BÖLÖNI FARKAS Sándor

BÖLÖNI FARKAS Sándor (Bölön, 1795.

dec. 14. [kér.]; saját állítása szerint [KazLev
13, 369] 1795. jan. 15.-Kolozsvár, 1842. febr.
3.): útirajz- és naplóíró. Apja unit, székely
kisnemes. 1805-tól a kolozsvári unit, főtano
déban tanult, 1815-tól jogot uo. a királyi
líceumban végzett. 1816-ban joggyakomok
Wesselényi Miklóssal, akihez ettől fogva
bensőséges baráti viszony fűzte. 1817-től
különféle jegyzői állásokat töltött be. 183031-ben gr. Béldy Ferenc kísérójeként utazást
tett Franciao.-ban, Belgiumban, Hollandiá
ban, Angliában és az Egyesült Államokban.
1834-ben a M. Tudós Társaság lev. tagja.
Fontos művelődésszervező tevékenységet foly
tatott, különféle irodalmi és polgári társasá
gok, a kolozsvári kaszinó (1833) és a kolozs
vári Vasárnapi Újság alapítója; 1838-tól a
kolozsvári színház titkára. - Fiatalon meg
ismerkedett a kor radikális felvilágosult, majd
liberális irodalmával. Döbrentei Gábor ismer
tette meg a romantikával, bevezette az
Erdélyi Muzéum körébe, levélben bemutatta
Kazinczynak, aki ~t az erdélyi irodalom egyik
legnagyobb reménységének tartotta. Korai
kísérletei (versek, drámatöredékek) nagyrészt
elvesztek, Széplelkek panasza c. darabjából
rövid részlet megjelent (SzépLitAj 1821).
Fordításai (Schiller, Goethe, Mme de Staél)
kéziratban maradtak. Érdekelte Erdély törté
nelme, a magyarság ázsiai eredete. Tervezett
keleti útjára nem került sor. Nyugati útjára
alaposan fölkészült, minden részletet gondo
san megfigyelt, ezért vált jelentős művé az
Utazás Észak Amerikában (Kvár, 1834).
Értékét nem csupán elsősége adja a reform
kori útirajzok (Szemere Bertalan, Gorove
István, Irinyi József) között, hanem polgári
liberális eszmeköre, a hazai feudalizmus éles
bírálata, valamint erőteljes, tiszta stílusa is.
A mű a fr. forradalom elveinek megvalósulá
saként tekint a fiatal Amerikára, az ott
tapasztaltakat - egybeveti a hazai korlátozott
fejlődéssel, az elavult társadalmi berendezke
déssel. A nemegyszer republikánus elveknek
is hangot adó könyv, amely a Függetlenségi
Nyilatkozat m. fordítását is közli, a reformkor
egyik legnagyobb könyvsikere (1835-ben is
mét kiadták, az Akadémia nagyjutalmát is
elnyerte), hatott az országgyűlési ifjúságra; a
polgárosodás valóságos kézikönyve. Hazai
szerepe Alexis de Tocqueville inkább bölcseleti
jellegű De la démocratie en Amériquc c.
művének európai hatásához hasonlítható. ~
útinaplójának nyugat-európai része teljes
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terjedelemben csak 1943-ban jelent meg
(Nyugat-európai utazás, bev. Jancsó Elemér).
Ez a franciao.-i, angliai utazás alatti, formai
lag kidolgozatlanabb, de szellemében az ame
rikai útirajzhoz közel álló fóljegyzéseit tartal
mazza. Legsikeresebb éveit rögzítő, kiadásra
nem szánt, töredékben maradt Naplóját
(1835-36) a Kolozsvári nagy naptár (1865)
és a Magyar polgár nagy naptára (1869-70)
közölte; ez az erdélyi napló-, emlékirat- és
önéletrajz-irodalom gazdag vonulatába illesz
kedik, őszinte lírai önvallomása Széchenyi
naplójával rokon.
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BÖLÖNI György (Szilágysomlyó, 1882. okt.

3O.-Bp., 1959. szept. 11.): író, újságíró. Már
kus Ottília (Itóka) férje. Régi nemesi család
sarja, dédnagybátyja Kölcsey Ferenc. Iskoláit
Zilahon végezte, 1900-tól Bp.-en jogot tanult.
1902-től a Magyarország párizsi tudósítója. Itt
kötött barátságot 1904-ben Ady Endrével.
1906-tól a Népszava és a Magyar Nemzet,
1910-től a Világ munkatársa. 1918 őszétől
1919 júniusáig a Károlyi-kormány sajtóatta
séja Svájcban. 1920-ban Bécsbe emigrált és
szerkesztette a Bécsi Magyar Újságot. 1923ban Párizsban telepedett le. Tagja volt Káro
lyi Mihály környezetének, a Párizsi Hírlap
szerkesztője, és A Monde magyar könyvei c.
sorozat vezetője. 1948-50-ben hollandiai kö
vet, 1951-tól az Irodalmi Alap igazgatója.
1957-től az Élet és Irodalom főszerkesztője, a
Magyar PEN Club elnöke. Kossuth-dijas
(1955). Alakját Ady a Margita élni akar

