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IRODALOM 

Bencze Mihály : 

 

Sándor József az Alecsandri, Eminescu, és Mureşanu versek első fordítója 
 

Sándor József (Bukarest, 1853. november 27. – Kolozsvár, 1945. június 6.) magyar közíró, szerkesztő, 

etnográfus, politikus, a háromszéki pákéi primor székely család sarja volt. Édesapja, Dénes az 1848–49-es 

szabadságharc kimagasló személyisége a bécsi megtorlás elől Bukarestbe menekült, mint annyi értékes magyar. 

Fia, József itt született. A már négyévesen árvaságra jutott gyereket az édesanyja, született Keresztessy Erzsébet 

(1826–1893) nevelte, apja álmainak a folytatására. Az elemi osztályokat a Koós Ferenc vezette bukaresti 

református iskolában kezdte, majd a katolikus német és a Szt. Száva román iskolában folytatta, hogy e két nyelvet 

elsajátítsa. Különös élmény volt számára Cuza fejedelem trónfosztása és I. Károly trónra kerülése. 1866 őszén 

beiratkozott a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba. A hat gimnáziumi és a két bölcselmi osztályban éltanuló volt. 

Kovács Ödön teológus professzor vezette önképzőkörben képzőművészeti tanulmánya, lírai és epikai versei, 

műfordításai pályadíjakat kaptak, 1873-ban a hagyományos ünnepségen az ő Bethlen-ódáját szavalták. Történelem 

és a magyar tanára Makkai Domokos, a természettudományokra Herepei Károly tanította, de Mihályi Károly 

filozófiai-lélektani előadásai hatására az 1874 júliusában letett érettségi után az orvosi szakot választotta. 

A budapesti egyetemen orvosi karán  kezdte tanulmányait, majd 1880–1881-ben egy évet Bukarestben végzett, 

ahol Titu Maiorescu irodalmi előadásait is hallgatta, az utolsó tanévet Kolozsváron fejezte be, ahol Purjesz 

Zsigmond kedvenc tanítványa volt. Már cikkei, versei jelentek meg, és érezte, hogy az orvosi pálya már nem vonza. 

Nem is doktorált le, hanem a bölcsészeti karon nyert pályadíjat egy filozófiai tétel kidolgozásával. 1883. augusztus 

1-jétől a Kolozsvári Közlöny napilapnál  segédszerkesztő, ahol a külföldi szemle és a nemzetiségi rovatokat vezette. 

Cikkeiben meghúzta a vészharangot, mert ő belátta azt, hogy a magyarságtól elszakadni vágyó kisebbségek, a 

vegyes lakosságú területeken gyors ütemben többségbe kerülve asszimilálják és kiszoritják életteréből a 

magyarságot. Ezt a munkát alattomosan szervezte az ortodox és a görögkeleti egyház is. A román politikai és 

művelődési mozgalmak szaktekintélye volt, tökéletesen fordított románból. 1884-ben elsőként, Sándor József 

fordította magyarra Andrei Mureşanu Deşteaptă-te române (Ébredj román föl, ébredj! halotti álmaidból) versét, 

ami a Kolozsvári Közlönyben jelent meg, ez 1990-óta Románia hatodik himnusza. Lapja 1884 karácsonyi 

melléklete közli Sándor József Vasile Alecsandri Maros és Olt versének első magyar fordítását. Ma már 

irodalomtörténeti tény, hogy az Eminescu-vers első magyar tolmácsolása még a költő életében megjelent. A 

Kolozsvári Közlöny közölte 1885. december 25-én az Atît de fragedă című verset magyarul, Cseresznyefa fehér 

virága címmel, Sándor József tolmácsolásában. 1934 és 1964 között tizenhárom Eminescu-kötetet fordítottak 

magyarra, 1966-ban pedig napvilágot látott Eminescu verseinek megközelítőleg teljes magyar tolmácsolása. Ez 

utóbbit Kacsó Sándor szerkesztette, a Perpessicius gondozásában megjelent román kiadás alapján. 1883–1886 

között a szabadelvű párti Kolozsvári Közlönyben  Sándor Józsefnek, több mint 300 cikke jelent. 

Kolozsvár polgármestere, a jogászprofesszor és politikus Haller Károly 1884 decemberében felhívást közölt a 

napilapokban egy közművelődési egyesület felállítására, Sándor József volt az aki az 1885. április 12-i alakuló 

gyűlésre kidolgozta az alapszabály-tervezetet. Haller lett az ideiglenes elnök, Sándor József pedig a titkár. Így 

alakult meg az Erdély(rész)i Magyar Közművelődési Egyesület, melynek rövidített neve, az EMKE is Sándor 

Józseftől tőle származik. Az Egyesületnek ideiglenes, majd 1885. augusztus 31-től rendes titkára. Nagyrészt az ő 

érdeme, hogy a szórványban élő magyarság megtartására óvodák, iskolák, könyvtárak, parókiák sokasága létesült 

az Egyesületnek köszönhetően. Az EMKE lett a dualizmus korának legnagyobb magyar egyesülete. 1889-ben ő lett 

a főtitkára, és ebben a minőségében szerkesztette az EMKE 1885-től évente kiadott jelentéseit, valamint hivatalos 

értesítőjét, 1894-től 1918 júniusáig. 1890-ben örökös főtitkárrá nevezték ki, 1892-ben pedig tiszteletbeli alelnökké, 

majd elnökké választották. Kun Kocsárd gróf a 1800 holdas algyógyi birtokát és 48 szobás kastélyát hagyta az 
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EMKÉ-re, azzal a feltétellel, hogy ott egy földműves-iskolát létesítsenek. Sándor József szervezte meg az Egyesület 

negyedszázados jubileumát 1911. szeptember 8-án, melyre Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése 

1885–1910 (Kolozsvár, 1910) címmel díszkiadványt állított össze. Az EMKE-palota kolozsvári felépíttetése egy 

kis kudarc volt. Az egykori Trencsin tér saroktelkén a MÁV üzletvezetõsége kívánságai szerint húzták fel az 1285 

négyzetméter területű kétemeletes épületet, homlokzatán az EMKE-fiókokkal rendelkezõ vármegyék és városok 

címereivel, egyik timpanonjában az EMKE-alapítás, a másikban az építkezés évszámával. A fõtitkári hivatal csak a 

tér felöli földszint néhány helyiségét foglalta el. Rövidesen az egész teret EMKE térré keresztelték. Az 1891. 

október elején elkészült épületet 15 évre bérelte ki a MÁV, amely viszont azután nem volt hajlandó megfelelő bért 

fizetni, s így az EMKE arra kényszerült, hogy a vasútnak eladja az épületet. Ma is a román államvasutak, a CFR 

tartományi igazgatósága működik benne. A tér nevét rövidesen átváltoztatták Bocskai térre. 1907 októberétől a 

fõtitkári hivatal a Magyar utca 1. szám alatti református sarokházba költözött át, s ott is maradt az egyesület 

megszüntetéséig. Dózsa Endre alispán, valamint Boros György teológiai tanár javaslataikkal, vádaskodásaikkal 

felkavarták a közvéleményt az EMKE körül, erre Sándor József az önéletrajzi jellegű Megtámadtatásom s 

egyszersmind adalék az EMKE újjászervezése kérdéséhez (Kolozsvár, 1913) című írásában tisztázta magát. Az 

Egyesület, 1941. március 15-i ünnepségén mondott, a baloldallal szimpatizáló beszéde miatt tiszteletbeli elnöki 

címétől megfosztották, de 1944 decemberétől haláláig az egyesület tényleges elnöke maradt. 

Sándor József 1886 decemberétől 1891 szeptemberéig a Kolozsvár, majd 1900 januárjától az Újság című 

napilap munkatársa volt. Az EMKE életére és a nemzetiségi mozgalmakra vonatkozó több száz cikkének 

bibliográfiáját 1915-ben Sipos Kamilló állította össze. Az EMKÉ-ből vált ki 1888-ban az Erdélyi Irodalmi 

Társaság, és 1891-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület, melynek Sándor József egyik alapítója és tiszteleti tagja lett, az 

1891–92-ben létesült 1848-as Ereklyemúzeumnak is egyik alapítója, majd 1903-tól igazgatója, 1887-től az Unió 

Szabadkőműves Páholy aktív tagja, majd nagymestere. 1884 szeptemberétől 1885 végéig a Protestáns Közlöny 

felelős szerkesztője, 1887-től egyházkerületi képviselő, tanácsbíró. 1887–1888-ban az új kereskedőnemzedék 

kialakítását célzó Ifjú Erdély című folyóiratot szerkesztette. Az első világháború előtt a romániai református egyház 

főgondnoka, majd Bukarestből való távozása után is megmaradt a román főváros református egyházközsége 

védnökének, 1896-tól a Kemény Zsigmond (KZST) tagja.  

1896-ban Kovásznán képviselő lett, tíz évig viselte a mandátumot. 1906-ig a magyar parlament tagja, Bánffy 

Dezső támogatója. Az EMKE érdekében kifejtett tevékenységét 1911-ben I. Ferenc József magyar király magyar 

udvari tanácsosi címmel ismerte el. 1918 novemberében a Kolozsváron megalakuló Székely Nemzeti Tanács 

elnöke, majd a december 22-i kolozsvári nemzeti gyűlés háromtagú kormányzótanácsának egyike. Az 1921 

júliusában létrehozott Magyar Szövetség egyik alapítója, szabályzatának kidolgozója, majd az Országos Magyar 

Párt alelnöke. Az 1922-es parlamenti választásokon bejutott a román alkotmányozó országgyűlésbe, 1926-tól 1938 

végéig pedig Háromszék megyét képviselte a szenátusban. Mikó Imre írja: Sándor József „volt a parlamenti 

csoport legtevékenyebb tagja, aki mint bukaresti születésű székely, kitűnő nyelvismeretével és a magyar 

parlamentben szerzett gyakorlatával felvértezve egyedül küzdötte végig a magyarság első politikai harcait” 

(Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. dec. 1-től 1940. aug. 30-ig. Budapest, 1941). Sándor 

József írt néhány művelődéstörténeti-politikai dolgozatot Kossuth Lajosról (1892), Kőrösi Csoma Sándorról 

(Vasárnapi Újság, 1904) és Orbán Balázsról (1929). 

A második bécsi döntés első március 15-i ünnepségének egyik szervezőjeként a baloldalal szimpatizáló beszédet 

mondott, de amikor a munkásság képviselőjét, Nagy Istvánt nem engedték szóhoz jutni, kisebbfajta tüntetés alakult 

ki a diákházban. Ennek következtében Sándor Józsefet, tiszteleti elnöki címmel 1941. július 1-jétől 

kényszernyugdíjazták a az EMKE éléről. Nagy István önéletrajzi sorozata negyedik kötetében, és Balogh Edgár 

emlékiratában (Szolgálatban) is leírják ezt a nevezetes márciusi ünnepséget. A második világháborús front átvonult 

Kolozsváron, és a 91 éves Sándor József hozzáfogott az EMKE újjászervezéséhez. 1944. december 27-re 

közgyűlést hívott össze, amelyen az egyesület tényleges elnökévé választották. 1945-ben még részt vett és beszédet 

mondott az 1848-as Ereklyemúzeum anyagából rendezett március 15-i kiállítás megnyitóján, de június 6-án éjfél 

tájban elhunyt. 

A Balogh Edgár napilapja, a Világosság tudatta a gyászhírt, közölve Sándor József életrajzát. Jékely Zoltán az 

özveggyel, Sólyom Fekete Margittal készített interjút. A június 9-i temetés volt Kolozsváron a háborút követő első 
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nagy végtisztességtétel. A Farkas utcai templomban László Dezső esperes és Vásárhelyi János püspök búcsúztatta, 

a gyászmenetben a magyarság minden rétege megjelent. A koporsó előtt két diák a Világosság piros-fehér-zöld 

szalagos koszorúját vitte. A lutheránus sírkertben szeretett édesanyja mellszoborral díszített síremléke elé temették. 

Az EMKE nevében Tavaszy Sándor alelnök, a Magyar Népi Szövetség részéről Balogh Edgár mondott 

gyászbeszédet. Nehéz évtizedek következtek, még a nevét sem volt szabad bevésetni a sírkőbe, ezt végül 1982-ben 

Balogh Edgár megtette. A sírkő tetején elhelyezett szép női mellszobrot 2010 februárjában ismeretlen tettesek 

elrabolták. 

Sándor József életével többen is foglalkoztak. Érdemes megemlíteni a következő írásokat: Abonyi Árpád: 

Sándor József. Fővárosi Lapok, 1895. jún. 5., Fülöp Árpád: Sándor József. Ellenzék, 1911. szeptember 7., Sipos 

Kamilló: Dr. Boros György […] föllépése Sándor József EMKE tiszteleti alelnök-főtitkár ellen. Kolozsvár, 1913; 

Sipos Kamilló: A magyarságért., Sándor József könyvészete. Kolozsvár, 1915. Ligeti Ernő: Erdélyi fejek: Sándor 

József. Napkelet, Kolozsvár 1922/5., A Magyar Párt törvényhozó tagjai: Pákéi Sándor József. Magyar Kisebbség 

1926/13., Meghalt Pákéi Sándor József. Világosság, 1945. jún. 8., Sándor József. Erdély, 1945. június 9., Teofil 

Bugnariu: A legelső magyar Mihai Eminescu-fordítás. Korunk 1964/10., Nagy István: Szemben az árral. 1974., 

Balogh Edgár: Szolgálatban. 1978., Zágoni Jenő: Sándor József. Megyei Tükör 1980. október 25., Gaál György: 

Sándor József, az EMKE-alapító. Szabadság, 1995. április 12–13. 

 

Mihai Eminescu 

Cseresznyefa fehér virága 

 

Cseresznyefa fehér virága 

Nem olyan üde, mint ki jössz, 

Éltem útján szemközt találva, 

Angyal föld emberei közt. 

 

A szőnyegen, mit alig lépdel 

Kis lábod, nyomban zene lesz, 

S hablábaidtól termeteddel 

Álomalakként lengedezsz. 

 

Redők között, lengő alapra 

Merészen épülsz, mint szobor: 

Lelkem szemeidhez tapadva, 

Hol könny és boldogság honol. 

 

Oh, álom-e, mit félve látok? 

Menyasszony a mesebeli? 

Ne mosolyogj! mert mosolygásod 

Édességed még növeli! 

 

Bűbájosságnak éjjelével 

Megronthatnád még szemeim, 

Észbontó ingerlő beszéddel, 

Jégöleléssel éveim! ... 

 

De lám, egyszerre szempilládra 

Egy gondolatnak fátyla hull: 

És a lemondás sötét árnya, 

Mely a vágy sírjára borul. 
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Elmész! megértettem egészen, 

hogy ne kövesselek soha: 

Elvesztve vagy örökre nékem, 

Oh, én szívem menyasszonya. 

 

És vétkem az, hogy elvesztélek, 

És megbocsátni nem birom. 

Szögezvén szemeim a fénynek 

S a légbe nyújtva két karom. 

 

Előttem lépsz égi alakba' , 

Mint az Örökszűz, ő, a Nagy; 

S mindig azt kérdem hajtogatva: 

Mikor jössz vissza? merre vagy? 

(Sándor József fordítása, 1885) 

 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


