
ÉVFORDULÓK 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 
(1886-1944) 

A magyar függetlenségért folytatott harc egyik vezetője és vértanúja száz éve — 1886. június 6-án — 
született Szarvason. Ellentmondásoktól sem mentes, hosszú, nagy utat járt be. 1919-ben még a tanács-
hatalom ellen harcoló szélsőjobboldaliak fegyvertársa volt, majd nacionalista, fajvédő csoportok tagja. A 
fasizmus előretörése azonban egyre jobban eltávolította a nyílt terror erőitől, s megkezdődött fordulata a 
demokratikus politika irányába. Megszervezte a Nemzeti Radikális Pártot, Szabadság címmel hetilapot 
alapított, amely a náciellenes erők harcos orgánumává vált. A szovjetellenes háború előkészítése határo-
zottabb állásfoglalásra késztette, 1941-ben már a Szabad Szó című antifasiszta hetilap főszerkesztői széké-
ben találjuk. Ez idő tájt vette fel a kapcsolatot a szociáldemokrata és a kommunista párt vezetőivel. A 
polgári politikusok közül egyedül ő jutott el a németellenes fegyveres harc vállalásáig. 1944 novemberében 
a fegyveres ellenállás megszervezésére hivatott Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának 
elnökévé választották. Terveit azonban már nem valósíthatta meg, a nyilasok elfogták és katonai bíróság 
elé állították. 1944. december 23-án halálra ítélték, s másnap Sopronkőhidán az ítéletet végrehajtották. 
(K. T.) 

1945. május 27-én 14 óra 55 perckor az alábbi közleményt adta ki a Magyar Távirati Iroda: 
Vasárnap reggelre gyászpompát öltött a magyar főváros. Nemzetiszínű zászlók és gyászlobogók a háza-
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kon, a főútvonalak házainak ablakaiban szőnyeg és virágok, majd harangok zúgása hirdette, hogy nagy 
halottat temet a nemzet: a magyar ellenállási mozgalom vezetőjét, a vértanúhalált halt Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét. 

A magyar nemzet nagy vértanúját a parlament épületének főbejárata előtt felállított, fekete leplekkel 
bevont emelvényen ravatalozták fel. Nemzetiszínű lepellel letakart érckoporsóját elborították a koszorúk. 
A ravatal mögött a parlament homlokzatát emeletmagasan fekete drapériákkal és középütt nemzetiszínű 
lepellel vonták be. Ezzel szemben állott a szónoki emelvény s mellette két díszpáholy: az egyikben Bajcsy-
Zsilinszky Endre özvegye és a gyászoló család tagjai, a másikban Zsadányi Béla, az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés elnöke és Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök foglaltak helyet. Baloldalt a szónoki emelvénytől 
a külföldi missziók vezetői helyezkedtek el. Ott volt a többi között szovjet részről Puskin nagykövet, 
Grigoriev követségi tanácsos, Anyiszimov sajtóelőadó, továbbá Zamercev vezérőrnagy, városparancsnok, 
Szuszmanovics alezredes, Trajanin ellentengernagy, Ljevuskin vezérőrnagy; angol részről Redward követ-
ségi tanácsos, Simpson repülőtábornok, Macnab dandártábornok, Bramley alezredes, Durling őrnagy; 
amerikai részről Townsend ezredes, Simmonite ezredes, Kovách alezredes, Dietrich főtörzskapitány, 
Levitin százados, valamint J. P. Palmer követségi titkár; jugoszláv részről Kovách Pál őrnagy, Gavrilo-
vics Vladimir és Golubovics Ljubomir kapitány, csehszlovák részről Krno követ. Az emelvénytől jobbra 
helyezkedtek el a kormány tagjai. Ott volt a gyászolók között a másik két vértanú, Tarcsay Vilmos és 
Kiss János özvegye is. 

A ravatal előtt a téren katonai és rendőri díszszázad állott, azon túl pedig a gyászoló közönség belát-
hatatlan tömege töltötte meg a Kossuth Lajos teret és a környező utcákat. A legtávolabbi külvárosokból 
is eljöttek a főváros lakosai, hogy utolsó istenhozzádot mondjanak a magyarság nagy halottjának. A gyász 
és a kegyelet ünnepi csendjében felzúgó harangszó jelezte, a gyászszertartás megkezdését, majd felcsendült 
a Himnusz, amelyet Fricsay Richard vezényletével az Operaház ének- és zenekara adott elő. A Tebenned 
bíztunk elejétől fogva Zsoltár eléneklése után Kemény Lajos evangélikus esperes mondott rövid imát. 

Bajcsy-Zsilinszky Endrét az alábbi szavakkal búcsúztatta Tildy Zoltán: 
Temetni jöttünk ebben az órában, gyászoló magyarok, testvéreim, város és falu, paraszt és munkás és 

a szellem embere, lélekben az egész igaz magyarság. A legelső szó, amely a gyász és siralom érzései közül 
felsikolt, ez: Bajcsy-Zsilinszky Endrét pedig nem lehet eltemetni! Kemény férfialakja nem jár ugyan 
többé közöttünk, nem halljuk érces, bátor beszédét, nem nézhetünk bízva, hittel, szeretettel drága szép 
ősz fejére, a tekintete nem villan már át a seregek fölött, mégsem lehet elbúcsúznunk tőle. Ami por volt 
belőle, azt a koporsó zárja magába, de lelkes lángoló szelleme, példája itt marad, élni fog, utat mutat, 
kötelez, bátorít, és erőt ad a híveknek, vagy ítéletet mond a hűtlenek fölött. Csak teste pihen ebben a 
koporsóban. A sötét országvesztők nem ölhették meg nagy és fénylő szellemét. 

A második szó, amely kicsattan ebben a temetési órában, a vádnak a szava. Mert vád ez a koporsó. 
Magyarország legjobb, legbátrabb fiát takarja ércölében. Vád ez a koporsó a német fasiszta barbárság 
ellen. Vád az elvetemült itthoni árulók ellen, akik a törpék és hitványok vakmerőségével rá merték tenni 
kezüket a magyar szabadság legnagyobb harcosára. Elvették azt a drága életet, amelyre oly nagy szük-
sége lett volna még ennek a szegény nemzetnek. 

Ki tudná elfojtani a mély keserűség érzését a mérhetetlen veszteség fölött, amit Bajcsy-Zsilinszky Endre 
hiánya jelent ezekben a súlyos időkben az egész nemzet számára. Akik hozzáadtak valamit a szörnyű 
országromláshoz, amelynek mélyén Bajcsy-Zsilinszky Endrének meg kellett halnia, most hallják meg 
ennek a koporsónak zúgó, keserű vádoló szavát, a meggyötört nemzet ítéletét . . . 

Égő fájdalommal borulunk erre a néma koporsóra és újra felemeljük fejünket, hogy ideidézhessük az 
egész nemzet elé Bajcsy-Zsilinszky Endre alakját, életét, példaadását s a köteleztetést, amelyet hősi áldo-
zata jelent. Egész élete egyetlen nagy tiszta szenvedély volt: hazájának önfeledt szolgálata. Ez a szenve-
dély vitte őt bátor, nemes harcai tüzébe, ez űzte őt, hogy még az utolsó órában is harcainak bátor és 
hűséges társára, forrón szeretett hitvesére és a nemzet jövendőjére, jövendő útjaira gondolt és erről vetette 
papírra végső rendelkezéseit. 

Gránitból faragott, egész férfiú volt, maga a testbe öltözött bátorság. A magyar sorsot, utat nemcsak 
tisztán látta, de minden idegében élte és szenvedte. Égőn szerette népét, elsősorban a parasztságot. A 
parasztság mellett az ipari munkásság állott legközelebb szívéhez. Egyike volt azoknak, akik az ipari 
munkássággal való szoros szövetséget a leginkább akarták, a leghívebben tartották. Hogyne lett volna 
hozzá közel az egész dolgozó magyarság. 

Féltő szeretettel ölelte magához az ifjúságot, adta át neki tudását, hitét, tiszta látását a magyarság éle-
tének döntő kérdéseiben. Hitt a magyar népben, a nemzet jövőjében, a legutolsó órában sem volt pesszi-
mista. Csak a nép felszabadulása jöjjön el s mindent megmenthetünk — mondotta. Ha verte, korholta is 
olykor a gyenge magyarságot, ezt mindig önkinzó szerelemmel tette. Messze távlatokba nézőn nagy szel-
leme sokszor türelmetlenül viaskodott a rövidlátókkal, az értelmetlenekkel és keményen csapott rá a 
vonakodókra, a kicsinyesekre és még keményebben a gyávákra. 

Mikor a nemzetet egyre gonoszabb útvesztőkre vitte a botor, vak és bűnös vezetés, mintegy odadobta 
magát a végzet elé. írásai mint lobogó láng világítottak rá a mélységek veszedelmeire és mutatták a sza-
badulás ösvényét. Ö maga intett, figyelmeztetett kért és fenyegetett szüntelenül. Fújta a riadót szaka-
datlanul, a nemzet nagy ébresztője volt. De jaj, csak maroknyi sereg hallgatta és értette beszédét. A 
messzi tömegek iszonyú nyomás alatt, árulók szoros bilincseiben, nem mozdulhattak meg a szavára. 
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Élete legnagyobb harcait mint a Független Kisgazdapárt egyik vezetője vívta. Éltető lelke, szelleme 
volt a pártnak és a pártban a nemzet igaz ügyének. Keményen viaskodott az elnyomottakért, az üldö-
zöttekért, a tömegekért és a egyes emberekért is. 

A legkeményebb férfi volt, akit életem során ismertem és a leggyengédebb, legjobb, legmelegebb szívű 
ember. A legnagyobb ajándék, amelyet közös harcaink során kaptam tőle, meleg szeretetének drága 
megcsillanása volt. Jelleme kemény volt, mint a gyémánt. Alkut életében egyet sem kötött. Mély emberi 
jósága mint napfény ragyogott át ezen a gyémánt jellemen. Ragyogó, tiszta volt egész élete, mint a gyé-
mánt. Földi csábítás, vagyon soha meg nem közelíthette. Mindent megkaphatott volna fénylő tehetsége 
révén és szegény maradt. 

Ma mégis, éppen ezért, az egész ország az övé már, és az egész nemzet szívébe temetkezik. Ahogy ma 
körülvesszük őt, abban sok igazságtétel és vigasztalás van. A keserű, marcangoló, fájó érzésektől mégsem 
lehet megszabadulni. Miért is nem hallgatott rá ez a nemzet? Olyan világosan, érthetően szólott, olyan 
forró őszinteséggel mutatta meg magát. De ki látta őt igazában? S ha látta, miért is nem nőttek naggyá 
és elszántakká seregei? Kérdések, amelyekre fájdalmasan és csendesen kell felelni önmagunkban ezen a 
gyászoló ünnepen. Mert ez a nap itt Bajcsy-Zsilinszky koporsója előtt önvizsgálat, Ítélet és köteleztetés 
minden magyar ember számára. 

Gyászunk csak úgy lehet méltó hozzá, ha becsületesen szembenézünk múltbeli, mai és jövendő útjaink-
kal. Ha ítéletet mondunk hibáink felett és ha szent elszántsággal követjük az ő világos, messzenéző taní-
tását, mártírtársainak, Kiss Jánosnak, Nagy Jenőnek, Tarcsay Vilmosnak és a többieknek példáját a helyt-
állásban. 

Kitárult már a tarpai föld, amely befogadja forrón szeretett, nagy harcosának porait. De a sír csak 
koporsóját zárja be. Szelleme itt marad közöttünk, itt leng felettünk, itt jár, virraszt a magyar éjszakán, 
lelkesít, kötelez, utat mutat és ítél. 

Ezután Puskin, a Szovjetunió nagykövete lépett a szónoki emelvényre és a következő beszédet mon-
dotta : 

Egybegyűltünk Bajcsy-Zsilinszky Endre ravatalánál, hogy kegyelettel adózzunk a hős magyar hazafi 
emlékének, akit meggyilkoltak a fasiszta hóhérok. Bajcsy-Zsilinszky Endre egész életét a népért, a magyar 
demokráciáért vívott harcnak szentelte. Világosan látta, milyen halálos veszedelmet jelentett Magyar-
ország számára a reakció, a fasizmus, a hitlerista Németország. A sajtóban, parlamenti beszédeiben min-
denütt, Bajcsy-Zsilinszky szava harcra hívó vészkiáltás volt a hazáját fenyegető veszedelem ellen. Világo-
san felismerte a történelem tanulságait és helyesen értékelte népének évszázadokon át vívott harcát a 
magyar nemzet hőseinek: Rákóczinak és Kossuthnak harcát a hódítók ellen. Bajcsy-Zsilinszky megértette 
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a mély történelmi igazságot, hogy a német imperializmus és magyarországi csatlósai elleni harc elválaszt-
hat a demokráciáért vívott harctól. Megértette, hogy igazi hazafi csak az lehet, aki harcol az ellen a poli-
tika ellen, amely Magyarország nagy nemzeti érdekei ellen irányul. Bajcsy-Zsilinszky megértette, hogy a 
reakció és a fasizmus szövetsége Magyarország állami önállóságának elvesztését, függetlenségének Német-
ország által való megsemmisítését jelenti. Megértette, hogy Magyarország megmentésének útja a demok-
rácia útja, a reakció és a fasizmus elleni harc útja, életre-halálra menő harc a Németországgal való szövet-
ség politikája ellen. Bajcsy-Zsilinszky ingadozás nélkül, úgy lépett erre az útra, hogy élete végéig soha 
többé le nem tért róla. Amikor a hitlerista Németország hitszegő módon a Szovjetunióra támadt, de fő-
képpen amikor Magyarország háborút indított a Szovjetunió ellen, Bajcsy-Zsilinszky határozottan és 
bátran fellépett ez ellen a háború ellen. Az a követelése, hogy a magyar csapatokat vonjak vissza a frontról 
és állítsák bíróság elé a háborúért felelős magyar kormányt, vádirat volt azoknak nemzetvesztő politikája 
ellen, akik az országot érdekei ellenére háborúba hajszolták. 

Bajcsy-Zsilinszkyhez a szovjet népet a gyűlölt fasizmus, a hitlerista Németország elleni közös harc fűzi. 
Ebben a harcban megismertük Bajcsy-Zsilinszkyt, nagyra értékeltük bátorságát, kitartását és következe-
tességét. Ebben a közös küzdelemben Bajcsy-Zsilinszky személyében nemcsak szövetségesre, hanem a 
Szovjetunió barátaira is találtunk. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre mindig arról álmodozott, hogy népe szabad, független legyen. Álmai most 
valóra váltak. Nem adatott meg neki, hogy nagy tudását és képességét a demokratikus Magyarország 
szolgálatába állítsa. Erejének teljében akkor költözött el az élők sorából, amikor politikai nézetei végle-
gesen kialakultak, amikor nagy államférfiúvá lett. 

Bajcsy-Zsilinszky hősi magatartása a halállal és gyilkosaival szemben méltán váltja ki legnagyobb csodá-
latunkat. így csak az az ember viselkedhetik, aki rendületlenül hisz ügye igazságosságában, akit eltép-
hetetlen szálak fűznek népe lelkéhez. Másrészt olyan nagy férfiút, amilyen Bajcsy-Zsilinszky Endre volt, 
csak olyan nép adhatott, akinek joga van függetlenségre, önállóságra, nemzeti kultúrájának felvirágzá-
sára. Meg vagyok győződve róla, hogy a magyar nép hős harcosának, Bajcsy-Zsilinszky Endrének emlékét 
nem fogják elhomályosítani a múló évek. Nevét együtt fogják emlegetni a magyar nép hőseinek: Rákóczi-
nak és Kossuthnak nevével. Örök dicsőség Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékének! 

Puskin követ orosz nyelven elmondott beszédét Grigoriev követségi tanácsos tolmácsolta magyar nyel-
ven, majd Szakosíts Árpád búcsúztatta Bajcsy-Zsilinszky Endrét, a munkáspárt nagy barátját, a következő 
szavakkal: 

Bajcsy-Zsilinszky Endre életében és halálában a dráma minden eleme fellelhető. Lángoló magyar egy 
mélyre hullott országban. A magyar szabadság és függetlenség kardja erős kézben forgott. Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre tömör gránit alakja maga volt az erő, az elszántság és az akarat, benne a legszebb magyar eré-
nyek testesültek meg. Bajcsy-Zsilinszky Endre alakja felé a szegény magyarok bizakodással és hittel néz-
tek. Mennyi barátja volt a szociáldemokrata munkások, a gyárak emberei, a munkás-ifjúság között! A 
magyar ellenállási mozgalom igaz vitéze és hőse volt. És nem frázis volt, amikor azt mondta: „Ha kell, 
a véremmel mosom le nemzetem gyalázatát, nem élhet nép és nemzet homlokán a becstelenség bélyegé-
vel." És valóban, Bajcsy-Zsilinszky Endre kiontott vére letörölte nemzete homlokáról a bélyeget; a tra-
gikus hős lehanyatlott, de a nemzet felemelkedik. Kiontott vére nyomán a magyar földön új élet támad, 
olyan élet, amelyről Bajcsy-Zsilinszky Endre lázas álmait álmodta. Áldozhatunk-e szebbet és jobbat a 
nemzet nagy halottja emlékének, mint úgy, ha megvalósítjuk Bajcsy-Zsilinszky Endre álmát? A végzet 
elvitte őt, de emléke a magyar népmilliók szívében örökkön-örökké megmarad. 

A Magyar Kommunista Párt nevében Kállai Gyula búcsúzott el a nemzet nagy halottjától: 
Bajcsy-Zsilinszky Endre koporsója előtt tiszteleg a legtöbbet üldözött magyar párt, a Magyar Kommu-

nista Párt, amelynek legjobb harcosai szintén áldozatai lettek a huszonöt éves ellenforradalmi korszak 
nemzetgyilkos politikájának. Bajcsy-Zsilinszky Endre, akinek életét a kitenyésztett orgyilkosok oltották 
ki, a nagy magyarok fajtájából való volt. A népért harcolt, a nemzet függetlenségéért és fennmaradásáért 
vívott elszánt, bátor és soha meg nem alkuvó harcot s ott esett el a csatatéren, ahol a legjobb magyarok 
végtelen sorát avatta a nemzet hőseivé, a magyar nép vértanúivá a golyó, a bitó és a hóhérbárd. 

Az ipari munkásság és a parasztság szövetségének nagy történelmi jelentőségét és értékét az elsők 
között ismerte fel s az ipari munkásság öntudatáról, politikai érettségéről és történelmi vezető szerepéről 
épp olyan elragadtatással beszélt, mint Tarpa vagy Derecske kuruc parasztjairól. 

Hirdette, hogy a nép szabadságharcát bármilyen eszközökkel, bármilyen áron ki kell bontakoztatni, 
még akkor is, ha ennek az ország leverése vagy megszállása lenne a pillanatnyi következménye. Tudta, 
hogy a magyar népnek csak egy útja leiiet: harcolni, elszánt és kíméletlen szabadságharcot folytatni, mert 
ha el is bukik ez a harc, a bukásra feltétlenül jön a feltámadás. 

Mi, magyar kommunisták a háború sötét és utolsó esztendei alatt kerültünk igazi, mély, baráti kapcso-
latba vele. Bajcsy-Zsilinszky Endre a demokratikus erők harci összefogásán belül meglátta a Magyar 
Kommunista Párt nagy jelentőségét, s hirdette, hogy magyar demokráciáról mindaddig szó sem lehet, 
amíg a magyar politikai életben a többi párt mellett nyíltan, legálisan meg nem jelenik a Magyar Kommu-
nista Párt is. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre a Független Kisgazdapárt vezéralakja volt. Élete és munkája azonban szemé-
lyét kiemeli a szűk pártkeretből és alakját odaállítja a magyar nép nagyjai közé. Amiért ő harcolt, nem-
zeti ügy volt. A halálos ítélet, amelyet végrehajtottak rajta, nem a pártembert némította el, hanem azt a 
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nemzeti hőst, aki tiszteletre méltó bátorsággal és messzehangzó szóval, Kossuth Lajos-i értelemben a kö 
rülmények színvonalára emelte nemzetünket. 

A Magyar Kommunista Párt tömegeinek kegyeletérzését és szabadságharcos szellemét hozom el a ko 
porsóhoz. Bajcsy-Zsilinszky Endre, nem éltél hiába! A nemzetünkre kent gyalázat egy részét életed felál-
dozásával már letörölted. Népünk nagy barátja, nemzeti függetlenségünk bátor harcosa, a demokratikus 
népi erők összefogásának nagy hirdetője, Bajcsy-Zsilinszky Endre, nyugodj békében! 

összeállította: Ágoston László 

Emlékezés egy hídépítőre: 
dr. Bitay Árpádra 

„Teljes életemben a román—magyar megértésért küzdvén, jóleső örömmel látom, hogy ez irányban 
nálam fiatalabb erő is kilép a küzdőtérre . . . " — írja dr. Bitay Árpádnak egyik 1925-ben küldött leve-
lében1 Veress Endre. S a levél címzettje, a fiatalabb pályatárs nem csupán „kilépett" e roppant akadá-
lyokban nem szűkölködő küzdőtérre, de egész tudományos munkásságát, minden emberi megnyilvánulását 
az e téren való helytállásnak szentelte. Hidat épített a két nép között. Régi kapcsolatokat tárt fel és úja-
kat teremtett, levéltárak mélyén porosodó dokumentumokat tett közzé és fordított, előadásokat tartott és 
közéleti tisztségeket töltött be, s mindezt egyetlen cél: a magyar és a román nép közeledése, egymás jobb 
megismerése érdekében. Méltán nevezhette önmagát egyik rövid tanulmányában2 „a magyar-román szel-
lemi érintkezések történetiró"-jának. 

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötete Bitayt irodalomtörténészként tartja számon. E sok-
oldalú tudós tevékenysége azonban ennél szélesebb körre terjedt, hiszen történész és nyelvész, filo-
lógus és műfordító, tanár és politikus, irodalomszervező és propagáló is volt egyszemélyben. 

Sokgyermekes vasúti raktárnok fiaként, Budapesten született 1896. július 20-án. Csíki és háromszéki 
székely szülei éppen a millenniumi kiállítás megtekintése céljából tartózkodtak a fővárosban, ennek emlé-
kére kapta az Árpád keresztnevet. Apja keresete szűkös megélhetést nyújtott a családnak, s hogy a gyors 
észjárású, élénk eszű fiúcska tanulhasson, nagy szükség volt az egyházi iskolák nyújtotta tandíjkedvez-
ményre. A kolozsvári, brassói, gyulafehérvári főgimnáziumokban végzett tanulmányai után 1915 júniusá-
ban — kitűnő eredménnyel — érettségizett, s még ebben a hónapban kézhez vette katonai behívóját. 
Hadapródőrmesteri rangban hamarosan Doberdóra kerül, s rövid megszakításokkal harminc havi front-
szolgálat következik. A piavei csatában klórgázmérgezést szenved, s ez — mint életrajzírója3 megállapítja 
— jelentősen elősegítette korai halálát. Még a harctéren van, de már a kolozsvári egyetem joghallgatója 
is egyben. A Monarchia összeomlása után, 1919. június 4-én avatták doktorrá — de már Debrecenben. A 
megváltozott történelmi körülmények között képesítésének Romániában nem sok hasznát vehette, ezért 
Gyulafehérvárott lett helyettesítő tanár. 

Az erdélyi magyarság számára az impériumváltozás nehéz időszaka ez. 1920 végén jelent meg Kós 
Károly, Paál Árpád és Zágoni István felhívása, a Kiáltó szó című kiáltvány, amelyben többek között e 
valóságra ébresztő és józan cselekvésre ösztönző sorok olvashatók: „Le kell vonni a tanulságot . . . Dol-
gozni kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk . . ." Nem tudható, olvasta-e Bitay 
a kiáltvány szigorúan a realitáshoz kötődő sorait, tény azonban, hogy annak szellemében cselekedett. 

A Brassó melletti Hosszúfalun román nyelvtanfolyamot végez, s olyan sikerrel, hogy a következő. 
1920/2l-es tanévtől már a kolozsvári Marianum leánynevelő intézetben román nyelvet és történelmet 
tanít. Bámulatos nyelvérzéke volt. Nemcsak a középiskolában elsajátított latin nyelvet beszélte klasszikus 
szépséggel, de az angol, a német, a francia, olasz, spanyol, román, szerb, szlovén, horvát, cseh, lengyel 
bolgár, eszperantó, görög és újgörög nyelveket is egyformán jól elsajátította: tizenhat élő és holt nyelvei 
tudott. S miközben maga is oktat, beiratkozik a kolozsvári egyetem bölcsészkarára, ahol 1923. márciu: 
19-én kitüntetéssel szerez román irodalomból és történelemből tanári képesítést. 

Ezzel befejeződött a felkészülés ideje, az életéből hátralevő közel másfél évtized lázas alkotó munkává 
telt el. Még 1922-ben megjelent első jelentős munkája, A román irodalomtörténet összefoglaló értékelése 

Vére« Endre — Bitay Árpádhoz. In: Bitay Árpád: ... . . hogy románok és magyarok jobban megismerjék egymást . . 
Politikai Könyvkiadó, Bukarest. 1977 
'Bitay Árpád: Acs Károly (1824—1894) a román népköltészet első tudatos, művészi fordítója a magyar irodalomban. 
(Ugyanott) 
1Dr. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága (Kolozsvár, 1938); továbbá Ugyanő: Bitay 
Árpád emlékezete (Kolozsvár, 1938). 
4Kovács Ferenc: Bitay Árpád előadásai Nicolae Iorga szabadegyetemén. Korunk, 1975. évi 9. szám. 
5Nagy András: Feljegyzések Bitay Árpádról. Korunk, 1968. évi 8. szám. 
6Gaál Gábor (Bolyai Zoltán álnéven:) Bitay Árpád. Korunk, 1938. évi 1. szám. 
7Dávid Gyula: Egy hidverő. Utunk, 1967. 48. szám. 
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