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temen. Szerkesztésében megjelentek 

román írók és költ�k kötetei magyar 

nyelven. Összeállította a kelet-euró-

pai betyárballadák gy�jteményét, mo-

nográfi át írt Octavian Goga költ� és 

m�fordítóról. Alapvet� munkája a bu-

karesti Irodalmi Kiadónál 1966-ban 

megjelent A román irodalom magyar 

bibliográfi ája (1831–1960) cím� kö-

tete, amelyet 1978-ban a Kriterion 

Könyvkiadó kiadásában követett a II. 

(1961–1970) kötet.

Az említett tanárokon kívül a ro-

mán tanszékkel kapcsolatban szólni 

kell még Pálffy Endrér�l (1906–1975), 

aki kiadta A román irodalom történetét 

(1961) magyar nyelven, a  történetíró 

Bíró Sándorról (1907–1975), A  román 

nép története cím� egyetemi jegyzet 

írójáról, Nagy Béláról (1925–1995), aki 

az els� román nyelvtan megalkotójának 

életér�l és munkásságáról közölt mo-

nográfi át, Viaţa și activitatea lui Dimit-

rie Eustatievici címmel (1987), továbbá 

a jeles történészr�l, Miskolczy Amb-

rusról (szül.1947), az Erdély története 

cím� háromkötetes kimagasló tudomá-

nyos érték� alkotás egyik szerz�jér�l.

Berényi Mária (1959) – költ�, tudományos 

kutató, kutatóintézeti igazgató, Buda-

pest

Borbély Anna (1958) – nyelvész, Budapest

Borsi-Kálmán Béla (1948) – történész, 

m�fordító, diplomata, Budapest/Párizs

Borza Lucia (1928) író, folklórgy�jt�, Buda-

pest

Czeglédiné Gurzó Mária (1962) – tanár, 

kutató, igazgató, Gyula

Csobai Lászlóné (1952) – történész, 

Békés csaba

Gozsdu Manó (1802–1870) – jogász, poli-

tikus, mecénás

Gurzău, Vasile (1898–1980) – kétnyelv� 

mesemondó

Gyarmati Gabriella (1972) – m�vészet-

történész, Gyula

Hergyán Tibor (1956) – ELTE BTK Román 

Tanszék, irodalomtörténész, Budapest

Hoczopán Anna (1960) – etnográfus, f�-

iskolai tanár, Szeged

Hoczopán Sándor (1937–2007) – kultúr-

történész, folklórgy�jt�, szerkeszt�, költ�

Ivános Illés (1913–1999) író

Kese Katalin (1950) – nyelvész, ELTE BTK 

Román Tanszék, Budakalász

Kiss Adél (1974) – képz�m�vész, Buda-

pest

Kohán György (1910–1966) – fest�-

m�vész

Koszta Rozália (1925–1994) – fest�-

m�vész

Kozma Mihály (1983–2009), tanár, kutató

Luczai Miklósné (1949) – nyugdíjas könyv-

táros, Gyula

Magdu Lucián (1937–1968) költ�, orvos, 

fi lmrendez�

Martyin Emília (1959) – etnográfus, mu-

zeológus, Gyula

Miskolczy Ambrus (1947) – egyetemi 

tanár, történész, ELTE BTK Román Tan-

szék, Nagykovácsi

Nagy Levente (1967) – irodalomtörténész, 

ELTE BTK Román Tanszék, Budapest

Nemes Aurélia (1975) – képz�m�vész, 

Budapest

Oroján István (1947) – fest�- és szobrász-

m�vész, szerkeszt�, Gyula

Repiskyné Radics Anna (1964) – újságíró, 

középiskolai tanár, Gyula

Supka Magdolna (1914–2005) – m�vé-

szettörténész

Szlafkay Attila (1953) – író, m�fordító, 

könyvtáros, Budapest

Szondi György (1946) – bolgarista, m�for-

dító, kiadóvezet�, Budapest

Szuromi Pál (1942) – m�vészeti író, Szeged

E számunk szerz�i


