
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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majd a következő évben a szakkörökben ugyancsak komoly elismerést aratott Rövid román nyelvtan című 
könyve. 

Ugyancsak az 1923-as év eseménye, hogy Nicolae Iorga meghívja előadónak az általa vezetett, Prahova 
megyei Válenii de Munte-ba4 a nyári szabadegyetemre. Ettől kezdve tizenöt éven keresztül (megszakítás 
nélkül haláláig) tartja itt előadásait román nyelven, többnemzetiségű hallgatóság előtt a magyar kultúra 
jeleseiről és ismerteti a magyar irodalom teljes történetét. Előadásait nyomtatásban nem jelentette meg, 
jegyzeteinek legnagyobb része pedig megsemmisült Kolozsvár 1944. június 2-i bombázásakor. így előadá-
sainak tematikáját csupán a szabadegyetem műsorfüzetei és a román lapokban megjelent értékelések alap-
ján ismerjük. A megértés és megbecsülés jegyében ismertette az egyetemes magyar kultúra olyan kiváló-
ságainak munkásságát mint pl. Arany János, Madách Imre, Szenczi Molnár Albert, Virág Benedek, 
Orbán Balázs, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Liszt Ferenc. A mintegy száz szabadegyetemi előadása 
során megemlékezett több jelentős történelmi évfordulóról is, így a Magyar Tudományos Akadémia alapí-
tásának centenáriumáról, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király születésének 400., vagy II. 
Rákóczi Ferenc halála 200. évfordulójáról. Előadásai — saját kutatásai alapján — kitértek a magyar— 
román művelődési kapcsolatokra is. Mind a két nép irodalmát alaposan ismerte, s közöttük olyan kap-
csolatokat tárt fel, olyan érintkezési pontokra irányította a figyelmet, amelyek addig ismeretlenek voltak. 
Szabadegyetemi előadásainak elsődleges jelentősége abban rejlik, hogy — amint azt dr. György Lajos 
megfogalmazta — „az ókirályságbeli románság nagy tömege belőlük értesült először a magyar szellem 
színvonaláról és európai értékű megnyilatkozásairól." 

Közben bekapcsolódik a közéletbe is. Sokrétű tevékenysége során volt főtitkára az Erdélyi Múzeum 
Egyesületnek (1925—1930), referense az erdélyi római katolikus státusnak (1925—1927), majd vezetője 
a kisebbségi minisztérium magyar osztályának (1931-ben); továbbá Gyulafehérvár alpolgármestere és 
Alsó-Fehér megye tanácsának, valamint az országos tanügyi főtanácsnak magyar tagja. Noha több alka-
lommal próbálkozott, egyetemi katedrát nem kapott, 1929-től haláláig a gyulafehérvári római katolikus 
teológia tanáraként román nyelvet és irodalmat adott elő. 

Tizenhét év alatt (1920—1937) csaknem négyszáz tanulmánya, közleménye, tudományos és népszerű-
sítő cikke jelent meg. írt Acs Károlyról, a román népköltészet első magyar fordítójáról és Szabó Károly-
ról, a székelyek történetírójáról, Ponori Thewrewk Józsefről, a román közmondások első magyar fordító-
járól és Barabás Miklós, a híres festőművész bukaresti éveiről. írt Szontagh Sámuel havasalföldi gyógy-
szerészről és Viola Józsefről, a moldvai magyar népköltészet gyűjtőjéről, aki a moldvai fejedelem udvari 
orvosa volt, valamint Göde István csíki székely származású színészről, s az ő kapcsán a magyar—román 
művelődési kapcsolatokról. írt Jókai és a bukaresti magyarság kapcsolatáról, s arról az Anton Kurzról, 
aki Bem szárnysegédjeként Petőfivel egy csatában esett el a harctéren. Méltatta Az ember tragédiája 
Octavian Goga-féle román fordítását és írt jelentős helytörténeti és nyelvészeti munkákat is. így a Pász-
tortűz 1924. június 22-i számában jelent meg Suceava a magyarság jelenében és múltjában című tanulmá-
nya, vagy a Kolozsvárott 1926-ban önálló füzetben kiadott Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében 
című műve. Több írásában is visszatér egyik legkedvesebb témájára, a moldvai magyarság történetének 
és nyelvének vizsgálatára. Forrásértékű, gyakran idézett műve az 1926-ban megjelent A moldvai magyar-
ság című, ugyancsak a legkeletibb magyarok történetét tárgyalja az ugyanezen évben folyóiratban és kü-
lönlenyomatként is kiadott Nyelv- és névtörténeti tanulságok című dolgozata. A Székely Nemzeti Múzeum 
ötvenéves jubileumára megjelentetett Emlékkönyv (1929) tartalmazza Újabb szempontok és adatok a 
román nyelv magyar elemeinek kutatásához című írását, melyben meggyőzően bizonyítja, hogy a román 
nyelv magyar eredetű szavainak elsődleges forrása a moldvai csángó magyarok nyelve. Közülük nem egy 
a klasszikus írók közvetítésével került be a román irodalmi nyelvbe. 

Mindezen túl ő írta a Benedek Marcell-féle Irodalmi Lexikon (1927) és a Dézsi Lajos szerkesztette 
Világirodalmi Lexikon (1931) román címszavait is. Állandó munkatársa volt az Ellenzék, az Erdélyi Iro-
dalmi Szemle, az Erdélyi Múzeum, a Magyar Kisebbség és a Pásztortűz című lapoknak. Nem felejtkezhe-
tünk el végül fordítói tevékenységéről sem, melynek említett óriási nyelvismerete közepette is a magyarról 
románra és a románról magyarra való fordítás állt a középpontjában. Tizenkét román író, többek között 
Alecsandri, Creanga, Caragiale, Delavrancea, Emil Isac alkotásait, összesen 36 cikket, elbeszélést tolmá-
csolt nyelvünkön, s románra fordította pl. Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Szigligeti műveit. 

Felmerül a kérdés ezek után, hogy ez a hatalmas munkabírású és rövid élete során is jelentőset alkotó 
férfiú vajon hogyan maradt meg kortársai emlékezetében. Gyulafehérvári volt tanártársa, a későbbi csik-
szentkirályi orvos, Nagy András5 így emlékezett vissza rá: „Hízásnak induló, zömök ember volt. Barna 
haja is kezdett már hátrafelé húzódni magas homlokán. Úgy emlékszem, halálakor sem volt több 41 éves-
nél, de többet mutatott, mert betegsége, mely végül is korai halálát okozta, lassú, öreges mozgásra kény-
szerítette." Nagy András, akit közeli barátság fűzött Bitayhoz, s aki 1937. november 30-án bekövetkezett 
halálakor is jelen volt, rokonszenves, egyszerű embernek írja le, s mint mondja „kiváló humorérzék adta 
meg személyiségének a ragyogást." 

Amikor meghalt, Gaál Gábor6 a Korunk legendás szerkesztője így emlékezett reá: nagy veszteség 
halála, s ebben a vonatkozásban nem is annyira az a kérdés, hogy ki lép helyébe, hanem hogy lép-e vala-
ki olyan, akit mind a két irányban ugyanaz a tudományos hűség hevít." 

Dr. Bitay Árpád a magyar és a román nép közötti barátság mindmáig épülő hídjának volt az egyik 
építője. Hídverő volt, aki követésre méltó példával szolgált. Igaza van ezért Dávid Gyulának,' aki sze-
rint: „Élete és fájdalmas töredékként hátramaradt munkássága egyaránt megérdemli, hogy ne feledkez-
zun meg ro a. Polgárdy Géza 
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