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Július

5. – 30 éve hunyt el Finta Gerő költő, 
műfordító Budapesten. Tordatúron szü-
letett 1889. december 31-én. 1915–28 kö-
zött az udvarhelyi Református Kollégium 
tanára volt. Első verskötete Székelyud-
varhelyen jelent meg A fák címen 1923-
ban. Irodalomtörténeti munkát adott ki 
Berzsenyi Dániel költészetéről, román-
ból fordított. 
14. – 65 éve született Székelymuzsnában 
Bán Péter műfordító. Szláv nyelveken 
kívül a magyarral rokon népek irodalmá-
ból és népköltészetéből fordított. Másfél 
tucatnyi kötet mesefordítása jelent meg. 
60. évében ismeretlen körülmények kö-
zött hunyt el.
16. – 80 éve született Énlakán Toró Tibor 
atomfizikus, a temesvári egyetem tanára. 
22. – 140 éve született Bitán Szabó 
András műfordító. Sepsiszentgyörgyön, 
majd Udvarhelyen, a Református Kollé-
giumban tanult, 1890-ben érettségizett. 
Kolozsváron latin–görög szakot végzett. 
Egykori iskolájában, a Mikó Kollégium-
ban kezdte pályáját, helyettesítőként, 
majd Udvarhelyen a Református Kollé-
gium tanára volt 1894-től. Bár 1932-ben 
nyugalomba vonult, tanított a Római Ka-
tolikus Gimnáziumban. 1940–44 között 
az újrainduló Református Kollégium 
igazgatója volt. Klasszikusokat fordított: 
Platon válogatott művei (1908), Vergi-
lius: Georgica (1932, Tompa László elő-
szavával), R. Erasmus: A balgaság dicsé-
rete (1914). Benkő József Transilvania 
Specialisát is lefordította, Jancsó Elemér 
jelentette meg az Udvarhelyre vonatkozó 
részt 1944-ben. Egyházi jellegű fordítá-
sai mellett kéziratban maradtak Seneca, 
Platon, Ovidius, Cicero, Martialis mun-
káiból készített fordításai. 1957. május 1-
jén halt meg Székelyudvarhelyen.
31. – 130 éve született Alsójárán Dobos 
Ferenc történész, költő. Kolozsváron 
szerzett tanári oklevelet. A csíksomlyói, 
1908-tól az udvarhelyi katolikus főgim-
názium tanára volt. A székelyek eredete 
foglalkoztatta. Cikkeit, verseit közölték a 
helyi lapok. Munkái: Az Adria uralmának 
kérdése a 14. században (Kv., 1905); Őszi 
levélhullás (Kv., 1941); A székelyek hun 
eredete című tanulmánya A Székelyföld 
írásban és képben kötetben (Kv., 1941). 
Székelyudvarhelyen hunyt el 1949. má-
jus 1-jén.

Augusztus

1. – 90 éve született Sepsiszentgyörgyön 
Izsák József irodalomtörténész, kritikus, 

egyetemi tanár, Tamási Áron életművé-
nek kutatója.
4. – 330 éve született Erdőszentgyörgyön 
Deáki Filep József református egyházi 
író (megh. Kolozsvár, 1748. október 13.). 
1715-től kolozsvári lelkész volt, 1740-
ben püspökké választották. 
8. – 165 éve született Fiatfalván Kovács 
János tanulmányíró, a kolozsvári Unitá-
rius Főgimnázium igazgatója (megh. 
1905. jan. 27.).
11. – 65 éve született Bölöni Domokos 
író Dányánban. Korondon tanított, a ma-
rosvásárhelyi Népújság munkatársa, több 
novelláskötete jelent meg.
24. – 75 éve született Torján Kicsi Antal 
irodalomtörténész, költő és műfordító 
(megh. Székelyudvarhely, 1980. novem-
ber 27.). A székelykeresztúri tanítóképző-
ben végzett, majd a kolozsvári egyetemen 
magyar nyelv- és irodalom szakos okle-
velet szerzett. Marosvásárhelyen a tan-
könyvkiadónál dolgozott, a pedagógiai 
főiskolán tanított. 1978-ban jelent meg 
Tamási Áronról szóló monográfiája. 
28. – 160 éve született Nagykátán Laukó 
Albert földrajztudós, tankönyvíró; az ud-
varhelyi Állami Főreáliskolában tanított.

Szeptember

3. – 55 éve hunyt el Bakóczi Károly köl-
tő, irodalomtörténész, műfordító Szé-
kelyudvarhelyen (szül. Hajdúböször-
mény, 1883. január 24.). 1908–24 között 
az udvarhelyi Református Kollégium, 
majd állami gimnázium tanára volt. Sajtó 
alá rendezte Fülöp Áron kisebb költe-
ményeit, önálló kötetben adta ki életrajzát 
(Fülöp Áron élete és költészete, Szudv., 
1923). Angol, francia, orosz nyelvekből 
fordított, műfordításaiból Német költők-
ből címmel (Szudv., 1935) jelentetett 
meg. 
9. – 70 éve született Bögözben Péter Sán-
dor tanár, szerkesztő, újságíró. Váloga-
tásában és szerkesztésében diákoknak 
szánt számos irodalmi, történelmi, mate-
matikai kiadvány jelent meg. 
9. – 70 éve született Oroszhegyen Fe-
renczy Lajos Tibor. 1958-tól csaknem 
mindegyik hazai újságnak, folyóiratnak 
külső munkatársa volt.
10. – 75 éve született Székelykeresztúron 
Molnár Kálmán etnográfus, a múzeum-
alapító Molnár István fia.
12. – 60 éve született Homoródszent-
mártonban Pálffy Ákos tanár. Székely-
keresztúron tanít. Halbiológiával, gom-
bákkal és gyógynövényekkel foglal-
kozik; ezzel kapcsolatosan kiállításokat 
szervezett, dolgozatokat közölt.

13. – 95 éve született Benedek Géza 
orvosi szakíró; Udvarhelyen és Keresztú-
ron is volt orvos.
15. – 40 éve halt meg Konsza Samu 
etnográfus; 1887. december 15-én szü-
letett Nagybaconban. A székelyudvar-
helyi Református Kollégiumban járt kö-
zépiskolába. Nagybacon nyelvjárása 
című dolgozatával doktorált. A sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium-
ban tanítva, diákjai bevonásával kiterjedt 
népköltészeti gyűjtőmozgalmat szerve-
zett; Háromszéki magyar népköltészet 
(Mv., 1957) címen adta ki ennek anyagát.
21. – 125 éve született Szovátán Léstyán 
József művészettörténész (megh. Besz-
terce, 1952. június 27.). 
21. – 35 éve hunyt el Kolozsváron Vám-
szer Géza néprajzkutató, művészettör-
ténész (115 éve, augusztus 13-án született 
Nagyszebenben). Budapesten szerzett 
rajztanári képesítést; szülővárosában, 
1926–29 között Székelyudvarhelyen volt 
rajztanár a Ştefan Octavian Iosif Líce-
umban, majd Csíkszeredában és Kolozs-
váron. Főleg településtörténettel és népi 
egyházművészettel foglalkozott. Ízlés, 
modor, divat címmel Udvarhelyen jelent 
meg első tanulmánykötete 1928-ban. Az 
EMKE 1992-ben alapított néprajzi díja az 
ő nevét viseli. 
22. – 155 éve halt meg Gagyban Szabó 
Sámuel tanár, fordító, a székelykereszt-
úri gimnázium első igazgatója.
23. – 90 éve született dr. Soó Z. Attila 
vegyész, egyetemi tanár Székelyudvar-
helyen. 1945–82 között a kolozsvári 
egyetemen dolgozott. Elektrokémiával, 
radiokémiával kapcsolatos szakdolgo-
zatokat közöl. 
29. – 145 éve halt meg Székelyud-
varhelyen Magyarósi Szőke József köl-
tő, író. Csejden született 1793. április 19-
én. Marosvásárhelyen, majd a marburgi 
egyetemen tanult. Kisbúnon volt refor-
mátus lelkész, 1832-től Udvarhelyen ta-
nár, majd rektor. Vagyonát iskolájára 
hagyta. Emlékére 1888-ban az általa ado-
mányozott Kollégiumkertben oszlopot 
állítottak. Poétai munkái címmel négy 
kötete jelent meg Marosvásárhelyen 
1830-ban, később: Iba és Szelima (drá-
ma, 1831), Táncvigalom és hangászat 
(versek, 1847), Lantos költemények 
(Brassó, 1865) és Költői levelek (Szudv., 
1871). Kéziratai a kollégiumi könyvtárra 
(ma a Haáz Rezső Múzeum Tudományos 
Könyvtára, Székelyudvarhely) maradtak.

Összeállította
 P. Buzogány Árpád

Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók
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„Erdély önállóan intézze el dolgát, mert 
Magyarországtól segítséget nem vár-

13 hat!” Jómaga – tudomásunk szerint – so-
hasem tért haza véglegesen szülőföldjére 
attól való félelmében, hogy a román ha-
tóságok letartóztatják és hadbíróság elé 
állítják. Trianon után Magyarországon 
vállalt munkát, szakmájában dolgozott. 
1923-ban a háború miatt leállt hollóházi 
kerámiagyárat indítja újra Margitay Zol-
tánnal közösen, a Budapesti Városi Bank 
tőkéjével részvénytársaságot (Hollóházai 

14Kerámiagyár Rt.) alapítva.

Mihály János

Mellékletek

1. 
15Másolat!

Dr. ifj. Mezey Ödön urat megbízzuk, 
hogy Budapesten Károlyi Mihály köztár-
sasági elnök úrral, a Magyar Népköztár-
saság kormányával, valamint a budapesti 
Székely Nemzeti Tanáccsal az erdélyi 
székely magyarság uralmának és jövőjé-
nek biztosítása érdekében teljes jogkörrel 
tárgyalásokat folytathasson, sőt az összes 
székelylakta területek önálló Székely-
népköztársasággá való nyilvánításához 

Udvarhelyvármegye közönsége nevében 
hozzájárulhasson.
Udvarhelymegyei Székely Nemzeti Ta-
nács.
Székelyudvarhely, 1919. január hó 15.

Puskás Lajos jegyző
Dr. Benedek Aladár titkár
Gál Imre elnökhelyettes
/elnök fogságban/

2. 
Ezennel igazoljuk, hogy dr. ifj. Mezey 

Ödön úr mint a Székely-udvarhely megye 
közönségének kiküldöttje megbízatását 
kellőleg igazolta, s így a budapesti Szé-
kely Nemzeti Tanácsban Udvarhely me-
gye közönségét képviseli.

Budapest, 1919. február 6.

Fazakas Endre titkár
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békekonferencia Magyarország felosz-
10tása mellett dönt.  Arról, hogy az udvar-

helymegyei SZNT Mezey Ödönt küldi 
Budapestre, hogy ott Károlyi Mihály köz-
társasági elnökkel, a köztársaság kormá-
nyával, valamint a budapesti SZNT-vel 
tárgyalásokat folytasson, s az összes szé-
kelyek lakta területek önálló Székely 
Köztársasággá való nyilvánításához hoz-
zájárulhasson (lásd az 1. sz. mellékletet), 

11 Puskás Lajos jegyző leveléből értesült.
Hogy Mezey milyen körülmények között 
jutott ki Budapestre, azt nem tudjuk, de 
egy február 8-án Fazakas Endre titkár 
által kibocsátott igazolvány szerint a bu-
dapesti SZNT-ben Udvarhely megye kö-
zönségét képviselte (lásd a 2. sz. mellék-
letet). A Székely Köztársaságról készült 
tervezetet tehát eljuttatta Budapestre, de 
ennek „további sorsáról  vagy az ezzel 

12kapcsolatos vitákról nincs tudomásunk.”  
A béketárgyalások és a nemzetközi erő-
viszonyok teljesen más irányba terelték az 
eseményeket, minek következtében a lo-
kális székely autonómiaterv nem valósul-
hatott meg. Mezey Ödön 1919. július 26-
án még egyszer Szegedről küldött haza 
egy kimerítő helyzetrajzot a „magyar ál-
lam utolsó katonáinak” Székelyföldre, 
amelynek befejező soraiban az állt, hogy: 

A Mezey család 1910-ben
A 9. számmal jelölve ifj. Mezey Ödön

1. sz. melléklet
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Udvarhelyszéki amatőr színjátszók. Lásd cikkünket a 16. oldalon.

Kisgalambfalva színjátszói Balatonfüreden
(2010. júl. 2.)

Gagy színjátszói Révkomáromban
(2010. jún. 16.)

A szentegyházi Vigyorgók társulat
Révkomáromban (2010. jún. 16.)

Farkaslaka színjátszói Lövétén
(2010. nov. 21.)

Az európai uniós pályázat aláírása
Balatonfüreden (2010. máj. 4.)

Rugonfalva színjátszói Lövétén
(2010. nov. 21.)

Emléklapok átadása Lövétén
a fellépő csoportok vezetőinek (2010. nov. 21.)

Színjátszóink a révkomáromi
Tiszti Kaszinó előtt (2010. jún. 16.)
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