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Károly Endre: Două portrete în ulei şi o caricatură de Nándor Kóra Korber 

S-a născut în cartierul Fabric, fiul lui Adolf Engel (înmormântat în cimitirul evreilor din Timişoara) 

care avea o mică întreprindere. După absolvirea Școlii Superioare de Comerț, s-a angajat într-o 

fabrică de textile din Budapesta, apoi, din 1914, a lucrat la Timişoara ca funcționar bancar. A fost 

recrutat în armată în 1916 şi grav rănit în luptele de pe frontul de sud în Primul Război Mondial. 

Tema războiului se regăseşte în poezia lui. După război lucrează în postul de contabil în Fabrica 

de lanțuri. Între 1929-1949 este secretar general al camerei de comerţ, iar între anii 1949-1957, 

este contabil şef al unor unităţi comerciale.  

Este membru al Societăţii Literare Arany János din Timişoara, din 1946 secretar general al 

acesteia, membru al comunităţii scriitorilor maghiari, Helikon (1926), membru al Societăţii Kemény 

Zsigmond din Târgu Mureş. 

Scrie poezii de la vârsta de 8 ani. Prima poezie publicată apare în 1910 în Temesvári Hirlap. 

Publică sub pseudonimul Anreas şi Károly Endre. Scrie cu profunzime şi delicatețe despre sensul 

vieții, despre existența umană efemeră, război şi cruzime absurdă într-un stil cizelat. 

 



 
 

Poezia A napsütések korszakán şi în traducere în română 

Publicații 

Az ember, aki járva jár (versek, Bp. 1922) 

Az ember a csillagok alatt (versek, az Arany János Társaság kiadása, Temesvár, 1947) 

Válogatott versek (1957) 

Elégiák és rapszódiák (1962) 

Legszebb versei (Majtényi Erik előszavával, 1964) 

Versek (RMI, Méliusz József bevezetőjével, 1965) 

Őszutóm versei (Temesvár, 1972) 

Görzi elégiák (1978) 

Periandrosz (1982) 

Örök megújhodás - cikkek, úti jegyzetek, emlékezések (1988) 

 

Surse 

wikipedia 

Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest: Magyar zsidó lexikon. 1929. 

Szekernyés János, A magyarság emlékjelei a Bánságban ( în maghiară, română, engleză) 

HangArt könyvek. Temesvár 2013. 
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