyűjteménye.

2. Ágopcsa Marianna (Kolozsvár, 1944. jún. 5.) – műtörténész, kritikus. A kolozsvári 3.
számú középiskola elvégzése után a Babeş–Bolyai Egyetem történelem–filozófiai karán
művészettörténeti szakképesítést szerzett. 1967-től a szászsebesi Történeti Múzeumban, 1968-
tól a kolozsvári Művészeti Múzeumban dolgozott. 1970-től A Hét képzőművészeti
szerkesztője, 1978 óta a Szatmári Hírlap művelődési rovatát vezeti. Az Utunk és A Hét
hasábjain a végtelen művészi fogalmáról, a geometria művészeti lehetőségeiről, Cranach,
Caravaggio, Mondrian, Mednyánszky, Nagy István művészetéről értekezett. A művészetbeli
tér és idő kérdései foglalkoztatják.

3. Ajtai Nagy Gábor (Nagybánya, 1878. nov. 26. – 1942. febr. 27., Nagybánya) – publicista.
A középiskolát szülővárosában, jogi tanulmányait Budapesten végezte; ügyvédi pályára
lépett. 1908-ban megalapítja s 1924-ig szerkeszti a Nagybányai Hírlapot. Lapjában közölte
néhány irodalmi igényű írását. A 30-as években az OMP egyik szabadelvű nézeteket valló
politikusa.

4. alakoskodások – a dramatikus néphagyományok ama formái, amelyekben a szereplők
kilétük álcázására maszkot, álöltözetet használnak, jelmezek és kellékek segítségével valakit,
valamit megszemélyesítenek. A démonikus, ijesztő állatalakoskodások világszerte ősrégiek,
ám egykori mágikus (bajelhárító, bőségvarázsló, termékenységbiztosító) szerepüket
elveszítve, az erdélyi magyar folklórban ma már jobbára csak a *farsangi játékok közt, tréfás
formákban maradtak meg. Az álarc viselésére utal a farsangi játékok erdélyi népi neve:
„maszkurások”. A hétfalusi borica-táncosok fából faragott, a székely betlehemes játékok
pásztorai fakéregből, bőrből készült maszkokat hordtak, melyeket újabban inkább csak
kendővel, korommal jeleznek. Tamási Áron Énekes madár c. székely népi játékában az ~
modern művészi formában jutnak érvényre.

Horger Antal: A hétfalusi csángók borica-tánca. Ethnographia. Bp. 1899/2. – Makkai Endre –
Nagy Ödön: Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kv. 1939. ETF 103. – Ferenczy
Imre – Ujvári Zoltán: Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. A Műveltség és hagyomány
IV. kötetében. Debrecen 1962.

5. Apor-kódex – az Erdélyi Tudományos Intézetnél hasonmáskiadásban megjelent középkori
kéziratos kötet, mely a Tamás és Bálint huszita papok készítette legrégibb magyar
bibliafordítás XV. századbeli másolatának egy részét, Dávid zsoltárait tartalmazza egyéb
nyelvtörténeti szempontból becses szövegek mellett. A kódex legrégibb megállapítható
tulajdonosa a Metamorphosis Transilvaniae (1736) szerzője, Apor Péter volt, s 1879-ben
jelentősen megcsonkult állapotban került a sepsiszentgyörgyi múzeum tulajdonába özv.
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Cserey Jánosné Zathureczky Emília ajándékaképpen; ma is a múzeumban őrzik. A
hasonmáskiadást bevezetéssel ellátta és közzétette Szabó Dénes (Codices Hungarici II. Kv.
1942).

Molnár József – Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp. 1976. 86–89.

6. Aradits László – (A szócikk befejező sorainak a cenzúra előtti, eredeti szövege:) …Papp
István mezőgazdasági akadémiai professzorral készített sorozata a dálnoki mezőgazdasági
termelőszövetkezetről, filmje egy fekete-tengeri tutajkalandról s a Halászhajóval az Atlanti-
óceánon, valamint a Kézdivásárhelyt, Felsőbányát és a munténiai Alexandriát bemutató
városkép.

7. Ars Medica – Az eddig ismert első magyar orvosi mű, mely az emberi test betegségeit és
gyógykezelését 6 könyvben, közel ezer ívrét lapon tárgyalja. Az erdélyi késői humanizmus
jelentős alkotása. A marosvásárhelyi Teleki Könyvtárban őrzik, ahol a címlap és elöljáró
beszéd nélküli s mintegy 25 számozott levéllel csonkult kéziratnak egy Erdőszentgyörgyön a
XVIII. században készült másolata is található. 1972-ben előkerült egy XVII. századbeli
variánsa is.

Az 1570-es években keletkezett ~ eredeti magyar szókincsére a nyelvészek hívták fel a
figyelmet. Varjas Béla 1943-ban Kolozsvárt az Erdélyi Tudományos Intézet betűhív
kiadványaként XVI. századi magyar orvosi könyv címmel nyomtatta ki s látta el bevezető
tanulmánnyal. Az eredeti és másolata kérdéseivel először Farczády Elek és Szabó T. Attila
foglalkozott, érveik alapján a tudománytörténet Lencsés Györgyöt tekinti a kézirat feltehető
szerkesztőjének. Az ~ egyes nyelvjárástörténeti sajátosságait Jakab László vizsgálta a
budapesti Magyar Nyelvjárások 1962-es kötetében. A marosvásárhelyi OGYI orvos- és
gyógyszerészet-történeti tanszékén monografikus kutatás tárgya a mű; Spielmann József és
Lázár Színi Karola újabb adatokat szolgáltattak a Báthoriak udvarában magyar tisztségeket
viselt nagyváradi Lencsés Györgyről, és tisztázták a kézirat francia és német humanista
forrásait (Orvosi Szemle 1970/1. és 3–4.). A ~ növénynévanyagát Sz. Tóth Magda dolgozta
fel Melius Péter Herbáriumának Szabó Attila-féle kiadásában Összehasonlító
növénynévjegyzék c. alatt (1978. 444–87).

Farczády Elek – Szabó T. Attila: Újabb adalékok a XVI. századi orvosi könyv kérdéséhez.
Magyar Nyelv, Bp. 1961/2. – Spielmann József: Az Ars Medica szerzője és forráskutatása.
Korunk 1973/2. – Spielmann József – Sebestyén S. Mihály: Lencsés György „Ars medicá”-ja
kéziratainak összehasonlító vizsgálata. Magyar Nyelv. Bp. 1979/2.

8. Bagossy Bertalan (Szatmár, 1869. febr. 26. – 1950. márc. 12., Szatmár) – történész. A
szatmári kat. főgimnázium tanára, később igazgatója, 1919-től Karánsebesen, majd
Túrterebesen lelkész. Megírta Szatmár vármegye és város történetét a Magyarország
vármegyéi és városai c. monográfia-sorozat számára (1908–10); latin tankönyveket
szerkesztett az I. világháború előtt; A jozefinizmus hatása és az erdélyi egyházmegyék
küzdelme ezek ellenében c. tanulmánya Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene
(Dicsőszentmárton 1925) c. gyűjteményes kötetben jelent meg.

9. Balanyi György (Kecskemét, 1886. febr. 10. – 1963. máj. 4., Budapest) – történetíró.
Előbb Szegeden (1910–16), majd Budapesten (1916–24) középiskolai tanár, 1924-től a
budapesti egyetemen az egyetemes legújabb kor történetének tanára. Mintegy 60 önálló
művében és kb. 200 tanulmányában főleg az egyetemes középkor és a legújabb kor kérdései,
így az I. világháború előzményei foglalkoztatják. Egyháztörténészként a ferences és piarista
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rend történetét tanulmányozta. 1938-ban az MTA levelező tagjává választja. 1943-ban a
kolozsvári egyetem professzora, 1948-ban Magyarországra távozik. Munkatársa volt a
budapesti Századoknak és Vigiliának s az Erdélyi Iskolának. Kolozsváron megjelent önálló
munkája: Assisi Szent Ferenc, a demokrácia hőse (1946), ugyanitt litografált jegyzetei is
megjelentek: Reformáció és ellenreformáció (1946), A középkori állam és társadalmi rend
kialakulása (1947).

10. Balázs András (Székelyudvarhely, 1943. júl. 10. – 1978. ápr. 28., Székelyudvarhely) –
újságíró, költő. 1966-ban a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakból
szerzett oklevelet. 1968-tól a Hargita belső munkatársa: szülőföldje művelődési életével
foglalkozott. Verseit 1962 óta az Utunk, Ifjúmunkás, Igaz Szó közölte, szerepelt a Vitorla-
ének (1967) és a Megtalált világ (Mv. 1968) c. antológiákban. Kéziratban maradt kötete:
Cicoma nélkül.

Molnos Lajos: B. A. Utunk 1978/20.

11. Balázs Imre (Székelyudvarhely, 1926. febr. 25.) – humorista. Gyári tisztviselő
szülővárosában. Első karcolatát az Igaz Szó közölte (1964). A Megtalált világ (Mv. 1968) c.
antológiában szerepel. Humoreszkjei a csíkszeredai Hargita hasábjain jelennek meg.
Bocsánatot kérek c. gyűjteménye, saját illusztrációival, kéziratban.

12. Bálint Vilmos (Brassó, 1877. szept. 11. – 1949. jan. 30., Csíkkozmás) – népművelő. A
gyulafehérvári kat. teológia elvégzése után a keresztény szociális mozgalomban vesz részt.
Ákosfalván, Csíkszenttamáson, majd Csíkkozmáson lelkész; iskolát, művelődési házat
építtetett, zenekart, színjátszó csoportot vezetett. Cikkeit a Brassói Lapok, Csíki Lapok,
Erdélyi Tudósító közölte. A Magyar Nép Könyvtárában két kiadásban is megjelent A
dúsgazdag c. bibliai színjátéka (Kv. 1932, 1938), amelyben egy régi moralitást alkalmaz mai
színpadra.

13. Balogh István – (A szócikk további részének korábbi szövege:) Adóniás c. bibliai tárgyú
ötfelvonásos drámája (Csíkszereda 1928) Görög Joachim bevezetőjével jelent meg. Hőse a
nemzet jövőjéért minden áldozatra kész hadvezér, aki azonban mások vallása és nyelve ellen
vét s ezért megbűnhődik. A századelő szépelgő nyelvezetén írt mű alapgondolatával a maga
korának „kisebbségi humánum”-át fogalmazza meg.

14. Bánffy Miklós – (Itt törölte a cenzúra a következő szövegrészt:) 1919-ben, a
proletárforradalom leverése után tagja az ellenforradalmi Etelközi Szövetség vezéri
tanácsának, Emlékeimből c. kötetében azonban – a „brucki csata” leírásánál – leleplezi az
ellenforradalom élősködőit, konjunktúralovagjait, tolvajait. 1921–22-ben Magyarország
külügyminisztere. Ilyen minőségben vesz részt az 1922-es génuai konferencián. A kor
közéleti nagyságairól készített karikatúráit világlapok közlik – természetesen álnéven –, majd
egy lipcsei kiadó albumban is megjelenteti; kajánkodó humorában a kortól való szkeptikus
elkülönülés jut kifejezésre.

15. Barabás Endre (Középajta, 1870. márc. 5. – 1945. máj. 25., Budapest) – pedagógiai író.
Az I. világháború előtt Marosvásárhelyen, majd a kolozsvári tanítóképzőben tanított, 1911-től
a dévai tanítóképző igazgatója. A KZST tagja. 1918 után Budapesten helyezkedett el, de
munkatársa a Lugoson megjelenő Magyar Kisebbségnek s román és német nyelvű
testvérlapjainak. Itt jelenik meg 1928-ban magyar és román nyelven Az erdélyi és
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magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt, 1929-ben
pedig magyarul és németül A romániai magyar nyelvű oktatás első tíz éve c. nagyobb
tanulmánya névtelenül, valamint több, névvel jegyzett kisebb közleménye. Az erdélyi román
és magyar oktatásügy alapos ismerője; széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki népi
származású tehetségek taníttatása érdekében.

16. Barabás Miklós Céh – (Itt törölve a következő szövegrész:) méltatói hangsúlyozták, hogy
a kiállítók „abba a progresszív seregbe tartoznak, amely egyre erősödő hevességgel keres
kifejezési formát a művészetben”. A folytatásnak a mostoha politikai körülmények útját
állták.

17. – (Itt törölve a következő szövegrész:) hivatásuknak tekintik a művészekkel és a művészet
pártolóival megismertetni „a közelmúlt s a jelen művészeti irányait”; feladatának tudja a ~,
hogy „méltatlanul megítélt nagyságainknak… életművét külön kiállításon építse értékké”, s
azon munkálkodjék, hogy „a művészi érték tudatára ébresztett közönség vásárlásával is az
igazi művészetet keresse, s ne a műkereskedelem legtöbbször selejtes tömegáruját”.

18. (A mondat befejező része, cenzúrázás előtti állapotában:) …Benczédi Sándor, Szervátiusz
Jenő és Vida Géza szobrász az erdélyi magyar irodalmi életben is szerephez jutott.

19. Barabás Samu – (Itt törölve a következő szövegrész:) 1883-tól a budapesti egyetemi
könyvtár munkatársa. 1885-től 1913-ig az Országos Levéltár erdélyi osztályának vezetője.
Történetírói munkássága a Magyar Történelmi Társulathoz és ennek folyóirataihoz, a
Századokhoz és a Történelmi Tárhoz kapcsolódott; főleg iratközlő és forráskritikai
munkássága jelentős.

20. Baráth Béla – (A mondat cenzúrázás előtt így hangzott:) Mint a Batthyaneum igazgatója
(1928–42) összegyűjtötte az erdélyi katolikus intézetekben és rendházakban található
ősnyomtatványok adatait.

21. Bardócz Árpád – (A szócikk befejező része:) Német költők (Bp. 1936); Hetedik ősz
(lengyel versek, Bp. 1938). Saját verseskönyve: Fényáradás (Bp. 1935).

22. Baross Katinka – (Itt kimaradt a következő szövegrész:) 1913-ban férjhez ment Justh
János földbirtokoshoz, Justh Gyula radikális polgári politikus fiához.

23. – (A szócikk befejező része:) A két világháború között a Romániai Magyar Kisebbségi
Nők Központi Titkárságának tagja.

24. Bechnitz Sándor (Vinga, 1888. febr. 18. – 1951. okt. 27., Temesvár) – újságíró, kritikus,
novellista. Jogi tanulmányai befejezése után közhivatalnok, 1910-től Temes megye tb.
főjegyzője. Az I. világháború után újságírói pályára lépett, több mint másfél évtizedig
szerkesztette a Déli Hírlap irodalmi-művészeti rovatát. A felszabadulás után a temesvári
Szabad Szóban jelentek meg írásai. Irodalmi, művészeti kritikáit, tanulmányait és esszéit
hazai és budapesti lapok közölték. Novellái művelődéstörténeti ihletettségűek.

Álneve: Flaneur.

25. Beke Mihály András – (Bukarest, 1956. máj. 5.) – költő. ~ György fia. Kolozsvárt
érettségizett, a Babeş–Bolyai Egyetem filológiai karán magyar–orosz szakos hallgató. Első
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írása a Jóbarátban jelent meg (1969). Publicisztikáját az Igazság Fellegvár-oldala, verseit és
kritikáit a Korunk, Utunk, Igaz Szó, esszéit az Echinox és Művelődés közli. 1977 óta az
Echinox magyar oldalainak felelős szerkesztője. A fiatal költők 1980-as Kimaradt szó c.
antológiájában szerepel.

26. Benedek István (Budapest, 1915. jan. 19.) – pszichológus, író. ~ Marcell fia, ~ Elek
unokája. Mint orvostanhallgató 1936-tól Szondi Lipót gyógypedagógiai szemináriumának
belső munkatársa Budapesten, 1944-ig üzemi orvos Csepelen. A Szondi-féle genotropizmus
szellemében írta Ösztön és bűnözés (Bp. 1943) c. munkáját, majd 1945-től két éven át a
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem lélektani tanszékén Bevezetés a sorsanalízisbe címmel
elsőnek tette egyetemi tantárggyá Romániában a Szondi-tesztek és sorselemzések rendszerét,
ami miatt szembekerült a pavlovi reflexológián alapuló marxista lélektani kísérletezéssel.
1947-ben Magyarországra távozott, Az ösztön világa (Bp. 1958) c. munkája már ott jelent
meg, s viták pergőtüzébe került. Irodalmi sikereit vidéki munkaterápiás
elmegyógyintézetekben szerzett tapasztalatainak irodalmi feldolgozásával aratta (Aranyketrec,
Bp. 1957; Beszélgetés ideges emberekről, Bp. 1963), később általános tudomány- és
művelődéstörténeti publicisztikával és előadásaival tűnt fel. Mesterét Szondi c.
tanulmányában mutatta be a közönségnek (Új Írás, Bp. 1973/10–11). Monográfiát írt apja
életéről és munkásságáról Benedek Marcell (Bp. 1977) címmel.

27. Benedek Marcell – (A bekezdésnek a cenzúra által törölt befejező része:) Rabelais,
Corneille, Racine, Balzac, Flaubert, Stendhal, Hugo, Maupassant, Mauriac, Rolland, Martin
du Gard, France műveinek fordításával – s ezekhez angolból Dickens, Kipling, Shaw, Mark
Twain, H. G. Wells, Steinbeck írásainak átültetése csatlakozik – korának széles körű irodalmi
tájékozottságát alapozta meg a magyar olvasótáborban, apja szokatlanul nagy könyvtermése
után új csúcsot érve.

28. – (A szócikk befejező része eredetileg így hangzott:) Budapesten megjelent legismertebb
munkái közül erdélyi vonatkozású: Délsziget, avagy a magyar irodalom története (1928,
újabb kiadás 1949); Hamlet tanár úr (regény, 1928); Tégy, amit akarsz (regény, 1933); A
bálvány (regény, 1948); Először életemben (elbeszélések, 1957); Shakespeare (esztétikai
tanulmány, 1957); Romain Rolland (esztétikai tanulmány, 1961); Könyv és színház
(irodalomtörténeti tanulmányok, 1963); Naplómat olvasom (önéletrajz, 1965); Szépen élni
(esztétikai írások, 1968).

29. Benedek Simon – (A szócikkből törölve a következő mondat:) 1948-tól ferences
rendtartomány-főnök volt. Írói működését 1944-ben kezdte meg.

30. Bethlen Gábor emlékezete – (A következő mondat eredeti formájában:) A
sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház az 1980-as Nemzetiségi Színházi Kollokvium
alkalmából Móricz Erdély-trilógiájának dramatizálásával kísérelte meg színpadra vinni a
fejedelem alakját, a főszerepben Nemes Leventével. Marosvásárhelyről indult Bethlen-
műsorával Ádám Erzsébet színművésznő.

31. betlehemes játék – dramatikus néphagyomány. Előadói a betlehemesek vagy
betlehemezők: gyermekek, serdülő fiúk, akik karácsony estéjén házalják végig a falut. Ha
nagy a falu, illetőleg ha a környező falvakat is meglátogatják, több napon át betlehemeznek.
Elmaradhatatlan kellékük a hordozható betlehem: maguk készítette kis tornyos
templomocska, gyertyával vagy zseblámpával kivilágítva, benne Jézus születése képen vagy
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kis babákkal, figurákkal ábrázolva. A szokványos szereplők: két fehér ingbe öltözött angyal,
akik a mezőn alvó pásztoroknak hírül adják Jézus születését, valamint két-három pásztor
subával, nagy bottal, maszkkal, ill. ragasztott vagy korommal festett bajusszal, szakállal. A
pásztorok az örömhírre karácsonyi népénekeket énekelnek, tréfálkoznak, táncolnak, a
kisdednek sorra ajándékot adnak, majd játékukért a háziaktól ők is ajándékokat kérnek.

A ~ az egész magyar folklórból a Székelyföldön volt a leggazdagabb. Itt felnőttek játszották,
számuk a tízet is meghaladta (köztük Heródes); heteken át rendszeresen próbálták a
terjedelmes, misztériumszerű játékot, amely József és Mária szálláskeresését is magában
foglalja. A Székelyföldről nyugat felé haladva a ~ egyszerűbb, rövidebb, mígnem a pásztorok
tréfálkozása jut benne túlsúlyba. A tréfa fő forrása az öreg pásztor nagyothallása és
félreértései. Ez, valamint a pásztortánc, középkori mímus-játékok maradványa, s a szokást a
Balkánon át az ókori színjátékokhoz kapcsolja. Az erdélyi játékokban, a román–magyar
együttélés folytán, a pásztorok gyakran román nevűek és románul társalognak. A ~ népi
formájában új keletű; a XVII–XVIII. század folyamán alakulhatott át népszokássá a katolikus
iskoladrámából. Az énekek közt legrégibb a Csodapásztorok, ezt először 1651-ben
nyomtatták ki. A romániai magyar folklórban a ~ az utóbbi két évtizedben kihalt.

Makkai Endre – Nagy Ödön: Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. ETF 103. Kv. 1939.
– Benedek András: Betlehemes játék Homoród-Remetén. Magyarságtudomány, Bp. 1943/1. –
Benedek András–Vargyas Lajos: Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Erdélyi Néprajzi
Tanulmányok 1. Kv. 1943. – Faragó József: Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson.
Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 8. Kv. 1947; uő: Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban.
Ethnographia, Bp. 1949. 222–36. Rajeczky Benjamin: A székely betlehemes recitatívák
stílusához. Néprajzi Közlemények, Bp. 1959/4. – Dömötör Tekla: Naptári ünnepek –  népi
színjátszás. Bp. 1964. 166–74.

32. Boncza Berta – (A mondat befejező része eredetileg így hangzott:) …ahogy A Kalota
partján c. kalotaszentkirályi leánykérő versében írja, majd néhány hónap múlva, 1915. márc.
27-én az apa, ~ Miklós tilalma ellenére Budapesten házasságot kötnek.

33. (A mondat befejező része a cenzúra-beavatkozás előtt:) …Az igazi Csinszka (Bp. 1975,
második kiadás 1977) c. alatt megjelent dokumentumriportjával, amely Ady és ~ szerelmének
és házasságának feltételezett ellentmondásait szellőztette.

34. Borbély István – (Itt kimaradt a következő szövegrész:) Mint irodalomszervező szerkeszti
a Keresztény Magvetőt (1919–28), az Unitárius Közlönyt (1919–21), az Irodalmi Kis
Könyvtárt (1926), az Unitárius Irodalmi Társaság kiadásában megjelenő Unitárius Könyvtárt
és az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtárát (1928-ig).

35. Boros Domokos, P. Fortunát (Zetelaka, 1895. jún. 3. – ?) – történész. A
székelyudvarhelyi főgimnázium és a medgyesi ferences szeminárium elvégzése után teológiát
tanult a Ferences Hittudományi Intézetben Vajdahunyadon. A történelem–földrajz szakot a
kolozsvári egyetemen kezdte, a szegedi egyetemen szerzett történettudományi doktorátust
(1923). Székelyudvarhelyen tanár, ugyanott ferences házfőnök, majd erdélyi rendtartomány-
főnök. A Hírnök c. szépirodalmi lap s több egyházi folyóirat szerkesztője (1933–44).
Fontosabb munkái: A csíksomlyói harminckét confrater (doktori értekezés, Kv. 1923); Az
erdélyi ferencrendiek (Kv. 1927); Az első erdélyi törvénykönyv és a katolicizmus (Kv. 1930).

36. Boros György – (A szócikk befejező mondata törölve:) Számos teológiai munka szerzője.
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37. Botos János (Bürkös, 1894. máj. 26. – 1953. dec., Nagyenyed) – hírlapíró, 1923-ban a
Magyar Kisebbség belső munkatársa, 1931-ben a kolozsvári Friss Hírek főszerkesztője, 1933-
tól a Keleti Újság és a Magyar Újság munkatársa. Elbeszéléskötete Az orláti faember (Kv.
1929), riportregénye a Visszatérők (Kv. 1930). Publicisztikájában a 30-as évek haladó
hangvételétől a 40-es években a türelmetlen nacionalizmusig és antiszemitizmusig tért el.
Mint háborús bűnöst elítélték.

38. Brassó magyar irodalmi élete – (Törölve a következő szövegrész:) Itt fejezte be tragikus
költői pályáját a szabadságharcos Zajzoni Rab István, itt adta ki emlékiratát Koós Ferenc. A
helytörténet és néprajz magyar vonatkozásait Horger Antal tárta fel, s az 1887-ben idelátogató
magyar írók és művészek (köztük Kiss József és a fiatal Benedek Elek) új lendületet adtak a
helyi magyar irodalmi kezdeményezéseknek. Ugyanabban az évben alakult meg a szocialisták
Magyar Munkás Olvasó Egylete is.

39. Buday György – (Itt törölve a következő szövegrész:) Továbbra is érintkezést tartott fenn
az Erdélyi Fiatalok csoportjával, s tevékeny részt vett a Szegedi Fiatalok népi mozgalmában.

Művészete e tájékozódást tükrözi: Boldogasszony búcsúja c. fametszet-sorozatát (Szeged
1931) az ESZC felkérésére az Arany-balladák illusztrációja követi (Kv. 1933), s gazdagon
kibontakozó művészi pályáján első nemzetközi siker az Ortutay Gyula szerkesztésében
kiadott Székely népballadák (Bp. 1935) illusztrálása.

40. – (Itt törölve a következő szövegrész:) Életemről, művészetemről c. önéletrajza 1970-ben
jelent meg a gyomai Kner-nyomda kiállította fametszet-gyűjtemény élén.

A magyar költészet kiadás előtt álló angol nyelvű antológiája számára metszetsorozatot
készített klasszikus magyar költőkről.

41. Büchl Antal (Detta, 1908. máj. 4. – 1980. jún. 19., München) – helytörténész. A
középiskolát Temesvárt, jog- és államtudományi tanulmányait Bukarestben és Kolozsvárt
végezte. 1948-ig jogász Dettán, 1958-ig tanár Gátalján, 1968-ig közgazdász Temesvárt. A
Bánságra vonatkozó gazdaság- és művelődéstörténeti cikkeit a Korunk, Tibiscus, Könyvtári
Szemle, Művelődés közölte. A Lépcsők (Tv. 1977) c. antológiában Ady és Szabolcska
híveinek század eleji temesvári ütközéseit mutatja be, a Korunk Évkönyv 1979 tanulmányát
közli a Bánság lakóinak letelepedéséről és eredeti gazdálkodásáról 1848 előtt.

42. Cziffra Géza – (Törölve a következő szövegrész:) 1926-ban jelent meg Bécsben
Kárhozott asszonyok c. elbeszéléskötete. A 30-as évek elején Budapesten is forgatott.
Irodalmi tárgyú filmje a Gulliver utazásai (1924) és a Szent Péter esernyője (1935). Magyar
vonatkozású filmje a Liszt Ferenc életéről szóló A szerelmi álom; filmforgatókönyvet írt
Asztalos Miklós erdélyi tárgyú Alterego c. színdarabja nyomán (1941). A II. világháború után
Bécsben filmvállalatot alapított, majd a Német Szövetségi Köztársaságban telepedett le, ahol
könnyű, szórakoztató vígjátékokat, látványos revüfilmeket ír és rendez.

43. csángó irodalom – (A szócikkből törölve:) Az irodalomból a megjelenés időrendi
sorrendjében elsőként Bandinus Márk marciánopoliszi érsek 1646. évi moldvai egyházmegye-
látogatásáról szóló legrégibb s megbízható, terjedelmes jelentését kell említenünk, melyet
Codex Bandinus néven tart számon a tudomány; latin eredetijét V. A. Urechia (Buk. 1895),
magyar fordítását Domokos Pál Péter adta ki (A moldvai magyarság c. kötet Függelékében,
Kv. 1941. 3. kiadás). A XVIII. század 80-as éveiből fontos dokumentum Zöld Péter 1781-ben
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kelt jelentése: Notitia de rebus Hungarorum, qui in Moldavia et ultra degant; a latin eredetit
közölte Veszely, Imets és Kovács Utazás Moldva-Oláhhonban c. munkája (Mv. 1870),
magyar fordítását Domokos Pál Péter az i. m. 51–60. lapján. Az első teljes egészében a
csángókkal foglalkozó mű P. Gegő Elek A’ moldvai magyar telepekről (Buda 1838) c.
akadémiai munkája. Ezt követően a csángó kérdésre terelte a figyelmet a Döbrentei Gábor’
kérdései ’s Petrás Incze feleletei a’ moldovai magyarok felől (Buda 1842) c. párbeszédes
munka. Petrás közli elsőnek a magyarság moldvai településeinek legteljesebb névsorát, s
különösen értékes Klézsén gyűjtött 21 népdala.

Az utazók, tudósítók útleírásai között említést érdemel még Jerney János’ keleti utazása a’
magyarok’ őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845 (I–II. Pest 1851), valamint Ballagi
Aladárnak az 1887-i moldvai útjáról szóló beszámolója: A magyarság Moldvában (Földrajzi
Közlemények, Bp. 1888/1–27). Nyelvészeti szempontból három értékes közlés érdemel
figyelmet a budapesti Magyar Nyelvőrben: Szarvas Gábor A moldvai csángó nyelvről c.
tanulmánya (1874/1–2), Petrás Incze János klézsei pap népnyelvi közlései (Rokonföldi néven,
újra kiadva Domokos Pál Péter „…édes Hazámnak akartam szolgálni…” c. kötetében
Tudósítások c. alatt, Bp. 1979) és Munkácsi Bernát A moldvai csángók nyelvjárása c.
cikksorozata (1881–82). Közben újabb útleírások, beszámolók tartják fenn az érdeklődést a
csángók iránt, így Szádeczky Lajos úti emlékei a Moldván át c. cikkben (Pesti Napló 1881).
Koós Ferenc Életem és emlékeim 1828–1890 c. munkájában (I–II. Brassó 1890, újraközölte
Beke György 1971) a moldvai kat. egyházak 1858-as állapotának ismertetésénél tér ki a
csángókra.

A századforduló első éveiben Rubinyi Mózes tesz közzé egy sor közleményt a moldvai
csángókról, főleg nyelvészeti szempontból. Újabb közlemények megkísérlik a csángóság
eredetének meghatározását nyelvi alapon, így Munkácsi Bernát, Melich János, Horger Antal,
Zolnai Gyula, Karácsonyi János és Losonczy Zoltán cikkei.

A csángó irodalomban külön hely illeti meg a finn nyelvész Yrjö Wichmannt, aki 1906-ban öt
hónapot töltött a Roman melletti Szabófalván. Népnyelvi anyaggyűjtéséből több tanulmányt
tett közzé. Legfontosabb halála után kiadott nagy csángó szótára: Wörterbuch des
Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und Hétfaluer Csángódialektes nebst
Grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt (Csűry Bálint és
Artturi Kannisto kiadása, Helsinki 1936).

44. Cseres Tibor (Gyergyóremete, 1915. ápr. 1.) – író, költő. Erdélyi ifjúsága, a diákoskodás
a kolozsvári egyetem közgazdasági karán, Asztalos Istvánnal, Bözödi Györggyel, Jékely
Zoltánnal, Kiss Jenővel, Szabédi Lászlóval közös irodalmi fellépése (a Termés 1943-as őszi
és téli kötetében), bekapcsolódása az antihitlerista ellenállásba, sokoldalú életismerete és
mind népi, mind nemzetközi felelősségérzete a II. világháborút követő magyarországi
pályaívén is az együttélés erkölcsét tette posztulátummá. 1945 után pályája Magyarországon
bontakozott ki. Itt keletkezett művei közül a Hideg napok c. dokumentumregény (Bp. 1964)
az 1942-es újvidéki tömegmészárlást idézi fel. A megfilmesítő – szintén erdélyi számazású –
Kovács András a „személyes felelősség drámájá”-nak nevezte a regényt, mely Zile geroase c.
alatt románul is megjelent Sever Noran fordításában Bukarestben (1967). A hazai magyar
kiadás elé (Tanulók Könyvtára, 1970) Aszódy János írt előszót. Parázna szobrok c. munkája
(Bp. 1975) ugyancsak a II. világháborút idéző s a történelmi felelősséget kutató regény.

Írás és felelősség. Kérdez: Beke György. Válaszol: Cs. T. Előre 1970. ápr. 26.

45. Cserny Rózsi (Temesvár, 1881. ápr. 7. – 1962. febr. 8., Temesvár) – ifjúsági író.
Szülővárosában végezte a tanítóképzőt. Hosszú ideig a Temesvári Hírlap gyermekrovatát
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szerkesztette. Meséit és egyéb prózai írásait közölte a Jóbarát, Cimbora, Déli Hírlap,
Vasárnap és Pásztortűz. 1922-től az Arany János Társaság tagja, 1944 után részt vett az
egyesület vezetésében.

46. Csíkszereda magyar irodalmi élete – (A következő szövegrész a cenzúrabeavatkozás
előtti állapotában:) 1721-ből maradt fenn a legrégibb csíksomlyói iskoladráma-töredék: az
1784-ig évről évre bemutatott vallásos tárgyú darabok többnyire a búcsúra összegyűlt nép
előtt kerültek színpadra, de a diákok vidékre is kijártak velük.

47. A különféle társadalmi, művelődési és sportegyesületek, szervezetek (Csíkszeredai
Műkedvelő Társulat, Csíkszeredai Dal- és Zeneegylet, Csíkszeredai Korcsolyaegylet, Csík
Vármegye Ipartestülete) mellett néhány földműves olvasókör ébreszt irodalmi és művelődési
érdeklődést. A várost évente felkeresték a vándor színtársulatok, vándorművészek,
nemegyszer ismert írók. Derekas részt vállalt a művelődési életből a kat. főgimnázium és
tanítóképző tanári kara és ifjúsága.

48. – (A cenzúra által megcsonkított mondat befejező része:)…mely a két világháború között
jórészt az egyházi szervezetek és vallásos egyesületek kereteibe szorult.

49. Csizmadia Andor – (Itt törölve a következő szövegrész:) 1940 és 1944 között Kolozsvárt
teljesített közigazgatási szolgálatot, majd az egri jogakadémián s Budapesten adott elő, végül
a pécsi egyetemen a jogtörténet tanára. Számos jogtörténeti munka szerzője.

50. Csonth Ignác – *énekeskönyv

(Teljesen törölve.)

51. Csukovits Sándor (Gyirót, 1872. febr. 23. – 1943. ápr. 2., Máramarossziget) –
irodalomtörténész, műfordító. Kolozsvárt szerzett latin–magyar tanári képesítést. 1906-tól
több mint két évtizeden át a temesvári piarista gimnáziumban tanított magyar irodalmat, itt
jelent meg tanulmánya Eötvös Józsefről (1913) és Szigligeti Edéről (1914). Világháborús
élményeit Háborús emberek és Virágos vonattól a kórágyig címmel két kötetben írta meg
(Sopron 1915). Mint az *Arany János Társaság főtitkára szerkesztette és kiadta az évi
jelentéseket (1917–18). 1924-ben a Temesvári Újság számára Ion Agârbiceanu, 1926-ban A
Hírnök számára Ion Luca Caragiale írásaiból fordított.

52. Csűry Bálint – (A szócikkből törölve:) Elnyerte a Sámuel–Kölber-díjat és a Szily-
jutalmat, főművét, a Szamosháti szótárt az MTA az 1940. évi Marczibányi-jutalomra tartotta
érdemesnek.

Nyelvtudományi munkássága mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt jelentős. Eleinte
nyelvelméleti, nyelvlélektani és nyelvfilozófiai kérdésekkel foglalkozik, de csakhamar áttér
munkásságának legfőbb területére, és minden erejét a nyelvjáráskutatásnak szenteli.
Tudományos cikkeit főleg a budapesti Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv és a debreceni Magyar
Népnyelv, nálunk az Erdélyi Irodalmi Szemle és Erdélyi Múzeum közli.

53. (A szócikknek a cenzúra által törölt befejező része:) Egyéb jelentős munkái: Teleki József
gr. mint nyelvész (Bp. 1909); Az ige (Bp. 1910); A nyelvtudomány ismeretelméleti vizsgálata
(Besztercebánya 1913); Magyar lakodalom (vőfélykönyv, Kv. 1924); A szamosháti nyelvjárás
hanglejtésformái (Bp. 1925); Ifjabb Heltai Gáspár háromnyelvű szótára (Bp. 1925); Néprajzi
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jegyzetek a moldvai magyarokról (ETF 27. Kv. 1930); A népnyelvi búvárlat módszere (Bp.
1936).

54. Dadányi György, gyülvészi (Temesvár, 1893. febr. 28. – 1969. jún. 10., Munro,
Argentína) – regényíró. Középiskolai tanulmányait a temesvári piarista gimnáziumban
végezte, majd a bécsújhelyi katonai akadémiára került. Aktív tisztként részt vett az I.
világháborúban, utána négy évig Paraguayban élt. Hazatért s az OMP bánsági tagozatának lett
a titkára. Élénk közéleti és publicisztikai tevékenységet fejtett ki: a Temesvári Hírlap és a Déli
Hírlap hasábjain ifjúsági kérdésekkel foglalkozott; a segítségével épült Magyar Ház 1930-as
évkönyvében összefoglalta a bánsági magyar iskolahálózat időszerű igényeit. 1939-ben
Magyarországra költözött. A II. világháború után rövid ideig Bécsben tartózkodott, majd
1947-ben újra a tengerentúlra távozott. 1950-től haláláig Argentínában élt: faszobrászattal és
rajzolással foglalkozott. Dél-Amerikai élményeiről három könyvet írt: Csordás voltam
Paraguayban (saját rajzaival, Bp. 1939); Két év Gran-Chacoban (Bp. 1940); Mbopi (saját
rajzaival, Bp. 1942).

55. dalosszövetség – (Itt törölve a következő szövegrész:) 1938-ig hat országos és számos
kerületi versenyt bonyolított le a szövetség vezetősége (országos verseny volt Kolozsvárt,
Marosvásárhelyen, Segesvárt, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen s ismét Kolozsvárt; a kerületi
versenyek alkalmával kisebb városok látták vendégül az énekkarokat, így Bánffyhunyad,
Sepsiszentgyörgy, Dés, Nagyenyed, Szatmár, Dicsőszentmárton). Egy-egy országos
versenyen 22–68 kórus lépett fel.

56. – (Itt törölve a következő szövegrész:) A legnagyobb gondot az énekkarok kottával való
ellátása jelentette; 1928-ban 106, 1930-ban 128, 1934-ben 190, később pedig még több
együttes igényeinek kellett eleget tenni. Tárcza Bertalan e feladat szervezési oldalát is
rátermettséggel oldotta meg, a sokszorosított zenei anyag művészi színvonalát és értékét
illetően viszont már kevésbé bizonyult igényesnek, és sok selejtes anyagot is közreadott,
mellőzve az igazi népi zene felkarolásának időszerű feladatát. Az évenként lebonyolított
pályázatokon népdalok feldolgozásával is találkoztunk, az értékelésnél azonban a vezetőség
maradi és sekélyes művészetszemlélete érvényesült. Ez a konzervativizmus a ~ kitűnő
szervezeti formáit egy német kispolgári stílus anakronisztikus tartalmával töltötte meg, s
egyre élesebb ellentétbe került az újabb nemzedék Bartók és Kodály művészetét valló és
vállaló eszmei úttörőivel.

57. – (Itt törölve a következő szövegrész:) 22 új népi énekkart állított fel rövid három hónap
alatt, s további 21 kórus részvételével újjászervezte a tordai kerületet. 1948 nyarán a
Zeneművészeti Főiskola tanárainak közreműködésével csaknem száz hallgatót készített elő az
énekkarok új szellemű vezetésére, a népi alapokon nyugvó dalkultúra fellendítésére.

58. Dán István – (Itt törölve a következő mondat:) 1919 őszétől Moszkvában a hadifogoly-
internacionalisták pártszervezetében a magyar szekció titkára.

59. – (Itt törölve a következő mondat:) Az antifasiszta ellenállás részese. 1944 után a
közigazgatásban és iparban töltött be vezető szerepet.

60. Darvas Simon (Budapest, 1892. jan. 16. – 1969. okt. 30., London) – újságíró, szerkesztő,
író. Pályáját Budapesten a Független Magyarországnál kezdte, majd a Világ munkatársa lett, a
Galilei Kör egyik vezetője, a kommün alatt a Vörös Újság cikkírója. Ekkor jelent meg Miért
szükséges a proletárdiktatúra? c. értekezése (Vörös Könyvtár 13–14. Bp. 1919). Mint
emigráns Bécsben ismerkedett meg Gaál Gáborral. Romániába érkezve előbb az Új Keletnél
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dolgozott, majd az 5 Órai Újságnál, irodalomszervező tevékenysége azonban a 20-as évek
haladó szellemű Keleti Újságjánál bontakozott ki. Tehetséges fiatal írókat indított útnak;
Kacsó Sándor írja önéletrajzi visszaemlékezéseiben: „…kedves szerkesztőm, aki […] először
írta oda egy saját kezével erősen átjavított cikkem alá a nevemet”. Amikor 1927-ben a lap az
OMP kezébe került, kivált a szerkesztőségből, s a kolozsvári Pallas Könyv- és Lapterjesztő
Vállalat élére állt. H. D. Desberry álnéven Sas Lászlóval közösen írt fantasztikus regénye a
20-as években Stuttgartban jelent meg németül. A kék sugár címmel magyarul is kiadták
„Darvas S. László” fordításában (Bp. 1936), s lefordították angolra is. Még a II. világháború
előtt Angliába költözött.

Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. 1971. 316.

61. Dávid Ferenc emlékezete – (Itt törölve a következő szövegrész:) Életével és műveivel
kapcsolatban korának lelkivilágáról Pálffi Márton (1935), az erdélyi hitviták történetéről Vári
Albert (1931), a vallási türelem kérdéséről Erdő János (1977), hitelveiről Benczédi Pál (1939)
és Zoltán Sándor (1940) írt. A szombatosság ellene felmerült vádját Simén Dániel (1940) és
Benczédi Pál (1943) cáfolta meg.

62. – (Itt törölve a következő szövegrész:) A 400. évforduló alkalmából nemzetközi
kollokviumot rendeztek a magyarországi Siklóson, ahol magyar, lengyel, amerikai, olasz,
német és cseh professzorok tartottak előadást a XVI. század antitrinitarizmusáról. Romániát
Erdő János képviselte Dávid Ferenc biblicizmusáról szóló előadásával (megjelent a
Keresztény Magvető 1979/2–3-as számában). A Romániai Unitárius Egyház 1979. augusztus
havában emlékzsinat keretében nemzetközi tudományos ülést rendezett amerikai, angol,
francia, csehszlovák és magyar előadókkal; kiadásában jelent meg a Dávid Ferenc 1579–1979
c. emlékkönyv (Kv. 1979).

63. – (Törölve az utalószó:) *unitárius egyházi irodalom.

64. Dávid Lajos (Kolozsvár, 1881. máj. 28. – 1962. jan. 9. Budapest) – matematikatörténész.
Tanulmányait Kolozsvárt, Göttingában és Párizsban végezte. 1908-ban a székelyudvarhelyi
ref. kollégium tanárává nevezték ki, 1910-től kolozsvári, 1916-tól budapesti egyetemi tanár,
1919-ben a budapesti tanárképző főiskola, 1929-től a debreceni, 1940-től 1944-ig a kolozsvári
tudományegyetem tanára. Függvénytani és algebrai dolgozatai jelentek meg a szaklapokban, a
Pásztortűz munkatársa. Sokáig irányjelző monográfiát írt A két Bolyai élete és munkássága
címmel (Bp. 1923; 2. bővített kiadás Bp. 1979). Bolyai-geometria az Appendix alapján c.
könyve (1944) Kolozsvárt jelent meg.

65. Déry Tibor romániai kapcsolatai – 1920 és 1940 között rendszeresen jelentek meg Déry
Tibor (1894–1977) írásai az erdélyi haladó lapokban és folyóiratokban. A Napkelet 1921-ben
tanulmányát közölte a dadaizmusról és folytatásokban A toronyőr c. regényét. Több
elbeszélése a Keleti Újságban jelent meg. 1924-ben Aradon adták ki a Kriska c. regényét;
ennek cselekménye a Maros völgye egyik fűrésztelepén játszódik le, valahol Maroshévíz
környékén. Később az aradi Periszkop hozza verseit (1925), majd a Korunk dialógusait,
elbeszéléseit, verseit és a Befejezetlen mondat több fejezetét (1927–40). Itt zajlik le 1927-ben
vitája a „homokóra madarai”-ról, amelyben Sinkó Ervinnel és Papp Józseffel együtt a
költészet közérthetőségének és a szürrealista képalkotásnak a kérdéseit vizsgálta; A homokóra
madarai a szerző mai jegyzetével újra megjelent a Korunk 1974/10-es számában. Egy versét
(Hajnaltájt) 1931-ben az Erdélyi Helikon közölte. Romániában is megjelent A kiközösítő c.
regénye (Horizont 1968), egy novellagyűjteménye A portugál királylány c. alatt Szilágyi Júlia
válogatásában és előszavával (Tanulók Könyvtára, Kv. 1974) s A befejezetlen mondat
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(Horizont 1978) Ágoston Vilmos utószavával. Sor került román nyelvű bemutatására is:
Viorica Bindaţiu fordításában Niki c. alatt novelláinak válogatott gyűjteményét adták ki
(1971). Jelentős szerepet játszott Salamon Ernő költői rangjának magyarországi
elismertetésében.

Szilágyi Júlia: Pillantás a csúcsról. A hetvenöt éves D. T. Korunk 1969/9; uő: Begyógyítani a
föld sebeit. Korunk 1974/9. – Méliusz József: Vallomás D. T.-ról. Utunk 1969/41; újraközölve
Az illúzió kávéháza, 1971. 204–16. – Nicolae Balotă: D. T. sau patosul conştiinţei. România
Literară 1972/5. – Jordáky Lajos: D. T. írásai erdélyi folyóiratokban. Irodalomtörténet, Bp.
1973/3. – Kántor Lajos: És mégis: Kert és Országút. Korunk 1974/9; uő: A válaszoló és a
kérdező. Utunk 1974/43; uő: A valóság csapdái között… D. T. halálára. Utunk 1977/36;
mindhárom újraközölve a D. T. utolsó évei c. fejezet keretében, Korváltás, 1979. 302–15. –
M. Szebeni Géza: D. T. és a Korunk. Tiszatáj, Szeged 1979/1.

66. Desbordes Ernő (Koronka, 1874. szept. 13. – 1939. jan. 21., Dés) – politikus, közíró.
Sajóudvarhelyi földbirtokos, Kolozsvárt végzett középiskolát, Budapesten jogot hallgatott,
Magyaróváron gazdamérnöki diplomát szerzett. 1910 és 1918 között a dési kerület
országgyűlési képviselője, később az OMP Szamos megyei szervezetének elnöke. A Magyar
bankérdekeltségekkel szembekerülve, ellenzéki akciót kezdeményezett, s az Országos Magyar
Párti Ellenzék (OMPE) keretében átmenetileg kapcsolatba került a baloldallal. Magyarpárti
egységbontás? c. írását az OMPE lapja, az Ellenzéki Közlöny 1933. máj. 23-i száma közölte.

Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 203–05.

67. Dézsi Lajos (Debrecen, 1868. aug. 23. – 1932. szept. 17., Budapest) – irodalomtörténész.
1906-tól 1919-ig a kolozsvári, ezután a szegedi egyetem tanára, 1923-tól az MTA rendes
tagja. A kései pozitivista irodalomtörténet-írás egyik legtermékenyebb munkása; elsősorban a
régi magyar irodalommal foglalkozott. Számos részlettanulmányt és monográfiát írt, sok
kéziratos művet, forráskiadványt rendezett sajtó alá, több irodalomtörténeti folyóiratot,
könyvsorozatot és lexikont szerkesztett. Jó pedagógus volt, pályakezdésükben segítette
Antalffy Endrét, Büchler Pált, György Lajost, és tanára volt József Attilának is. Kolozsvárt
jelent meg 1926-ban Erdélyi arcképek és képek (Minerva Könyvtár 5–6.) c. munkája,
amelyben a XVI. századtól a XIX. századig terjedő korszakból két korrajzot és tizenkét
íróportrét adott közre. A Ványi Ferenc szerkesztésében megjelent Magyar irodalmi lexikon
(Bp. 1926) az ő szakmai ellenőrzésével készült.

68. Dicsőszentmárton magyar irodalmi élete – (A szócikk kezdő mondatából törölve:)
…más erdélyi városokétól eltérően…

69. Dinnyés Árpád – (A szócikkből törölve:) Újságírói tevékenységét Érsekújváron kezdte
1910-ben, majd a Budapesti Világ és Budapest c. lapok munkatársa lett.

70. – (A teljes mondat a cenzúra beavatkozása előtt:) 1923-tól adta ki és szerkesztette a
hírhedt Kaviár c. „szexuáltudományi”, valójában pornográf lapot.

71. Diósy Antal (Budapest, 1895. jún. 15. – 1977. aug. 22, Budapest) – festőművész.
Művészeti tanulmányait Körösfői Kriesch Aladárnál a budapesti iparművészeti iskolában s a
képzőművészeti főiskolán végezte. 1923-ban vendégként hosszabb időre Romániába érkezett,
s itt karikatúrákat készített a magyar irodalmi és közélet jeleseiről. Győri Illés István Ecce
homó! (így) c. alatt 1923-ban két kötetben megjelentette és előszavával látta el a gyűjteményt.
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A dokumentumértékű munka I. kötete „Kolozsvár görbetükörje” címen többek között 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 torzképét mutatja be. A II. kötet „Nagyvárad görbetükörje” 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. A művész Hollandiában és Franciaországban is illusztrátorként aratott
sikereket. Budapesten az Iparművészeti Iskola tanára lett (1941–47); freskófestészetével tette
nevét emlékezetessé.

72. Dobos Ferenc, ifj. (Székelyudvarhely, 1912. ápr. 25.) – földrajzi szakíró. ~ Ferenc fia.
Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte. Budapesten szerzett tanári oklevelet.
A székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Líceum tanára a nyugalomba vonulásig. Munkája: A
Gyimesi-szoros földrajza (doktori disszertáció, Pécs, 1939).

73. Dózsa Endre – (A szócikkből törölve:) Közigazgatási pályáját mint szolgabíró kezdte,
1901-től 1918-ig Kolozs megye alispánja.

74. Egyházi Zeneművészet – (A szócikk első félmondata törölve:) …a kat. egyházi zene
minden ágára kiterjedő…

75. Eisler Mátyás (Páty, 1865. szept. 8. – 1930. dec. 13., Kolozsvár) – hebraista szakíró.
1891-től kolozsvári főrabbi, 1892-ben a sémi nyelvek magántanárává habilitálták a Ferenc
József Tudományegyetemen. Több mint 200 cikke, tanulmánya jelent meg a sémi nyelvészet,
a zsidó történelem és irodalomtörténet köréből. Feldolgozta Apáczai Csere János héber
tanulmányait (1900) s a régi magyar hebraisztikát (1911). Az I. világháborút követő
esztendőkben az Új Kelet egyik szellemi irányítója; 1923-tól a KZST tagja.

76. emlékirat – (A mondat cenzúra-beavatkozás előtti formája:) …73 szerző munkáját közli
részben vagy egészben, megjegyezve, hogy „igen sok erdélyi emlékirat, napló, önéletrajz van
még kiadatlanul”.

77. Encsel Mór – (Körösgyéres, 1898. márc. 12. – 1933. júl. 22., Temesvár) – szerkesztő,
közíró. Fémipari munkásként kapcsolódott be a szakszervezeti mozgalomba; részt vett a
Magyar Tanácsköztársaság védelmében, s hazatérve a KRP egyik megalapítója.
Szakszervezeti vonalon, majd a Vörös Segély keretében működött, előbb a Proletárvédelem,
majd a Munkásélet szerkesztőbizottsági tagja és munkatársa. Felelős munkakörben
tevékenykedett a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja keretében is; szervezője volt az erdélyi
és bánsági sztrájkmozgalmaknak a 30-as évek elején. 1933-ban Temesvárt letartóztatták, s a
kínzásokba belehalt.

Vajda Lajos: A párt megbízásából. Vázlat Imreh Aladár és E. M. arcképéhez. Munkásélet
1976. nov. 17.

78. énekeskönyv – (Törölve a szócikk befejező része:) Katolikus egyházi énekeket Járosy
Dezső Temesvárt (1920), Baka János Gyergyószentmiklóson (1921) és Gyulafehérvárt
(1924), Lakner Antal Nagybányán (1922) és Kolozsvárt (1926), Tersztyánszky Sándor
Brassóban (1922), Tárkányi B. József Nagyváradon (1923), Búzás János Csíkszeredán
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(1926), Antalffy Károly Kézdivásárhelyen (1926), Földes Zoltán Kolozsvárt (1928), Csonth
Ignác Szatmáron (1929), Veress Ernő Kolozsvárt (1938) és Temesváron (1941) jelentetett
meg. Utolsó az 1968-as jóváhagyással megjelent, dallam nélküli kat. ~. A reformátusok
egyházkerületenként adtak ki ~et: a kolozsvári ref. egyházkerület 1923-as hivatalos ~ét
legutóbb 1969-ben nyomták ki, a nagyváradinak 1925-től három kiadása jelent meg.
Megemlítendők Vasváry Béla kottás-szöveges feldolgozásai (32 vallásos karének ref. egyházi
énekkarok számára, Kv. 1926), s Bereczky Sándor összeállításában félszáz régi magyar
protestáns ének is megjelent (A mi énekeink, Kv. 1943).

Az unitárius egyház 1924-es ~e 1957-ben a 8. kiadásig jutott el, s az ugyancsak 1924-ben
megjelent első romániai magyar lutheránus ~ek sorozatában az 1969-es kiadás a legújabb.

79. Enyedi Sándor – (A szócikkből törölve:) 1977 óta a Magyar Színházi Intézet tudományos
főmunkatársa Budapesten, ahol a kassai 1830–31-es Nemzeti Játékszíni Tudósítások fellelt
számait hasonmás kiadásban jelentette meg (1979).

80. Erdély Öröksége – az erdélyi fejedelemség megalakulásának 400. évfordulója
alkalmából 1941-ben indított s főként napló- és emlékiratírók munkáit tartalmazó tízkötetes
sorozat a budapesti Franklin Társulat kiadásában. 73 szerző munkáit közli, köztük 27-et
egészében, a többit szemelvényesen. Régebben kiadatlan magyar szöveg csak Bisztray Károly
emlékiratrészlete, számos latin és német nyelvű szöveget azonban itt kapott kézbe először
magyar nyelven az olvasó. A sorozatot Ravasz László vezette be, a szerkesztés munkáját
Makkai László végezte Cs. Szabó László közreműködésével. Minden kötethez más történész
vagy esszéista írt előszót, így a szerkesztőkön kívül Kardos Tibor, Bíró Vencel, Asztalos
Miklós, Makkai Sándor, Tolnai Gábor, Jancsó Elemér, Tavaszy Sándor és Bisztray Gyula. A
sorozat szász szerzők emlékiratait csak elvétve, román szerzők munkáit egyáltalán nem közli.
Az „erdélyi szellem”-et Ravasz László az „egyetemes magyar szellem” egyik változatának
ítéli, s a válogatás is ennek a szellemtudományi szempontnak a figyelembevételével történt. A
bevezetések történelemszemlélete egyoldalú, mindemellett a sorozat érdeme az, hogy a 40-es
években hozzáférhetővé tette a többnyire régen és elszórtan megjelent erdélyi emlékírók
munkáit s felhívta a figyelmet erre a műfajra.

81. Erdélyi Fiatalok – (A szócikkből törölve:) A szakadás 1933 kezdetén következett be,
amikor a vezetőséggel szembenállókat vagy kizárták, vagy azok kiléptek.

82. – (A szócikkből törölve:) Ez vezetett a lap elszigetelődéséhez és fokozatos elhalásához.

83. Erdélyi Tudósító – (A szócikk befejező része a cenzúra beavatkozása előtt így hangzott:)
…könyv- és folyóiratszemlét is tartalmazott, egyházi szerzőktől, laikusoktól egyaránt. 1923 és
1930 között Az Erdélyi Tudósító Könyvtára címen részben hitbuzgalmi, részben tudományos
jellegű műveket tartalmazó sorozatot adott ki, megjelentette Az Erdélyi Tudósító Almanachját
(Kv. 1933), amely a kalendáriumi rész mellett szépirodalmat és népszerűsítő tudományos
írásokat tartalmaz.

84. Erdős Iván (Karcag, 1897. nov. 13. – 1943 elején, Ivanovka, Ukrán SZSZK) – újságíró.
Szülőhelyén végzett középiskolai tanulmányai után a harctérre került, hazatérve előbb a
Nagyváradi Napló, majd a Nagyvárad belső munkatársa (1929–35), később Budapestre
költözött, de továbbra is a nagyváradi sajtó munkatársa maradt. Irodalmi,
társadalomtudományi, politikai esszéi átfogó műveltségre és szintetizáló készségre vallanak;
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német, román, francia, angol, olasz nyelvtudásával első kézből szerzett ismereteit külpolitikai
figyelőiben hasznosította.

Katona Béla: Várad a viharban. Zsolt Béla előszavával. Nv. 1946. 72.

85. Erg Ágoston – (A szócikkből törölve:) 1922-ben Szegi Istvánnal közösen adta ki Vágyak
és jajok c. verseskötetét Szegeden.

86. – (Itt a szócikkből törölve:) Tamás Aladár budapesti folyóirata, a 100%, 1927-től kezdve
futurista jellegű verseit, majd művészeti tanulmányait közölte, így az új szovjet
képzőművészet méltatását.

87. – (A szócikk utolsó mondata törölve:) Az ötszáz lapnyi kéziratot a Petőfi Irodalmi
Múzeum őrzi Budapesten.

88. Erőss Alfréd – (A mondat a cenzúra beavatkozása előtt így hangzott:) Újabb kötete a
Domokos Pál Péternek ajánlott Székelyek dicsérete (Kv. 1942).

89. farsangi játékok – ama népszokások, amelyek az egyház tilalmai ellenére évszázadok
folyamán a vízkereszttől húshagyókeddig, hamvazószerdáig terjedő farsang idejére
összetorlódva őrződtek meg. Társadalmi keretük a dramatikus-játékos szokásokkal telítődött
fonó. A leányfonókban a munkát a fonójátékok váltogatták. A legények játékai részben
ügyességi és erőpróbák voltak, részben a fiatalabbak, be nem avatottak beugratására
szolgáltak. Leányok és legények közös társasjátékai sokszor párválasztó jellegűek és gyakran
zálogkiváltással, öleléssel, csókkal végződtek. A fonók gyakori vendégei voltak az
*alakoskodások utolsó és legfontosabb képviselői: a farsangosok vagy népi elnevezéssel
maszkurák, maszkurások. Játékuk valamilyen tréfás jelenet (állatvásár, halottsiratás, temetés),
nemritkán drasztikus és obszcén jelenetekkel. Jelenetük egy része vagy befejezése szilaj,
sokszor groteszk tánc; a kizárólag ilyenkor dívó farsangos vagy maszkurás táncdalt az egész
fonó énekelte.

Húshagyókedden történt, a sok farsangi lakodalom után, a pártában maradt leányok,
agglegények kicsúfolása. Az ún. tuskóhúzás vagy tuskózás a legények tréfás lakodalmi
menete volt végig a falun; a menet végén vénleányoknak öltözött legények kötélnél vagy
láncnál fogva egy fatuskót húztak a pártában maradt leányok megbélyegzésére. A másik
húshagyókeddi szokás a farsangtemetés: szintén tréfás felvonulás, amelynek végén a
farsangot (vagy telet) jelképező és a faluban végighordott szalma- vagy rongybábut tréfás
siratás közben elégették, esetleg a vízbe dobták. A farsangi húsos ételek után a böjtös ételek
győzelmét jelképező Cibre (Cibere) vajda és Konc (Csont, Sódar) vitéz (király) párviadalát
valaha szintén megszemélyesítették.

Makkai Endre – Nagy Ödön: Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. ETF 103. Kv. 1939.
– Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás. Bp. 1964. 87–95.

90. Fehér Márta – (A szócikkből törölve:) Szerepet vállalt az izraelita hitközségben, s mint az
OMP nagyváradi titkára a zsidóságnak a magyar kisebbséggel való politikai és kulturális
együtthaladása mellett foglalt állást.

91. Fehér Olga (Kecskemét, 1885. dec. 10. – 1975. jan. 15., Temesvár) – újságíró, író.
Tanulmányait szülővárosában végezte. Novelláit az Ország-Világ közölte. Az I. világháború
alatt haditudósító volt; rövid ideig szerkesztette a Belgrádi Hírek c. lapot. A világháború után
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Temesváron telepedett le. Írásait a 20-as évek elején a Temesvári Hírlap közölte. Később
reklámügynökséget nyitott Temesvárt. Művei: Vallomások (novellák, Bp. 1912);
Asszonyvándorlás a harctéren (riportok, Bp. 1916); Hét novella (Tv. 1919).

92. Fekete Lajos – (A szócikkből törölve:) Kötetbe gyűjtött versei (Pusztai vándorlás.
Fogaras 1928) részben vallásos, részben világi tárgyúak.

93. Ferenc József – (Alparét, 1835. aug. 10. – 1928. febr. 19., Kolozsvár) – szónok, író.
Középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, ahol 1855-ben
érettségi vizsgát, majd papi vizsgát tett. 1857-ben tanárnak választották meg ugyanitt.
Göttingában és Berlinben folytatott tanulmányok után, Hollandiát, Belgiumot, Francia-
országot is beutazva, Londonból 1860-ban tért haza tanszékére. Kriza János halála után, 1876-
ban püspöknek választották. Ötvenkét éven át látta el ezt a tisztséget, volt magyar főrendiházi
tag, majd a román szenátus tagja. 1864-ben kiadott Unitárius Kátéja, valamint az Unitárius
Kis Tükör (az unitárius egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai, 1875)
több kiadást ért meg és német fordításban is megjelent. A Kolozsvári Közlönyben három
folytatásos Kant-tanulmánya (1872), a Keresztény Magvetőben Victor Hugóról (1885),
Herbert Spencerről (1912) és Carlyle-ről írt cikke (1912) jelent meg. Utolsó munkája az
Emlékeimből (Kv. 1925).

Gál Kelemen: Kilyéni F. J. unitárius püspök élete és kora. Kv. 1936.

94. Ferenczi Zsigmond (Marosvásárhely, 1889. júl. 28. – 1959. dec. 29., Budapest) –
tanulmányíró. Jogi doktorátust Kolozsvárt szerzett, majd Marosvásárhelyen ügyvédi irodát
nyitott. 1932-ben az OMP listáján bekerült a román képviselőházba, 1936-tól 1940-ig
Bukarestben ügyvéd. Felekezeti alapon készített tervét a romániai magyarság nemzetiségi
megszervezésére ÁBC (Kv. 1934) címmel adta ki. Hasonló jellegű, Isten, szellem, kenyér (Nv.
1939) c. emlékiratában utópisztikus nézeteit foglalta össze a világháború küszöbén.

95. Ferenczy Géza (Felsőrákos, 1866. júl. 20. – 1935. márc. 11., Ürmös) – szerkesztő. A
gimnáziumot Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte, az egyetemet és a kereskedelmi
akadémiát Kolozsvárt. Nagyajtán, Kolozsvárt, Brassóban volt ügyvéd. Az Erdővidék c. lap
főszerkesztője (1903–08); 1920-ban ő alapította az Unitárius Irodalmi Társaságot, melynek
elnöke lett; a Keresztény Magvető egyik szerkesztője (1924–28), egy ülésszakon át a román
szenátus tagja.

96. Ferenczy György – (A következő mondat a cenzúra-beavatkozás előtti formájában:)
Később a szatmári Kimondom (1933–35) és a sepsiszentgyörgyi Igazság (1935–36)
szerkesztőjeként a román történelmi pártok szolgálatában áll.

97. film és irodalom – (A szócikkből a következő szövegrész törölve:) 1914-ben megalakult a
PROJA (Projectograph Janovics) stúdió ezzel a jelszóval: „A szűz művészet talaján kell az
erdélyi kinematográfiát megteremteni.” A kolozsvári stúdió olyan kiváló rendezőkkel indult,
mint Korda Sándor, Kertész Mihály, Garas Márton és Fekete Mihály. Irodalmi témákat
filmesítettek meg.

98. Fodor Irén – (A szócikkből törölve:) Kiadói szerkesztője a Forrás-sorozat, az RMI-
sorozat, valamint a Téka-sorozat első köteteinek.
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99. Fodor József – (A teljes mondat a cenzúra-beavatkozás előtt:) A pápai enciklikák
szellemében szociális kérdésekről cikkezett a Déli Hírlapban.

100. – (A mondat a cenzúra-beavatkozás előtt:) Párbeszéde Nagy István munkásíróval
katolikusok és kommunisták kapcsolatát eredményezte mind az anyanyelvi iskolák, mind a
szakszervezetek kérdésében.

101. Földes Anna, Wégerné (Csíksomlyó, 1879. – 1962. febr. 28., Csíksomlyó) – írónő. ~
Zoltán testvére. A tanítóképző elvégzése után szülőfalujában tanított; kat. irodalmi folyóiratok
munkatársa. Az Angyalkert (majd Erdélyi Kis Pajtás) c. gyermekújság főmunkatársa 1929–
30-ban. Munkái: Mária dalok (Bp. 1913); Egy cselédlány története. Szent Zita élete (Kv.
1926); Székely ciprusok (elbeszélések, Kv. 1928).

102. Földes István (Nagyvárad, 1906. márc. 5.) – szakszervezeti publicista. Pincérként
kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Az Élelmezési Munkás (1926–29), Munkás Újság
(1929–34) és Erdély (1944–48) c. lapok munkatársa volt.

103. Földes Mária – (A következő mondat a cenzúra-beavatkozás előtt:) A regényből Bátséva
Noám (valamikor Wohl Kati néven ismert szatmári színésznő) héber nyelvű színdarabot írt,
ezt az izraeli Nemzeti Színház kistermében sikerrel játsszák (1979).

104. Fritz László – (A szócikkből törölve a következő szövegrész:) Társszerkesztője – Sulyok
István mellett – az Erdélyi Magyar Évkönyvnek (Kv. 1931), ebben összefoglaló tanulmányt írt
az erdélyi magyarság lélekszámáról és területi megoszlásáról, egyházi szervezeteiről,
iskolaügyéről, a magyar anyanyelvű zsidóságról. Számos tanulmánya jelent meg a Magyar
Kisebbségben. A 30-as években Budapestre távozott.

105. Fülöp Áron (Felsőboldogfalva, 1861. márc. 15. – 1920. okt. 22., Felsőboldogfalva) –
költő. Budapesten szerzett tanári oklevelet. A magyar parlament könyvtárának igazgatója
(1911–16). A KZST tagja. Arany költészetének hatására írta meg Attila fiai c. ciklusát (Ellák.
Bp. 1885; Aladár. Szatmár 1893; Csaba. Bp. 1908). További munkái: Debreczeni Márton és
a kióvi csata (Szatmár 1887); Attila (költői elbeszélés, Bp. 1909). Kisebb költeményeit
Bakóczi Károly rendezte sajtó alá (Székelyudvarhely 1921). Teljes kiadás: Fülöp Áron
munkái (Bp. 1929).

Bakóczi Károly: F. Á. élete és költészete. Székelyudvarhely 1923.
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HELYNEVEK JEGYZÉKE

Románia Szocialista Köztársaság
(Zárójelben a megye az 1979. dec. 31-én érvényes közigazgatási beosztás szerint)

Abásfalva, Aldea (Hargita)
Abrudbánya, Abrud (Fehér)
Adyfalva, Ady Endre, a volt Érmindszent (Szatmár)
Agyagfalva, Lutiţa (Hargita)
Ákosfalva, Acăţari (Maros)
Albis — *Kézdialbis
Alexandria (Teleorman)
Alparét, Olpret; ma Bábolna, Bobîlna (Kolozs)
Alsóbölkény, Beica de Jos (Maros)
Alsófüged, Ciugudul de Jos (Fehér)
Alsójára, Iara (Kolozs)
Alsókosály, Căşeiu (Kolozs)
Alsórákos, Racoş (Brassó)
Alsósófalva, Ocna de Jos (Hargita)
Alsóvárca, Oarţa de Jos (Máramaros)
Alsózsuk, Jucu de Jos (Kolozs)
Andrásfalva, Andreeni (Hargita)
Apáca, Apaţa (Brassó)
Apanagyfalu, Nuşeni (Beszterce-Naszód)
Arad (Arad)
Aranyosgyéres, Cîmpia Turzii (Kolozs)
Aranyosrákos, Vălenii de Arieş (Fehér)
Árapatak, Araci (Kovászna)
Árkos, Arcuş (Kovászna)

Backamadaras, Păsăreni (Maros)
Bácsfalu; ma Szecseleváros, Săcele (Brassó) része
Bágyon, Bădeni (Kolozs)
Balázsfalva, Blaj (Fehér)
Bálványosváralja, Unguraş (Kolozs)
Bánffyhunyad, Huedin (Kolozs)
Bányaszekszárd, Bunea Mică (Temes)
Barátos, Brateş (Kovászna)
Barót, Baraolt (Kovászna)
Batiz, Botiz (Szatmár)
Belényes, Beiuş (Bihar)
Bélfenyér, Belfir (Bihar)
Bencéd, Benţid (Hargita)
Beresztelke, Breaza (Maros)
Berettyószéplak, Suplacu de Barcău (Bihar)
Beszterce, Bistriţa (Beszterce-Naszód)
Bethlen, Beclean (Beszterce-Naszód)
Bihardiószeg — *Diószeg Biharpüspöki, Episcopia Bihorului (Bihar)
Bodos, Bodoş (Kovászna)
Bogdánd, Bogdand (Szatmár)
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Bonchida, Bonţida (Kolozs)
Borosjenő, Ineu (Arad)
Borszék, Borsec (Hargita)
Botfalu, Bod (Brassó)
Börvely, Berveni (Szatmár)
Bözöd, Bezid (Hargita)
Brassó, Braşov (Brassó)
Brăila (Brăila)
Bukarest, Bucureşti (Ilfov)
Bulcs, Bulci (Arad)
Buşteni (Prahova)
Buziás, Buziaş (Temes)
Bürkös, Bîrghiş (Szeben)

Cîmpina (Prahova)
Constanţa (Constanţa)
Craiova (Dolj)
Csákigorbó, Gîrbou (Szilágy)
Csákova, Ciacova (Temes)
Csíkcsatószeg, Cetăţuia (Hargita)
Csíkcsicsó, Ciceu (Hargita)
Csíkcsobotfalva, Cioboteni (Hargita)
Csíkcsomortán, Şoimeni (Hargita)
Csíkdánfalva, Dăneşti (Hargita)
Csíkkarcfalva, Cîrţa (Hargita)
Csíkkozmás, Cozmeni (Hargita)
Csíkmenaság, Armăşeni (Hargita)
Csíkpálfalva, Păuleni (Hargita)
Csíksomlyó, Şumuleu Ciuc (Hargita)
Csíkszentdomokos, Sîndominic (Hargita)
Csíkszentimre, Sîntimbru (Hargita)
Csíkszentkirály, Sîncrăieni (Hargita)
Csíkszentmárton, Sînmartin (Hargita)
Csíkszentsimon, Sînsimion (Hargita)
Csíkszereda, Miercurea Ciuc (Hargita)
Csíktaploca, Topliţa Ciuc; Csíkszereda része (Hargita)
Csíktusnád, Tuşnad (Hargita)
Csombord, Ciumbrud (Fehér)
Csucsa, Ciucea (Kolozs)
Csügés, Ciugheş; Csíkszépvíz, Frumoasa része (Hargita)

Dálnok, Dalnic (Kovászna)
Dálya, Daia Română (Fehér)
Dányán, Daia (Maros)
Dara (Szatmár)
Dedrádszéplak, Goreni (Maros)
Derzs, Dîrjiu (Hargita)
Dés, Dej (Kolozs)
Detta, Deta (Temes)
Déva, Deva (Hunyad)
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Dézsánfalva, Dejan (Temes)
Dicsőszentmárton, Tîrnăveni (Maros)
Diószeg, Diosig (Bihar)
Ditró — *Gyergyóditró

Egri, Agriş (Szatmár)
Énlaka, Inlăceni (Hargita)
Éradony, Adoni (Bihar)
Erdőd, Ardud (Szatmár)
Erdőfüle, Filia (Kovászna)
Érmindszent — *Adyfalva
Erzsébetváros, Dumbrăveni (Szeben)
Esztelnek, Estelnic (Kovászna)
Etéd, Atid (Hargita)

Farcád, Forţeni (Hargita)
Fazekasvarsánd, Vărşand (Arad)
Fejérd, Feiurdeni (Kolozs)
Felsőbánya, Baia Sprie (Máramaros)
Felsőboldogfalva, Feliceni (Hargita)
Felsőcsernáton, Cernatu de Sus (Kovászna)
Felsőrákos, Racoşu de Sus (Kovászna)
Fogaras, Făgăraş (Brassó)
Fotos, Fotos (Kovászna)
Futásfalva, Alungeni (Kovászna)

Gábod, Găbud (Fehér)
Gajcsána, Găiceana (Bákó)
Galgó, Gîlgău (Szilágy)
Gardánfalva, Gîrdani (Máramaros)
Gátalja, Gătaia (Temes)
Gernyeszeg, Gorneşti (Maros)
Gógánváralja, Gogan (Maros)
Gombás, Gîmbaş (Fehér)
Gödemesterháza, Stînceni (Maros)
Görgényszentimre, Gurghiu (Maros)
Gyalár, Ghelar (Hunyad)
Gyergyócsomafalva, Ciumani (Hargita)
Gyergyóditró, Ditrău (Hargita)
Gyergyóremete, Remetea (Hargita)
Gyergyószárhegy, Lăzarea (Hargita)
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni (Hargita)
Gyergyótekerőpatak, Valea Strîmbă (Hargita)
Gyergyótölgyes, Tulgheş (Hargita)
Gyimesközéplok, Lunca de Jos (Hargita)
Gyulafehérvár, Alba Iulia (Fehér)

Hadad, Hodod (Szatmár)
Halmágy, Hălmeag (Brassó)
Harasztkerék, Roteni (Maros)
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Harina, Herina (Beszterce-Naszód)
Hátszeg, Haţeg (Hunyad)
Héderfája, Idrifaia (Maros)
Héjjasfalva, Vînători (Maros)
Hétfalu, a Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu egyesítéséből keletkezett Szecse-
leváros, Săcele (Brassó) és Tatrang, Zajzon, Pürkerec régi közös elnevezése
Holtmaros, Mureş Mort (Maros)
Homoródkarácsonfalva, Crăciunel (Hargita)
Homoródkeményfalva, Comăneşti (Hargita)
Homoródszentmárton, Mărtiniş (Hargita)
Hosszúfalu, Satu Lung; ma Szecseleváros, Săcele (Brassó) része

Iaşi (Iaşi)

Janova, Ianova (Temes)
Józseffalva, Vorniceni (Suceava)

Kackó, Cîţcău (Kolozs)
Kalotaszentkirály, Sîncraiu (Kolozs)
Kaplony, Căpleni (Szatmár)
Karácsonfalva — *Homoródkarácsonfalva
Karánsebes, Caransebeş (Krassó-Szörény)
Kászonaltíz, Plăieşii de Jos (Hargita)
Kászonimpér, Imper (Hargita)
Kászonújfalu, Casinu Nou (Hargita)
Kecsetkisfalud, Satu Mic (Hargita)
Kendilóna, Luna de Jos (Kolozs)
Kerc, Cîrţa (Szeben)
Kercsed, Stejeriş (Fehér)
Kerlés, Chiraleş (Beszterce-Naszód)
Kézdialibis, Albiş (Kovászna)
Kézdiszentlélek, Sînzieni (Kovászna)
Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna)
Kibéd, Chibed (Maros)
Kide, Chidea (Kolozs)
Kisbacon, Băţanii Mici (Kovászna)
Kisfülpös, Filpişu Mic (Maros)
Kisnyégerfalva, Grădinari (Bihar)
Kisszedres, Sudrigiu (Bihar)
Klézse, Cleja (Bákó)
Kolozsborsa, Borşa (Kolozs)
Kolozsmonostor, Cluj-Mănăştur, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs) része
Kolozsvár, Cluj, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs)
Kommandó, Comandău (Kovászna)
Konstanca — *Conştanţa Korond, Corund (Hargita)
Koronka, Corunca (Maros)
Kovászna, Covasna (Kovászna)
Kőhalom, Rupea (Brassó)
Kökös, Chichiş (Kovászna)
Köpec, Căpeni (Kovászna)
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Köpecbánya — *Köpec Körösbánya, Baia de Criş (Hunyad)
Körösbökény, Buteni (Arad)
Körösgyéres, Girişu de Criş (Bihar)
Köröskisjenő, Chişineu Criş (Arad)
Kőröspatak, Crişeni (Hargita)
Köröstárkány, Tărcaia (Bihar)
Kövend, Plăieşti (Kolozs)
Középajta, Aita Medie (Kovászna)
Krasznabéltek, Beltiug (Szatmár)
Küküllővár, Cetatea de Baltă (Fehér)

Lapád — *Magyarlapád
Lisznyó, Lisnău (Kovászna)
Lőrincfalva, Leordeni (Maros)
Lövéte, Lueta (Hargita)
Lugos, Lugoj (Temes)
Lupény, Lupeni (Hunyad)

Madéfalva, Siculeni (Hargita)
Magyardécse, Cireşoaia (Beszterce-Naszód)
Magyarfenes, Vlaha (Kolozs)
Magyargyerőmonostor, Mănăstireni (Kolozs)
Magyarhermány, Herculian (Kovászna)
Magyarigen, Ighiu (Fehér)
Magyarkapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Magyarlapád, Lopadea Nouă (Fehér)
Magyarlápos, Tîrgu Lăpuş (Máramaros)
Magyarlégen, Legii (Kolozs)
Magyaró, Aluniş (Maros)
Magyarózd, Ozd (Maros)
Magyarsáros, Delenii (Maros)
Magyarszovát, Suatu (Kolozs)
Málnás, Mălnaş (Kovászna)
Máramarossziget, Sighetul Marmaţiei (Máramaros)
Máréfalva, Satu Mare (Hargita)
Margitta, Marghita (Bihar)
Maroscsicsér, Cicir (Arad)
Marosgezse, Gheja (Maros)
Marosludas, Luduş (Maros)
Marosújvár, Ocna Mureşului (Fehér)
Marosvásárhely, Tîrgu Mureş (Maros)
Marosvécs, Brîncoveneşti (Maros)
Medgyes, Mediaş (Szeben)
Medves, Medveş (Fehér)
Melegföldvár, Feldioara (Kolozs)
Menaság — *Csíkmenaság
Méra, Mera (Kolozs)
Mészkő, Cheia (Fehér)
Mezőbánd, Band (Maros)
Mezőcsávás, Ceauşu de Cîmpie (Maros)
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Mezőméhes, Miheşu de Cîmpie (Kolozs)
Mezőménes, Herghelia (Maros)
Mezőtelegd, Tileagd (Bihar)
Micske, Mişca (Bihar)
Mikeszásza, Micăsasa (Szeben)
Miklósvár, Micloşoara (Kovászna)
Mikola, Micula (Szatmár)
Miszbánya, Nistru (Máramaros)
Muzsna, Mujna (Hargita)

Nagyajta, Aita Mare (Kovászna)
Nagybacon, Băţanii Mari (Kovászna)
Nagybánya, Baia Mare (Máramaros)
Nagyenyed, Aiud (Fehér)
Nagyilonda, Ileanda (Szilágy)
Nagykakucs, Cacuciu Nou (Bihar)
Nagykároly, Carei (Szatmár)
Nagykapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Nagykede, Chedia Mare (Hargita)
Nagylak, Nădlac (Arad)
Nagymoha, Grînari (Brassó)
Nagypeleske, Peleş (Szatmár)
Nagysajó, Şieu (Beszterce-Naszód)
Nagysármás, Sărmaşu (Maros)
Nagysomkút, Şomcuta Mare (Szatmár)
Nagyszalonta, Salonta (Bihar)
Nagyszeben, Sibiu (Szeben)
Nagyszentmiklós, Sînicolau Mare (Temes)
Nagytarna, Tarna Mare (Szatmár)
Nagyvárad, Oradea (Bihar)
Naszód, Năsăud (Beszterce-Naszód)
Néma, Nima (Kolozs)
Nántű, Hurez (Szatmár)
Nyárádköszvényes, Mătrici (Maros)
Nyárádmagyarós, Măgherani (Maros)
Nyárádszentbenedek, Murgeşti (Maros)
Nyárádszereda, Miercurea Niraj (Maros)
Nyárádszentsimon, Sînsimon (Maros)
Nyujtód, Lunga (Kovászna)

Oklánd, Ocland (Hargita)
Olthévíz, Hoghiz (Brassó)
Orsova, Orşova (Mehedinţi)
Ozsdola, Ojdula (Kovászna)
Ötvösd, Otveşti (Temes)

Pankota, Pîncota (Arad)
Papolc, Păpăuţi (Kovászna)
Paptamási, Tămăşeu (Bihar)
Parajd, Praid (Hargita)
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Perjámos, Periam (Temes)
Perestyén, Prisian (Krassó-Szörény)
Petrozsény, Petroşani (Hunyad)
Ploieşti (Prahova)
Póka, Păingeni (Maros)
Pusztakamarás, Cămăraşu (Kolozs)
Pürkerec, Purcăreni (Brassó)

Ratosnya, Răstoliţa (Maros)
Rava, Roua (Maros)
Recsenyéd, Rareş (Hargita)
Resica, Reşiţa (Krassó-Szörény)
Retteg, Reteag (Hargita)
Rîmnicu Sărat (Buzău)
Rónaszék, Coştiui (Máramaros)
Rőd, Rediu (Kolozs)
Rugonfalva, Rugăneşti (Hargita)

Ság, Şag (Temes)
Sajószentandrás, Şieu-Sfîntu (Beszterce-Naszód)
Sárközújlak, Livada Nouă (Szatmár)
Sármás — *Nagysármás Sarmaság, Şărmăşag (Szilágy)
Sáromberke, Dumbrăvioara (Maros)
Segesvár, Sighişoara (Maros)
Selymesilosva, Ilişua (Szilágy)
Semesnye, Şimişna (Szilágy)
Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna)
Siménfalva, Şimoneşti (Hargita)
Somkerék, Şintereag (Beszterce-Naszód)
Somogyom, Şmig (Szeben)
Sülelmed, Ulmeni (Máramaros)
Szabófalva, Săbăoani (Neamţ)
Szalárd, Sălard (Bihar)
Szamosújvár, Gherla (Kolozs)
Szárhegy — *Gyergyószárhegy Szászfenes, Floreşti (Kolozs)
Szászrégen, ma Régen, Reghin (Maros)
Szászsebes, Sebeş (Fehér)
Szászváros, Orăştie (Hunyad)
Szatmár, Satu Mare (Szatmár)
Szecseleváros, Săcele (Brassó)
Szék, Sic (Kolozs)
Székástóhát, Roşia de Secaş (Fehér)
Székelydálya, Daia (Hargita)
Székelyföldvár, Războieni-Cetate (Fehér)
Székelyhíd, Săcuieni (Bihar)
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc (Hargita)
Székelykövesd, Cueşd (Maros)
Székelyszenterzsébet, Eliseni (Hargita)
Székelyszentistván, Ştefăneşti, Trei-Sate (Maros)
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita)
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Székelyvarság, Vărşag (Hargita)
Szentábrahám, Avrămeşti (Hargita)
Szentlélek, Bisericani (Hargita)
Szépmező, Şona (Fehér)
Szilágybagos, Boghiş (Szilágy)
Szilágynagyfalu, Nuşfalău (Szilágy)
Szilágyperecsen, Periceiu (Szilágy)
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei (Szilágy)
Szinérváralja, Seini (Máramaros)
Szováta, Sovata (Maros)

Tarcsafalva, Tărceşti (Hargita)
Tasnádszántó, Santău (Szatmár)
Tatrang, Tîrlungeni (Brassó)
Tekerőpatak — *Gyergyótekerőpatak
Temesfüzes, Fibiş (Temes)
Temesvár, Timişoara (Temes)
Torda, Turda (Kolozs)
Tordaszentmihály, Mihai Viteazu (Kolozs)
Tordátfalva, Turdeni (Hargita)
Tordatúr, Tureni (Kolozs)
Torockó, Rimetea (Fehér)
Tulcea (Tulcea)
Túr — *Tordatúr
Turnu Severin, ma Drobeta-Turnu Severin (Mehedinţi)
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad (Hargita)
Türkös, Turcheş, ma Szecseleváros, Săcele (Brassó)

Újszentanna, Sîntana (Arad)
Uzon, Uzun (Kovászna)
Ürmös, Ormeniş (Brassó)

Vadasd, Vădaş (Maros)
Vágás, Tăietura (Hargita)
Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad)
Vajdakamarás, Vaida-Cămăraş (Kolozs)
Vajdaszentivány, Voivodeni (Maros)
Válaszút, Răscruci (Kolozs)
Vălenii de Munte (Prahova)
Vámosgálfalva, Găneşti (Maros)
Vargyas, Vîrghiş (Kovászna)
Városfalva, Orăşeni (Hargita)
Varság — *Székelyvarság
Vaskő, Ocna de Fier, Resica, Reşiţa része (Krassó-Szörény)
Verespatak, Roşia Montana (Fehér)
Vinga (Arad)
Vista, Viştea (Kolozs)
Vulkán, Vulcan (Hunyad)
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Zabola, Zăbala (Kovászna)
Zágon, Zagon (Kovászna)
Zalatna, Zlatna (Fehér)
Zaránd, Zărand (Arad)
Zerind (Arad)
Zetelaka, Zetea (Hargita)
Zilah, Zalău (Szilágy)
Zsibó, Jibou (Szilágy)
Zsombolya, Jimbolia (Temes)

Magyar Népköztársaság

Abony (Pest)
Adásztevel (Veszprém)
Bácsalmás (Bács-Kiskun)
Bácsmonostor (Bács-Kiskun)
Balkány (Szabolcs-Szatmár)
Békéscsaba (Békés)
Berettyóújfalú (Hajdú-Bihar)
Budajenő (Pest)
Budakeszi (Pest)
Budapest
Cegléd (Pest)
Cinkota, ma Budapest XVI. kerületéhez tartozik
Csongrád (Csongrád)
Debrecen (Hajdú-Bihar)
Devecser (Veszprém)
Dombóvár (Tolna)
Felsőnyárád (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gyirmót (Győr-Sopron)
Gyoma (Békés)
Győr (Győr-Sopron)
Gyula (Békés)
Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar)
Heves (Heves megye)
Karcag (Szolnok)
Kecskemét (Bács-Kiskun)
Kiskőrös (Bács-Kiskun)
Kismarja (Hajdú-Bihar)
Kondoros (Békés)
Majsamiklósvár, ma Ozora része (Tolna)
Magyaróvár — *Mosonmagyaróvár Makó (Csongrád)
Méhkerék, Cherechiu (Békés)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Mosonmagyaróvár (Győr-Sopron)
Nagyoroszi (Nógrád)
Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár)
Pápa (Veszprém)
Páty (Pest)
Pécs (Baranya)
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Pereg (Pest)
Pest, 1872 óta Budapest része a Duna bal partján
Pesterzsébet, 1950 óta Budapest XX. kerülete
Ráckeve (Pest)
Sajóvelezd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sáp (Hajdú-Bihar)
Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj Zemplén)
Somogycsurgó, ma Csurgó (Somogy)
Sopron (Győr-Sopron)
Sümeg (Veszprém)
Szarvas (Békés)
Szeged (Csongrád)
Szeghalom (Békés)
Székesfehérvár (Fejér)
Szolnok (Szolnok)
Szentpéterúr (Zala)
Tata (Komárom)
Tevel (Tolna)
Tiszaföldvár (Szolnok)
Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Vác (Pest)
Vértessomló (Komárom)
Visegrád (Pest)
Zsadány (Békés)

Csehszlovák Szocialista Köztársaság

Dunaszerdahely, Dunajská Streda
Kassa, Kosice
Komárom, Komarno
Losonc, Lucenec
Pozsony, Bratislava
Prága, Praha
Selmecbánya, Banska Stiavnica
Stósz, Stos
Tőketerebes, Trebisov
Vágújhely, Nové Mesto nad Váhom

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

Bácstóváros, Tovariševo
Bor
Kevevára, Kovin
Kismargita, Margitica
Nagybecskerek, Zrenjanin
Óbecse, Bečej
Ópalánka, Palanka
Törökbecse, Novi Bečej
Újvidék, Novi Sad
Zágráb, Zagreb
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Szovjetunió

Beregszász, Beregovo (Ukrán SZSZK)
Karácsfalva, Karacsini (Ukrán SZSZK)
Kőrösmező, Jászinya (Ukrán SZSZK)
Lvov, németül Lemberg (Ukrán SZSZK)
Vilnius, Vilnyusz, Vilna (Litván SZSZK)




