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KELEMEN LAJOS ÉS TÖRTÉNETI PUBLICISZTIKAI
MUNKÁJA, A NAPLÓJA

Kelemen Lajos hagyatéka a tisztázó szándékok ellenére a legendák ködébe vész és hallgatásba burkolózik. A Monostori út 16. szám alatti udvaron lévő rideg, hozzá igencsak méltatlan lakásában – bármilyen kicsi volt is – maradtak hozzákötődő emlékek. A falakon
függő bekeretezett fényképekről, festményekről, metszetekről, egyéb képzőművészeti alkotásokról – köztük egykori neveltje, a dobokai földbirtokossá vált Gidófalvy István felesége,
Pataky Etelka festette marosvásárhelyi szülőházról – megmaradt Debreczeni László lajstroma,1 az abban szereplő művészi alkotások, tárgyak máig ismeretlen helyeken lappanganak,
valahol, valakiknél. Tudományos gyűjteménybe – akár az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyszer megalapítandó emléktárába – kívánkozó íróasztalát nagy tisztelője, egyik gyámolítója,
Debreczeni László műépítész mentette meg s használta, majd halála után özvegyétől egy
szakmabeli, jól értesült kolozsvári gyűjtő vitte el. Kelemen Lajos további személyes tárgyai
hollétéről sem lehet bizonyosat tudni. Ismert végrendeleteiben családi porcelán- és üvegemlékeiről, pohárgyűjteményéről, festményeiről, varrottasairól, állóórájáról és antik bútorairól – köztük gróf Bethlen János (1811–1879) politikus, főgondnok díványáról – tételesen
hagyakozott.2 A két utolsó lakhelyén, az említett Monostori úti és unokaöccse, Csomoss
János Attila utca 16. szám alatti lakásában maradt ingóságait – közöttük kéziratait, levelezését és könyveit – Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila és Debreczeni László vette számba, majd
igyekezett biztonságba helyezni.
A feltételezhetően elpusztult vagy kallódó értékek siratása helyett foglalkozzunk inkább
azzal, ami szerencsére – szerencsénkre – rendelkezésre áll. Mielőtt ezek közül részletesebben szót ejtenénk a rendkívül becses adatokat tartalmazó naplójáról, tekintsük át írójuk
életét és munkásságát.
Kelemen Lajos történész-levéltáros neve és munkássága összeforrott az egykori Erdélyi
Nemzeti Múzeum és a ma is működő, 1859 óta jogfolytonos Erdélyi Múzeum-Egyesület
nevével, s így bizonyítható és tudományosan értékelhető módon az erdélyi művelődéstörténet egész 20. századi históriájával.
Nagyernyei Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa 1877. szeptember 30-án született a székely fővárosként és a Bolyaiak városaként emlegetett Marosvásárhelyen. Élete és
munkássága azonban annyira a kincses városhoz kötötte, hogy kolozsváriként tartották számon. Ennek ellenére – ahogy már fiatal korában megvallotta – soha nem volt és nem lett
hűtlen szülővárosához: „Tőlem megtagadta a sors, hogy szülőföldemen éljem le napjaimat,
pedig talán ott használhattam volna életemmel legtöbbet”.3 Székely kisbirtokos nemesi családból származott. Édesapja, nagyernyei Kelemen Miklós a marosvásárhelyi királyi ítélőtáb1
2
3

Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság. Bp.,
2009, Lucidus. 132–133. (Kisebbségkutatás könyvek)
L. Sas Péter közléseit: Kelemen Lajos végrendelete. Korunk, 2009. 7. sz. 62–68. és Kelemen Lajos
ismeretlen testamentumai 1910-ből és 1925-ből. Művelődés, 2013. 9. sz. 22–24.
Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1902. december 4.) Kelemen Lajos levelezése I. 1889–1909. Sajtó alá rend., szerk., bev., jegyz. Sas Péter. Bp., 2016, Balassi (a továbbiakban
KL Lev I.). 399.
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lánál volt törvényszéki irodatiszt.4 Tőle vette át a természet szeretetét: „öt-hat éves koromtól
fogva minden vasárnap sétálni hordozott a határba. Tőle tanultam meg a gyaloglást, a fák,
füvek, gabonafélék és virágok nevét”.5 S tőle hallotta az olyan, később vérévé vált kifejezéseket, mint a nemesség, a címer és a gót stílus. Vallási öntudatát is ő alakította, önérzetesen
vallotta, hogy „minden elődünk unitárius vallású volt”.6 Édesanyja, albisi Csomoss Johanna
– akitől jó emlékezőtehetségét örökölte – három fiú- és három leánygyermeknek adott életet. Kelemen Lajos hivatása szempontjából különös jelentőséget tulajdonított édesanyja családjának. „A tehetséget anyai ágon örököltük, mégpedig Csomoss Miklós ádámosi nagyapánk édesapja, kibédi Péterfy Kata révén, aki a Péterfyeknek egy már régebb Ádámosra
szakadt ágából származott. E családnak a M. Tud. Akadémia megalakulásakor (1832) egyszerre három tagját választották meg az Akadémia tagjául, ami azóta sem ismétlődött egy
családba se meg.”7
Az írásaiban, leveleiben sokat emlegetett, édesapja által 1879-ben megvásárolt, Gidófalvy
Istvánnné Pataky Etelka festményén megörökített, majd a városrendezéskor lebontott szülőháza bemutatását8 jól kiegészíti sógora, Gálfalvy Antal kir. ítélőtáblai nyug. irodafőtiszt
kiadatlan önéletírásában olvasható leírása. „A Szántó utcai ház tulajdonjogilag is a Kelemen
bácsiéké volt. Zsindelyfedelű öreg ház volt már akkor is, sövényes vályogfallal. Utca felől
volt egy szoba, abban lakott a család. Közbül volt a konyha, nagy sütőkemencével és mosókatlannal, a kemence tetején jobb felől vindóval (Windoffen), melyben kovácsszénnel főzött
nyáron Janka néni. Hátul volt egy szoba, amelyet tiszta – vizit – szobának használtak. A
középső szobából később – mikor már én is irodába jártam – Kelemen bácsival az oda
beépített nagy kenyérsütő kemencét lebontottuk, én deszkával kipadlóztam, s lett belőle egy
jó szoba. Az utca felőli szoba alatt volt pince, amelyikbe aztán Janka nénivel két vindót is
csináltunk. Az egész belsőség dombon volt s ott van ma is, mert az utcarendezéssel az úttestet levágták, s így a belsőség fenn maradott. A kertben volt gyümölcsfa, a telken keresztben
– a hátsó felében – volt egy romlandó állapotban levő istálló, amit később tűzifának felhasználtak. A talaj nagyon kavicsos volt. Konyhakerti növényeket, zöldségfélét nagyon gyengén
termett.”9
Kelemen Lajos egész életében, pályaválasztásában meghatározóak voltak azok az esztendők, amelyeket szülővárosa nevezetes Református Kollégiumában töltött. Kedves latintanára, nagysolymosi Koncz József – aki „mindenkori jóakarója” megszólítással fejezte be
leveleit – még inkább elmélyítette benne a történelem iránti érdeklődést. Az elkövetkező
évek során olyannyira közel kerültek egymáshoz, hogy atyai barátjává vált. Kapcsolatuk
egyik kedves emléke kollégiumi tanárának névjegykártyáján kifejezett rímes névnapi jókívánsága. „A múzeum s egyetem könyvtára / Sikerdús munkáid sokáig lássa. / Élted’ Isten
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Székely név- és címkönyv. In: Székely-egyesületi képes naptár és évkönyv az 1910. közönséges évre.
Szerk. Benedek Elek. Bp., 1909. 84.
Gidófalvy István: Önéletrajz. Közzéteszi Sas Péter. Kolozsvár, 2005, Művelődés. 160.
Sas Péter: Kelemen Miklós önéletrajza. Keresztény Magvető, 2013. 3. sz. 324.
Kelemen Lajos levélmásolata Gálfalvi Antalné Kelemen Rózának (Kolozsvár, 1962. július 19.)
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj – Román Állami Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár (a továbbiakban ROLKMI) Fond 593. Kelemen Lajos iratai.
L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt. Önéletrajzi feljegyzések. Összeáll., bev., jegyz. Gaal
György. Kolozsvár, 1993, KOMP–PRESS Korunk Baráti Társaság. 14–15.
Emlékirata Gálfalvy Antal kir. ítélőtáblai nyugalmazott irodafőtisztnek. ROLKMI Fond 593.
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egészségben nyújtsa / S hozzád méltó nővel boldogítsa. / Jövő évi névnapod ünnepe /
Legyen boldog családodnak dísze! / E sántikáló sorok írója / Barátjának őszintén kívánja.”10
A múlt megismerésére olvasmányélményein kívül anyai nagyapja, albisi Csomoss Miklós, volt 48-as honvéd visszaemlékező elbeszélései – Kelemen Lajos sajátos, nyelvújításkori
szóhasználatában „éleményei” – is ösztönözték. Vele kapcsolatban saját személyisége megismeréséhez is alapvetően fontos adalékokat jegyzett fel. „Lelkes, jószívű, melegen érző
magyar ember. Látom egy-egy vonását, amit átörököltem. A lelkesülést, a képzelőtehetséget, az indulatosságot, a gyors megbánást, megbocsátást, s ami kevés jó kedélyem van, azt
mind innen, az édesanyám útján örököltem.”11 Lelki kapcsolatukat egy névnapi üdvözlet is
jól szemléltetheti: „Kedves jó N[agy]tata. ’Elhullatja levelét az idő vén fája’,12 mondja Arany.
Egy levél hullott újra el, egy év letűnt és újra itt a Nagytata névnapja. Már többször értem
meg azt az örömet, hogy Nagytatát e napon üdvözölhettem, s most újra üdvözlöm. Kívánom, hogy még sokszor érje meg ’a vén fa lombhullását’ békében, örömmel és egészséggel,
s a szív, mely eddig úgy tudott szeretni, találjon boldogulást. – Éljen sokáig”.13
Egész életét, érdeklődését befolyásolta Orbán Balázs szülőföldbibliája, A Székelyföld
leírása és Kőváry László egyik máig ható alapműve, az Erdély régiségei. A letűnt korok emlékei kutatásának vágya indította először felfedezőútra a negyedikes gimnazista diákot.
Kirándulócsapatot szervezett, és „a legnagyobb székely”, Orbán Balázs példáján felbuzdulva
gyalogszerrel járta be Erdély egyes, feltáratlan régiségeket rejtő falvait, hogy történelmüket
megismerje és néprajzi, valamint művészeti értékeiket felfedezve rendre közreadja. 1894ben így talált rá kollégiumbeli osztálytársával, ifj. ribicei Nemes Ödönnel az ádámosi unitárius templomban Magyarország legrégebbi évszámos (1526) mennyezetfestményére. Ahogyan levelezésükben olvasható, egyformán lelkesedtek a régi korok fennmaradt emlékeinek
felfedezéséért, megmentéséért, átörökítéséért. „Kedves leveled vétele igen megörvendeztetett, s főleg benne az, hogy Te azzal az igazi lelkesedéssel – mellyel oly régen tudtál lelkesíteni – vágyódsz, törekedsz arra, hogy ami szép, érdemes, és kulturális jellegű, a mi szerénységünkhöz mérten reprodukáljuk. Ez az én óhajtásom, s igen szívesen leszek útitársad
minden nemes cél megközelítésénél, s amennyiben tehetem, azon leszek, hogy a megmenthetőt legalább a magunk részére megszerezhessük.”14
Mindezt Orbán Balázs nyomdokában, akinek Marosvásárhelyen felállítandó szobrára
fiatalos hevületében lelkesen gyűjtött adományokat. Húszéves korában szüleinek írt levelében megvallotta: „Orbán Balázsnál jobban s önzetlenebbül a maga munkakörében senki
sem végzett el semmit, s minket a hála is kötelez érdemei elismerésére. Nekem ideálom az ő
munkássága. 12–13 éves koromtól fogva lelkesültem érte –, most amit lehet, teszek is”.15
A levéltári anyagok fontosságára hamar ráérzett, első kutatási élményei az otthoni családi levelesláda felleléséhoz és megismeréséhez fűződtek. Tanulótársában, ifj. dersi Biás Istvánban, a Teleki család, később Marosvásárhely levéltárosában hozzáértő szakmai társat
kapott, együtt vizsgálták meg a helybeli szabó és szűcs ipartársulat régi okleveleit és szám10 Koncz József köszöntője (Marosvásárhely, 1905. augusztus 24.). ROLKMI Fond 593.
11 Kelemen Lajos naplója. 1904. szeptember 23-i bejegyzés. L. kötetünkben.
12 Az Arany-idézet pontosan: „Hullatja levelét az idő vén fája.” Az idézet helye: Buda halála. Húnrege.
13 Kelemen Lajos levele Csomoss Miklósnak (h. n., é. n.). ROLKMI Fond 593.
14 Ifj. Nemes Ödön levele Kelemen Lajosnak (Marosvásárhely, 1898. július 27.). KL Lev I. 205.
15 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. április 26.). KL Lev
I. 194.
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adáskönyveit. A szűcscéh 1608. évi kiváltságlevelét Kelemen Lajos lemásolta, és beküldte
Kolozsvárra Szádeczky Lajos egyetemi tanárnak, aki a fontos 17. századi forrásközlést a
Székely oklevéltár sorozatban megjelentette.16 Korai publikációi megjelenését sajátos gondolatvilágával értékelte. Első írásai közé tartozó egyik könyvismertetése megjelenésekor így
gondolkodott: „Nevemet sem tettem ki alája, csak K. L.-lel. Hisz ezek még csak kísérletek,
de ha Isten úgy akarja, majd többet is akarok. Úgy érzem magam, mint mikor legelőbb
sikerült a bicikli nyergébe ülnöm: még csak felültem, de haladni nem tudok. Azonban a
felülés után a többi hamar jött, s igyekszem, hogy itt is úgy legyen. Így aztán haladhatok”.17
A Kelemen Lajos érettségi vizsgáján elnökként megjelent Szádeczky tanár úr visszaemlékezett az elkötelezetten és hozzáértéssel kutató diákra, lexikális tudását tapasztalva biztatta a továbbtanulásra. Bátorítása eredményeként Kelemen 1896 őszén beiratkozott a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakára. Világlátásában
döntő változást hozott Erdély szellemi, kulturális fővárosa. A modern nagyváros nemcsak
méreteivel volt hatással rá, intellektusával is lenyűgözte. Ott volt Erdély 1872-ben alapított
egyetlen felsőfokú oktatási intézménye, ahol európai szintű és rangú professzorok oktattak,
és ott volt a székhelye a gróf Mikó Imre önzetlen felajánlásával megvalósított „erdélyi akadémiának”, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek.
Szádeczky Lajosnak köszönhetően anyagi gondjai is megoldódtak, támogatásával és
ajánlásával dr. Gidófalvy István – utólag Kelemen által az „egyik legjobb ember”-ként jellemzett – királyi közjegyző alkalmazta házitanítónak, hogy fiát, a helybeli Református Kollégium diákját, Pistukát nevelje. Az egykori tanítvány öregkorában így emlékezett: „Hálás
vagyok a sorsnak, hogy tanítványa és később sírig tartó jó barátja lehettem ennek az igaz
embernek. Ha a Házsongárdi temetőben járok, legelőször is Apám és az Ő sírját keresem fel,
s helyezem rájuk a kegyelet virágait, mert ennek a két embernek köszönhetek legtöbbet az
életemben”.18 Ragaszkodását nemcsak Kelemen Lajos halála után vallotta meg, egykori
nevelőjét édesanyja elhunyta alkalmából így vigasztalta: „Az a rokoni kötelékeken felül
emelkedő őszinte szeretet és barátság amit úgy én, mint egész családunk Veled szemben
úgyszólván évtizedek óta érez (jóleső érzés ennek kölcsönös volta) természetessé teszi, hogy
a Te bánatod a mi bánatunk is és fájdalmadban őszinte szívvel osztozunk”.19 Nevelői munkája adott lehetőséget számára, hogy tanulmányai folytatása mellett eltarthassa magát, és
1901-ben bevégezhesse egyetemi tanulmányait. A kolozsvári Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság Értesítője szerint 1900. május 26-án a „történelem–földrajzi szakcsoportból” a középiskolai tanári alapvizsgát, 1903. október 19-én a „történelem–földrajzi szakcsoportból középiskolai tanári szakvizsgát tett.20 Azokban az években különösen az öreg
Gergely Sámueltől tanult sokat, aki Teleki Mihály kancellár jobbára csak általa kiolvasható,
gyorsírásszerű levelezését rendezte sajtó alá. A kolozsvári Unitárius Kollégiumban elkezdett
„gyakorlótanár-jelöltséget” egzisztenciális okok miatt le kellett mondania. Neveltjét,
Gidófalvy Pistukát hosszas betegeskedése után a Református Kollégium magántanulójaként
16 Báthory Gábor erdélyi fejedelem megerősíti és átírja a marosvásárhelyi szűcsöknek a város tanácsa által ugyanazon évben megújított céhlevelét. Kelt Kolozsvárt, 1608. szept. 25. Székely oklevéltár IV. 1264–1707. Szerk. Szabó Károly, sajtó alá rend. Szádeczky Lajos. Kolozsvár, 1895. 177–181.
17 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1897. november 22.). KL
Lev I. 167.
18 Gidófalvy István: Kelemen Lajos tanítványaként. Korunk, 1980. 7–8. sz. 604.
19 Gidófalvy István levele Kelemen Lajosnak (Doboka, 1936. július 18.). ROLKMI Fond 593.
20 Kelemen Lajos egyetemi könyvtári napidíjas törzskönyvi lapja. ROLKMI Fond 593.
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íratták be szülei. Otthoni tanítását egzisztenciális okokból Kelemen Lajos tovább vállalta.
„Tudvalevőleg én egyetemi éveim végeztével is dr. Gidófalvy István kir. közj[egyző] úr fia
mellett maradtam nevelőnek, s anyagilag csak ez tette lehetővé, hogy a jelen tanévre Kolozsvárt maradhassak.”21
Az időközben végbement társadalmi változások Kolozsváron tudatosultak benne, ezért
szakíthatott a régi, 1848 szellemiségében gyökerező álomvilággal. Felismerésében döntő
szerepe volt principálisának, a királyi közjegyző úrnak, aki élénk társadalmi életet élt, az
akkori liberális polgári világ egyik közéleti értelmiségijeként tagja volt az 1887-ben alapított
helybeli Unió szabadkőműves-páholynak. Páholytársai, Apáthy István, Fabinyi Rudolf és
Genersich Gusztáv, a Ferenc József Tudományegyetem tanárai, Ferenczi Zoltán, az Egyetemi Könyvtár vezetője, Kovács János, az Unitárius Kollégium igazgatója, Csifó Salamon, az
Unitárius Teológia dékánja, Ravasz László, a Református Teológia tanára, Nagy Károly, a
Kereskedelmi Akadémiai tanára, Janovics Jenő, a Nemzeti Színház igazgatója, Petelei István
író, Fadrusz János szobrász társaságában22 a polgári átalakulás mindenki számára elérhető
lehetőségét próbálta segíteni, ezért kapta tevékenységéért „a szövetkezeti mozgalom apostola” elnevezést. A Gidófalvy-házban megtapasztalt jólét és gondtalanság nem zavarta meg
Kelemen Lajos otthonról hozott puritán felfogását, a régi rendi világ értékrendszere és a
polgári haladás új életminősége alakította ki véglegessé vált gondolkodásmódját, világlátását, a protestáns hazafiasság és a világra tekintő polgári nyitottság nemes ötvözetét.
Ehhez kapcsolódik egy, a hagyatékában maradt, kezdőmondata szerint idősebb korában
papírra vetett cím és dátum nélküli önéletrajzi ihletésű feljegyzése, melyben a lelkében
Marosvásárhelytől Kolozsvárig végbement folyamatot elemezhette. „Rég kezdődött az, amit
most elmondok, de kénytelen vagyok vele. Mikor én 1896 őszén Kolozsvárra jöttem, testileg-lelkileg tiszta fiatalember voltam. Még szerelmem sem volt. Csak »VI. gimnázista
koromba« 1894 nyarán volt egy futó álomszerű ábrándom inkább, mint szerelmem
Ajtonban, s azzal a leánnyal azóta soha sem találkoztam. Családunk tele volt gyengeségekkel. Már mint gyermek »fájó szívvel« mikor olvastam a tökéletesség»ről« példáiról s otthon
»nem példákat láttam« szétnéztem keserű szívvel hangolód»ott«tam le. Egyszerre feltettem
magamban, hogy jobb leszek mint a többi, s jobb mint apám, anyám, testvéreim, osztálytársaim. A tanulásban nem lehettem jobb, mert az iskola realis tárgyaira nem volt tehetségem,
de így aztán azzal igyekeztem kitűnni, hogy a történelmet és a rokon tárgyakat rendesen én
tudtam legjobban. Volt bennem sok zárkózottság, büszkeség. Sohasem fogadtam el II.
gimnázista korom óta senkitől semmit, hogy szegény létemre lekötelezett ne legyek. Azért
nem is szivaroztam. Így nőve fel, ideálok képe fejlődött ki a lelkemben. Szerettem volna, ha
a való élet úgynevezett nagyjai e képek kereteibe illettek volna. Nem úgy találtam. Csalódtam. E csalódás lehangolt. A sokszoros ismétlés, a bővebb és mind kiábrándítóbb tapasztalatok pesszimistává tettek. Már gyermek ifjú éveimben »ilyenek voltak« hajlamom volt a
pesszimizmusra, s itt Kolozsvárt »majdnem« a meghasonlás örvényeig jutottam. […] Mint
szegény, de ideálizmusban álmokkal, ábrándokkal felnőtt külsőleg rideg, de lelkében
rajongó fiatalember mindig »imádásig« fanatikusan szerettem a fajomat, nemzetemet,
hazámat. »Ennek« Tanultam a történelmet, gondolkoztam. Igyekeztem a múlt tanuságaiból
21 Kelemen Lajos levélfogalmazványa a kolozsvári Unitárius Kollégium igazgatóságának (h. n., é.
n.). Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára, Kelemen Lajos hagyatéka (továbbiakban MUEKvGyLt. KL hagy.) 13.
22 Vö. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A kolozsvári Unió páholy jelvénye. In: Acta Siculica, 2014–2015.
Sepsiszentgyörgy, 2015, Székely Nemzeti Múzeum. 353.
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a jelenre és jövőre következtetéseket vonni. Láttam az akkori jelen hitványságát, az emberek
önzését, gaz versengző tódulásaikat az általam, mint érdektelen által tisztán látott rossz
irány felé.”23
Hadkötelezettségének igyekezett eleget tenni, 1901. október 1-től 1902. január 15-ig a
22. Honvéd Gyalogezredben egy évi önkéntes volt, ahonnan a IV. Honvéd Kerületi Parancsnokság 437. sz. rendeletével 1902. január 22-én elbocsátotta, és beosztotta a „népfelkelés I.
oszt-ba”.24
1902. január 15-től december 31-ig Gidófalvy István közjegyző ajánlására lett ideiglenes
napidíjas az „Erdélyi Nemzeti Múzeum és a Ferenc József Tudományegyetem könyvtáránál”.25 Néha „kölcsönadták”, olyankor boldogan ismerkedett a levéltár vonzó világával.
„Jelenleg mindennap délelőtt fél 10-től fél 1-ig a vármegyei levéltárban dolgozom a múzeum
megbízásából. Hivatalos óráim jó része tehát ott telik el. Sok becses adatot kaptam a szabadságharc Kolozs megyei részleteire.”26 A Ferenc József Tudományegyetem rektorának 729–
1902/903. számú, 1902. december 22-én kelt kinevezési okmánya alapján 1903. január
1-jétől helyezték át az Egyetemi Könyvtárhoz állami szolgálatra, Erdélyi Pál igazgató keze
alá.27 Üres levéltári állás nem lévén, egy évig napidíjasaként a Hírlapkönyvtárban, majd
ugyancsak egy évig a Régi Magyar Könyvtár (RMK) részlegnél kapott munkalehetőséget.
Feladatáról lelkesülten számolt be szüleinek írt levelében. „Az én ünneplésem most csak két
napig tart, mert kedden már mennem kell a könyvtárba. De örömmel megyek, mert olyan
foglalkozást hagytam félbe, amely nekem úgyis ünnepet szerez. Az 1711-ig megjelent régi
magyar könyveket rendezem. Közel ezer darab könyve van az Erdélyi Múzeum könyvtárának, s már hetek óta azokkal foglalkozom.”28 A továbbiakban az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Kézirattárában alkalmazták a leíró katalógus felvételezésére. Lehetősége nyílt a bemenekített levéltári anyagokkal, levelesládákkal való ismerkedésre. Nagy örömmel és büszkeséggel
vett részt a gyűjtésben s beszállításban, megértette a munka fontosságát: „Gyarapodásaink
olyan méretűek, hogy gyűjteményünk előreláthatólag valóságos erdélyrészi magyar nemzeti levéltárrá nő ki. Anyagunk majdnem negyedmillió levél és oklevél, melyet folyton gyarapítunk”.29
A könyvtári feladatok végzése alatt a tőle megszokott céltudatossággal készült a jövő
feladataira. „Nehány délután a rendes könyvtári idő (5–7.) alatt lefordítottam latinról
Magyarország régi földrajzi íróinak Erdélyről szóló nehány lapját; de ezt is csak magamnak,
hogy majd, ha tán valaha az életben időm, módom, tehetségem és készültségem elég lesz
arra, hogy ilyen dolgokkal bővebben foglalkozhassam: bár előmunkálatnak s némi könnyí-

23 Kelemen Lajos: Életrajz töredék. ROLKMI Fond 593. Szöveghiányos lapok, összetépésre utaló
nyomokkal.
24 Uo.
25 Uo.
26 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1902. február 15.). KL
Lev I.KL Lev I. 371.
27 Kelemen Lajos Egyetemi Könyvtári napidíjas törzskönyvi lapja. ROLKMI Fond 593.
28 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1902. május 18.). KL Lev
I. 379.
29 Kelemen Lajos levele Veress Endrének (Kolozsvár, 1906. december 30.). KL Lev I. 762.
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tőnek a szabatos fordításhoz, bár ez meglegyen.”30 Mindezek után érthető megállapítása,
mellyel életsorsát jellemezte: „Igazán megvénülök, s még nem is voltam fiatalember”.31
Egzisztenciális okokból 1907 májusában elfogadta a kolozsvári Unitárius Kollégium
harmadszori felkérését, s a főgimnázium történelem–földrajztanára lett. Előtte igazgatójának írt levelében lemondott könyvtári címzetes segédtiszti állásáról. Lelke mélyén talán
érezte vagy legalább remélte, hogy búcsúja nem végleges: „Nem távozom messzire. Testileglelkileg közel maradok ahhoz az intézethez, melyhez csaknem hat év szép emlékei fűznek”.32
Tétovázását, visszetérési szándékát öt esztendővel korábban, szüleinek írt sorai magyarázhatják. „Sokkal jobban szeretném, ha vizsgám letéve is valami könyvtári vagy levéltári
állásba juthatnék. Itt nincs annyi ostoba filkóval bajom, mintha egy tanári karba becseppenek. Mert minden tanár magát egy mintaszerű, tökéletes Istenségnek tartja, s minden mást
semminek. Utálatos, pökhendi faj; fizetésemelés minden életcélja, s a tisztességes embert
még lenézi. Nem tudom, mit ad nekem a sors; de ha lehet választani: inkább levéltárhoz,
vagy könyvtárhoz megyek.”33
Kevés az esély arra, hogy naplójának elveszett vagy lappangó részei miatt életét és munkásságát érintő egyes fontos történésekről a saját megfogalmazásában tudomást szerezhessünk. Egyetlen ilyen forrás pótolhatja hiányosan fennmaradt naplója miatt elmaradt értesüléseinket, az általa írt és a neki szóló írásbeli diskurzus, hatalmas levelezése. Az elkallódott
ismeretek közé tartozhatott volna az a szakmai előrelépési lehetőség, melyet kollégája,
Persián Kálmán örökített meg levelében: „Ma délután bent járt nálam Márki professzor úr.
Az aradi kultúrháznak igazgatót keres, s akar ajánlani, reád és reám gondolt. A fizetés egyelőre rendes tanári, esetleg gyönyörű természetbeni lakás. 1–2 év alatt már a VIII. fiz[etési]
osztályba állítják. Elsősorban könyvtáros és levéltáros ember kell oda. Lesz 40000 kötetes
könyvtára, s igen szép, 48/49-es levéltára. Gondolkozz rajta, reád ott gyönyörű missio vár”.34
Nem éltek a lehetőséggel, Persián már korábban kérte Pozsonyba történő áthelyezését,
Kelemen Lajost semmi sem kötötte volna Aradhoz, másrészt egy hangzatos címért nem
adta volna fel az egy évtizede várt és megszenvedett, hosszú távra tervezett, egész Erdély
forrásanyagára rálátást és gyűjtési lehetőséget biztosító kolozsvári levéltárosi pozícióját.
Egy évtizeden keresztül, egészen 1918 májusáig pedagógusként dolgozott, tanított.
Tanárként is önmagát adta, életének alapelveit tanítványainak emlékező mondatai visszhangzották. Ahogyan egyik volt növendékének levelében olvasható: „Deák Lajos nem a
tavalyi haszontalan, helytelen gyerek többé, hanem egy komoly, érett fiú, akire most Kelemen Tanár úr nem ismerne rá. Aki Kelemen Tanár úr minden tanácsát megfogadta és megtartotta, de elsősorban is azt, hogy minden körülmény közt mondj igazat, mert akkor csak
a megérdemelt büntetést kapod, s megmarad a becsület, hogy igazat mondasz”.35 Nemcsak
pedagógiai munkájával, az életre felkészítő tanácsaival, amikor lehetősége engedte, anyagi30 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1902. május 18.). KL Lev
I. 380.
31 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. február 2.). KL Lev
I. 482.
32 Kelemen Lajos levélfogalmazványa Erdélyi Pálnak (Kolozsvár, 1907. augusztus 29.). KL Lev I.
799.
33 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1902. február 9.). KL Lev
I. 368.
34 Persián Kálmán levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1912. június 20.). ROLKMI Fond 593.
35 Deák Lajos levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1912. április 3.). ROLKMI Fond 593.
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lag is támogatta az unitárius diákokat. „Kelemen Lajos főigazgató úr adománya szegény
tanulók részére 250 pengő díjat fizetett, mely összeget hálás köszönettel nyugtázok. Kolozsvár, 1941. IV. 3. Biró Mária díjkezelő.”36
A lelkiismeretes és tehetséges tanerőt az Unitárius Egyház Főtanácsa 1908. október
25–27-én tartott ülésén megbízta a Benczédi Gergely két évvel korábban bekövetkezett
halálával megüresedett egyházi levéltárnoki állás betöltésével.
Kollégiumi tanársága idején szorosabbra fűzte kapcsolatát az Erdélyi MúzeumEgyesülettel, 1908. október 7-én ideiglenes, 1909. március 21-én rendes titkára lett. (Ezt a
tisztséget 1921 végéig láthatta el, tovább nem maradhatott, mert állami közalkalmazottként
a Ferdinánd román királyról elnevezett egyetem „magyarfaló” jelzővel elhíresült dékánja,
Onisifor Ghibu37 távozásra kényszerítette. Formailag lemondott ugyan, de helyettesítőként
1927 júliusáig megmaradt posztján.) Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi
Szakosztálya 1911. január 25-én tartott közgyűlésén választmányi tagnak választotta.38
1910. július 31-én megnősült, elvette a különleges szépségű és jóságú bölöni Mikó
Erzsébetet. Házasságkötésük előtti operációja miatt végrendeletet készített. „Az én drága,
kedves, szép, jó menyasszonyomnak, Mikó Erzsikének hagyom a kolozsvári zöld katonaládámban a nevére címzett kis csomagot. Ebben vannak azok az antik hajtűk is, melyeket
Anna nénémtől évekkel ezelőtt azzal a kikötéssel kaptam, hogy minél előbb egy szép hajat
keressek hozzá.”39 Nem sokáig örvendhettek egymásnak, feleségét boldog házasságuk
tizedik évfordulója idején, súlyos betegeskedés után veszítette el, aki rövid életében – gyászjelentésében olvashatóan – „a legszebb családi és magyar női erények mintaképe volt”.40 Az
1911-ben született és későbbi életsorsa miatt édesapja által „szerencsétlen”-nek nevezett
leányát főleg sógornőjére, Mikó Lőrincné Zsakó Arankára, később a Marianum apácáira
támaszkodva kellett neveltetnie. A 28 éves korában elhunyt Kelemen Erzsébetet 1939. március 23-án Ürmösi Károly unitárius esperes – korai halálára utalva – Miért? címen elhangzott beszédével búcsúztatta.
Korán elhalt felesége emléke előtt Báznafürdőn készült csoportképpel tisztelgett egykori
neveltje volt osztálytársa, Parádi Jenő. „Van már negyven esztendeje, hogy szeretettel és
mélységes hálával őrzöm azoknak a magyarázataidnak az emlékét, melyekkel a Gidófalvy
Pista társaságában tett vasárnap délutáni sétáinkon ott, Kolozsvár környékén, a Postaberekben, a szamosfalvi honvéd emlékműnél, a nagyzúgónál – talán öntudatlanul – egy életre
szóló szellemi útravalóval láttál el engem. Én onnan számítom egész történeti szemléletem
kialakulását, magyarságom öntudatossá válását. Az idén lesz negyven éve annak is, hogy
Báznán együtt nyaraltam egy szelíd, bájos kisleánnyal, Mikó Erzsikével, aki akkor, a boldog
gyermekjáték közben épp úgy nem sejthette, hogy élete valamikor a Tiedhez fog kapcso-

36 Unitárius Kollégium Kolozsvár 518. számú nyugta. ROLKMI Fond 593.
37 Részletesen l. Balázs Sándor, Onisifor Ghibu – álarc nélkül, Kolozsvár, 2005, Korunk Baráti Társaság.
38 Schilling Lajos és Seprődi János levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1911. február 15.).
MUEKvGyLt. KL hagy. 9.
39 Kelemen Lajos végrendelete (Marosvásárhely, 1910. III. 22.). Közölve Sas Péter: Kelemen Lajos
végrendelete i. m.
40 Kelemen Lajosné bölöni Mikó Erzsébet gyászjelentése. MUEgyMELt. X/e. Zsakó István hagyatéka.
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lódni… Fogadd kedves Lajos bátyám, hálás visszaemlékezésem csekély jeléül az ide mellékelt két fényképmásolatot a birtokomban levő báznai eredetiről.”41
A nagy háború, mai ismereteink szerint az első világháború új helyzetet teremtett az
Egyetemi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Múzeum és az Erdélyi Múzeum Levéltára életében
is. Sorra vonultatták hadba a tudományos szakerőket, a jövő magyar tudományossága senyvedett és vérzett el a távoli idegenben. A harctéren maradt abba Persián Kálmán történész
és Létay Balázs régész éppen csak megkezdett munkássága is. A többiek évek múlva, frontszolgálat vagy keserves hadifogság után térhettek haza – a még nagyobb megpróbáltatások
időszakába. Monoki István és Valentiny Antal visszatérése – nagyon hihetően – csak Gyalui
Farkas kollegiális élelmességén múlt, aki Fridtjof Nansen, a neves sarkkutató közbenjárását
kérte érdekükben.42 Nansen a Nemzetek Szövetségének egyik főbiztosaként a hadifogolycserét irányította. (Diplomáciai és jószolgálati tevékenységéért 1922-ben Nobel-békedíjat
kapott.) A hátországban a civileknek sem volt könnyű: az 1916-os román betörés – Molter
Károly találó megfogalmazásában „az uralomváltozás főpróbája”43 – okozta fejetlen, céltalan menekülésben főleg székelyföldiek százai mentek tönkre mentálisan és anyagilag egyaránt. A háború felnyitotta Kelemen Lajos szemét, aki a maga körében és a maga világában
élve nem is sejtette, milyenek lehetnek az emberek, mivé tud válni a magyar társadalom.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 80524–1918. számú, 1918. május 8-án kelt
rendelete alapján a VIII/3. fizetési osztályba sorolva, az 1918. július 12-én kelt 69193–1918.
számú rendelete alapján szolgálattételre berendelt állami középiskolai tanárként a Ferenc
József Tudományegyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtára levéltári osztályának
munkatársa lehetett.44 Igazgatója, Gyalui Farkas visszaemlékezésében olvassuk: „Április
5-én végre megtörtént Kelemen Lajos kinevezése. A levéltárnál volt nálunk és 10 évig unitárius tanár volt kénytelen lenni Erdélyi közömbössége miatt. Hogy visszajött ez a derék, jó
ember, csak kissé meglassúdott az unitáriusoknál”.45 Kelemen Lajos így vallott évtizede
abbahagyott munkája folytatásának lehetőségéről: „Midőn tíz évvel ezelőtt az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyönyörű Kézirattárától majdnem sírva búcsúztam el, megmaradt az a reményem, hogy valaha e szép anyag közkinccsé tételében még részem lehet. Most oda készülök
vissza, a régi nagy erdélyi magyar élet kiaknázatlan kincsesbányája, az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Levéltára mellé, ha valaha időm lekötöttsége mellett úgy nézhettem csak a gyönyörű erdélyi múlt tömérdek emlékét, mint az összekötözött kezű ember a reáboruló megrakott gyümölcsfát: most már a kezem fölszabadul. Dolgozni akarok, s csak Isten békét és
egészséget adjon: fogok is”.46 Az eltelt idő nem tántorította el kitűzött céljától: „érhessük meg
az Erdélyi Múzeum levéltárának nagy erdélyi magyar nemzeti levéltárrá bővülését. Innen a
mi nevünket semmi ki nem ronthatja, mert mi igazán alapvető munkásai voltunk ennek az
41 Parádi Jenő levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1939. február 12.). ROLKMI Fond 593.
42 Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. Sajtó alá rend. Sas Péter. Kolozsvár, 2013, Művelődés
Egyesület. 124–127.
43 Molter Károly : Erdély történelmi hangulata 1916-tól Trianonig. In: Erdélyi Magyar Évkönyv. A
kisebbségi magyar polgár kézikönyve. Szerk. Kacsó Sándor. Braşov-Brassó, 1937, Brassói Lapok
és a Népujság. 37.
44 Stat de serviciu al lui Ludovic Kelemen arhivar la Bibl. Univ. (1930. Aprilie 26.) ROLKMI Fond
593.
45 Gyalui Farkas: Emlékirataim … i. m. 229.
46 Kelemen Lajos levele az Erdélyi Irodalmi Társaság elnökének (Kolozsvár, 1918. január 24.).
ROLKMI Fond 593.
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utolsó 15 évben nagyra nőtt és nagyra hivatott gyűjteménynek”. Levelének következő mondatai elárulják, hogy már akkor – 1916-ban – látta, hogy az utolsó pillanatban vannak:
„Igyekszem tehát a gyűjtésre, mert a tizenkettődik órában vagyunk. Minden egyéb ezután
következik”.47
Kolozsvári távlatból még idegenebbnek és taszítóbbnak tűnt Károlyi Mihály őszirózsás
köztársasága, majd később a helybeli Munkásbiztosító Pénztár egykori tisztviselője, Kun
Béla külügyi és hadügyi népbiztos vérvörös tanácsköztársasága. Beláthatatlannak vagy
éppen nagyon is jól beláthatónak tűnt az akkor hozott intézkedések, döntések Erdélyre gyakorolt hatása. Mint a katonaság – nemigen emlegetett módon – leszerelési illetékkel való
szélnek eresztése. „Némelyik katona ötször is fölvette a 300 koronát” – vallotta meg Apáthy
István, Erdély egykori kormánybiztosa.48 A katonaság felszámolása és a területi integritás
feladása szoros összhangban állt egymással. Minderre Csécsy Imre49 írása adhat magyarázatot. „Legyünk tisztában azzal, hogy a területi integritás politikája ma éppen olyan ideológiai
fellegvára a reakciónak, mint amilyen nemrég a függetlenség vagy a szupremácia volt.
Legyünk tisztában azzal, hogy a területi integritás politikája sem ma, sem a jövőben nem
lehet más, mint hatalmi politika, aminek csupán egyetlen eszköze lehet: a militarizmus. Az
októberi magyar forradalom tisztára antimilitarista forradalom volt. Minthogy pedig a
területi integritás megvédése – ma éppúgy, mint holnap – egyedül militáris eszközökkel
képzelhető, a dilemma így tevődik fel: határainkat védjük-e meg, vagy a forradalmat? A
magyar progresszióra hárul a kötelesség önmagával és a nemzetiségekkel szemben, hogy a
területi integritás ellenforradalmával egyszer és mindenkorra leszámoljon.”50 Az újszerű
gondolat Babits Mihályra is hatással volt. Vörösmarty Mihály Szózatát elemezve szokatlannak tűnő gondolatsort fogalmazott meg. „És ez a mi hazánk, ezek a közös emlékek, ez a
szellemi levegő, amelyben élünk: és nem a holt földek! […] És ha igazságtalanok mivelünk
más népek: ezt a hazát tőlünk el nem vitathatják: nincs okunk gyűlölködni érte és bosszút
koholni: mint a másik hazáért, a földért.”51 A felvetett gondolatsorokat nyomatékosította a
Kommunisták Magyarországi Pártja lapjának, a Vörös Újságnak korabeli vezércikke. „A
»régi haza«, melynek imperialista érdekeiért négy és fél esztendőn át vérzett a proletár, új
formában újjáéled. Demokrata mázat kap, és szocialista köntöst ölt. Annál inkább kell hát
hangoztatni a proletariátusnak nagy igazságait, hogy: »A proletárnak nincs hazája«.”52 A
korábbi magyar közgondolkodástól idegen eszmeiség a szovjet forradalom vezérétől, magától Lenintől eredt: „nekünk a patriotizmus ellenében kellett létrehoznunk a Szovjet-hatal-

47 Kelemen Lajos levele Veress Endrének (Kolozsvár, 1918. március 27.). MOL P 1569. 8/d. Veress
Endre levelezése.
48 Apáthy István: Erdély az összeomlás után i. m. 156. Móricz Zsigmond kicsit magasabb összegről
tudósított: „az elöljáróságok tele vannak katonákkal, akik most szedik föl a leszerelési díjat, a 360
koronát”. Krisztus a kereszt alatt i. m. Újraközölve A büszke tettek ideje I. Válogatás az 1918-as
polgári demokratikus forradalom irodalmából. Szerk. József Farkas. Bp., 1978, Akadémiai. 106.
49 Csécsy Imre (1893–1961) polgári radikális politikus, író, a Társadalomtudományi Társaság elnöke. 1914-ben az Új Magyar Szemle szerkesztője, 1918-ban Jászi Oszkár titkára.
50 Csécsy Imre: Területi integritás. Szabadgondolat, 1919. január. 14. Újraközölve „Rengj csak Föld!”
Közread. Remete László. Bp., 1968, Kossuth. 246.
51 Babits Mihály : Az igazi haza. Uj Világ, 1919. 1. sz. Újraközölve A büszke tettek ideje I. Válogatás
az 1918-as polgári demokratikus forradalom irodalmából i. m. 240.
52 L. Vörös Újság, 1919. február 13. Újraközölve: „Rengj csak Föld!” i. m. 246–247.
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mat”.53 A korabeli nagy ívű elképzelések szerint az antant politikájának következményeként
megvalósulhat a kommunista egyetemes európai hon: „A párizsi vakok és ostobák Oroszországnak és Németországnak a szövetségét készítették elő. Ez más szóval vörös Kelet-Európát jelent. Ennek a vörös Kelet-Európának Nyugat-Európa nem tud majd sokáig ellentállni;
és a mai nemzedék így bizony, meg fogja érni az Európai Egyesült Államok megalakulását”.54
A valós hírektől, tényektől, a tárgyilagos ismeretektől elzárt erdélyiek – így Kelemen
Lajos is – nehezen tájékozódtak, elkeseredettségük, tehetetlenségük nemegyszer elfogultan
bántó általánosításokban tört ki. Átcsempészett magyar újságokból szerzett, hírhordozók
bizonytalan szóbeszédeiből, az utcán szerzett információkból elcsípett, elhamarkodva
kialakított megítéléseiben döntő szerepet játszott meggondolatlan – már 1895-ben figyelmeztette önmagát: „uralkodjak indulataimon”55 – kitörésekre hajlamos alaptermészete, és
az általa is kárhoztatott „csak azért is” hozzáállása: „De nekem öröklött székely nyavalyám
a dac is, melyet nem tudtam mindig okossággal legyőzni”.56
A Kolozsvárt megszálló román hadsereg az Egyetemi Könyvtárat 1919. május 12-én
vette át. A magyar alkalmazottak mindent megtettek a könyvtár és a levéltár páratlan gyűjteményeinek megmentéséért. Az új, Ferdinánd királyról elnevezett román egyetem igényt
formált a tárak, a gyűjtemények további használatára, de fizetési kötelezettség nélkül. Ebben
a helyzetben megszűnt az intézmény iránti közbizalom. Akik családi levéltárukat biztonságban akarták elhelyezni, egyedül Kelemen Lajos személyében látták a biztosítékát, hogy letétjük gondos megőrzésbe jut, nem kallódik el. Jakó Zsigmond megfogalmazásában: ő lett az
„egyszemélyes hiteleshely”.57
A magyar tudományos élet amolyan nobile officium, fizetés nélküli nemesi hivatal volt,
amelynek műveléséhez az anyagiakat garantáló foglalkozás kellett. Az 1920-as évek Romániája megadta az erdélyi magyarságnak és vele együtt tudományosságának is – Tavaszy Sándor filozófiai értelmezésében – sorsának értelmét, az újrakezdés művészetét. Ebben a korparancs szülte paradigmaváltó folyamatban nemcsak helyét és szerepét találta meg Kelemen
Lajos, hanem munkásságával a 20. század első negyedében lezajló tudományos
Metamorphosis Transylvaniae egyik legeredményesebb és legmeghatározóbb kultúrmunkása lett. Ahogy ezt legközelebbi tanítványa, Szabó T. Attila megfogalmazta: „a történetírónak széles körben kell terjesztenie a múlt valós megismerése igényének, a hagyomány értékei megőrzésének kötelezettségének gondolatát. Éppen ez az igény és e gondolat széles körű
terjesztésének célkitűzése játszott közre Kelemen Lajos népszerűsítő, illetőleg jobbára csak
ilyen köntösben jelentkező, de tulajdonképpen tudományos veretű közleményei helyének
megválasztásában”.58
53 Vlagyimir Iljics Lenin: A Magyar Tanácsköztársaságról. In: Lenin Magyarországról. Szemelvények Lenin műveiből. Bp., 1954, Szikra. 86.
54 Biró Lajos: Foch vagy Lenin. Világ, 1919. március 9. Újraközölve Büszke tettek ideje I. Válogatás
a Tanácsköztársaság irodalmából i. m. 283.
55 Kelemen Lajos naplója. 1895. október 13-i bejegyzés.
56 Kelemen Lajos levele Buday Árpádnak (Kolozsvár, 1924. november 17–18.). Bp., Buday Árpád
hagyatékrésze, Bp., magántulajdon.
57 Jakó Zsigmond: Kelemen Lajos (1877–1963) . In: Erdélyi csillagok. Szerk. Kántor Lajos. Bp., 1990,
Héttorony. 63.
58 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos élete és munkássága. In: Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Sajtó alá rend. B. Nagy Margit. Buk., 1977, Kriterion. 28.
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A manipulációra hajlamos román politika elrendelte Románia históriájának egyoldalú
oktatását. Kelemen Lajos felismerte a tét nagyságát: „A múlt ismerete pedig elnyomott és
mellőzött, sőt sokszor üldözött sorsban élő nemzetnél életkérdés. Nálunk az a baj, hogy az
iskola nemcsak nem adja, de nem is tűri a külön magyar nemzeti múlt kultuszát, s a túlterhelt ifjúság magyar része ott sajátjából csak vajmi keveset ismerhet meg. […] A mi elgyötört, kínzott népünknek az élet kell mesék helyett, s limonádé helyett táplálék. Tessék ilyent
írni!”59 Enciklopédikus nagyságrendű memóriája visszaidézhette egykori tanára, Szádeczky
Lajos egyik fontos megállapítását: „A história nem mese és a mese nem história”.60
Kelemen Lajos a „Regele Ferdinand I” Egyetem 1920. július 20-án kelt 18398–1920.
számú rendelete alapján az év szeptemberétől61 egészen nyugdíjazásáig, 1938. január 1-jéig
a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtáros-levéltáros munkatársaként nemcsak munkaidejében dolgozott. Egyik barátja visszaemlékezett ezzel kapcsolatos szavajárására: „Időmilliomos leszek 1938. január elsejétől kezdve”.62
A nyugalmazott szakerőt szeretettel köszöntötte tudományos egylete, melyért szinte
egész életében tevékenykedett. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányának 1938.
január 28-i ülésén Kelemen Lajos „elévülhetetlen érdemeit” jegyzőkönyvben örökítették
meg. „1938. január 1-jén nyugalomba ment az Erdélyi Múzeum érdemekben gazdag levéltárosa, Kelemen Lajos, ki egy emberöltőn át kezelte mindig ritka odaadással levéltárunkat.
Mint állami alkalmazottat is meghagyta az Egyetemi Könyvtár, amely intézmény kezelésében van ez idő szerint levéltárunk, azon a helyen, ahol azelőtt is volt, az Erdélyi Múzeum
levéltára élén, mert tudta mindenki, hogy Kelemen Lajos szívéhez szinte elválaszthatatlanul
nőtt hozzá a levéltár, hiszen annak összegyűjtése tekintélyes részben az ő nevéhez fűződik,
de azt is tudja mindenki, hogy Kelemen Lajos utasítása nélkül alig tudjuk ma még használni
a levéltárat. Kérjük őt, hogy ne tagadja meg önmagát ezután se, maradjon meg annak, ami
eddig volt: mindenki készséges útbaigazítójának. Igaz, nem tudunk neki semmi anyagi,
avagy kitüntető ellenértéket biztosítani, sőt még ígérni sem, de a közmegbecsülést eddigi
magatartásával már kiérdemelte, s szívünk szeretetét továbbra is biztosítja számára. Adja
Isten, hogy nagyon sokáig szolgálhassa még utasításaival a tudományosságot, de elsősorban
arra kérjük őt itt is, hogy a rá ezután következő, talán nyugodalmasabb időt használja fel
arra, hogy gazdag tudását írott művekben adja át mindnyájunk épülésére és örömére a
tudományos világnak.”63 Kelemen Lajos az EME szeretet- és tiszteletmegnyilvánulására
adott válaszát így fejezte be: „Ha életem legnagyobb része nem forrasztott volna örökre
össze az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel s az Erdélyi Múzeum Levéltárával, ez a szívből jövő
és lélekhez szóló nagybecsű megemlékezés magában is örökre hálára kötelezne – aminthogy kötelez is. […] A nagy magyar erdélyi múzeum volt életem legszebb álma és eszménye. Ezt igyekeztem szóval, írásban és gyűjtőmunkássággal szolgálni. […] Igénytelen pályámon és életemben legtöbbet az EME-nek köszönhettem. Ez és a Tek. Választmány és az
59 Kelemen Lajos levele Szabó T. Attilának (Kolozsvár, 1931. december 29.). OSZK Kt. Fond 358.
Szabó T. Attila hagyatéka.
60 Vö. Szádeczky Lajos: A história nem mese és a mese nem história. Tiltakozás I. Rákóczi György
megcsúfolása ellen. Erdélyi Múzeum, 1905. 3. sz. 168.
61 Stat de serviciu al lui Ludovic Kelemen arhivar la Bibl. Univ. (1930. Aprilie 26.) ROLKMI Fond
593.
62 Fazakas Miklós levele Kelemen Lajosnak (Székelykeresztúr, 1938. április 6.). ROLKMI Fond 593.
63 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1938. március 17.). ROLKMI
Fond 593.
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Egyesület megtisztelő elismerése kötelez arra, hogy örök hálámon kívül még hátralevő életemben igyekezzem beváltani az irodalmi munkásságom iránt kifejezett remények és kívánságok legalább egy részét is. Adja Isten, hogy ezen a téren is szolgálhassam az Egyesület
hagyományait, reményeit és érdekeit”.64
A második bécsi döntés után „reaktiválták”, visszahívták, 1940 őszétől múzeumi és
levéltári főigazgatóként folytatta munkáját. A korhatár-előírások miatt 1942. július 1-jétől
formailag ismét nyugdíjba helyezték, de ez gyakorlatilag semmit sem változtatott helyzetén,
pótolhatatlanságára való tekintettel augusztus 20-tól továbbra is megbízást kapott a főigazgatói munkakör ellátására. Kinevezése alkalmából a „legrégibb nyelvemlékek tudós magyarázója” táviratban köszöntötte. „Személyes találkozás nélkül is meleg vonzalommal üdvözlöm Méltóságodat, hogy elfogadta megbecsülhetetlen munkásságának némi méltánylását.”65
A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános Növénytani Intézet és Füvészkert
fejléces levelében régi kolléga köszöntötte: „Nehéz, fájó sebeid valami kis mértékben talán
enyhülnek azáltal, hogy Hungária Édes Anyánk nem feledkezett el Rólad sem. Mély tisztelettel, szeretettel köszönt alázatos szolgád, a koszos mohász (alias Győrffy)”.66
Az 1920-as történelmi fordulópont hatására beszűkült, az újabb, 1940-es változás hatására kiszélesedett az erdélyi magyar tudományosság mozgástere. Széki gróf Teleki Pál a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület mellé tervbe
vette új tudományos intézetek, központi irányítóműhelyek alapítását: Sepsiszentgyörgyön a
Székely Tudományos és Közművelődési Intézetet, Kolozsváron az Erdélyi Tudományos
Intézetet. Váratlan halála után Hóman Bálint kultuszminiszter úgy döntött, hogy az újonnan létrehozott Teleki Pál Tudományos Intézetben az Államtudományi, a Magyar Történettudományi és az Erdélyi Tudományos Intézet kapjon helyet. Az utóbbi, az Erzsébet úton
működő intézmény munkájában főleg az egyetemi tanárokra számítottak, de kinevezése
alapján tagjának érezhette magát Kelemen Lajos is. Önálló munkával nem jelentkezett, az
intézet igazgatósága szakmai tanácsát kérte, tegyen javaslatot erdélyi történeti forráskiadványokra. Átgondolt tervezetében kerek száz kötetből álló sorozatot indítványozott. Az Erdélyi Tudományos Intézet fennállásának időszakában Monumenta Transsilvanica sorozatcím
alatt három vaskos kiadvány jelent meg, Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv
(1943), Veress Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése 1556–1580.
I–II. (1944) és Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai (1944) címmel. Emberi
és szakmai tekintélyét az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatójának levele is tanúsíthatja.
„Nagybecsű kívánságodhoz képest mellékelten van szerencsém visszajuttatni Hozzád az
erdélyi levéltárakról írt értékes beadványodnak szövegét és annak egy másolatát. Önzetlen
fáradozásodért, amellyel intézetünket igen nagy hálára kötelezted, fogadd kérlek legmelegebb köszönetemet. A következő év folyamán az Intézet munkásságának ösztönzésekben
bővelkedő beadványod egyik legszilárdabb talpköve lesz.”67
Tudományszervezői feladatai ellátása mellett Kelemen Lajos tanított az Erdélyi Református Egyházkerület Theológiai Fakultása Tanárképző Intézetében, heti 1–2 órában Erdély
történetének 1540 és 1613 közötti időszakát ismertette, valamint Bevezetés az oklevéltanba,
XVII. századi forrástanulmányok szemináriumi gyakorlatok és XVI–XVII. századi oklevél64
65
66
67

Kelemen Lajos levélfogalmazványa az EME-nek (Kolozsvár, 1938. április 2.). ROLKMI Fond 593.
Pais Dezső távirata Kelemen Lajosnak (Bp., 1940. október 20.). ROLKMI Fond 593.
Győrffy István levele Kelemen Lajosnak (Szeged, 1940. október 21.). ROLKMI Fond 593.
Tamás Lajos levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1941. december 19.). ROLKMI Fond 593.
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tani szemináriumi gyakorlatok címen diplomatikát tanított.68 A református és az unitárius
Teológiai Akadémián szintén oklevéltant, a római katolikus Szent József Fiúnevelő Intézet
szemináriumában pedig ötvösműtörténetet adott elő.69 A felsoroltakon kívül tudományosismeretterjesztő előadások tucatjait tartotta szabadegyetemeken, EME-rendezvényeken, a
tudományos egyesület vándorgyűlésein, valamint a római katolikus tan- és leánynevelő
intézet, a Marianum kirándulásain. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult az erdélyi
magyar közgondolkodás és történelmi tudat hiteles forrásokon alapuló alakításához, neveléséhez, majd megerősítéséhez. Mindezekről a tevékenységekről a fennmaradt felkérések
árulkodnak. „Tisztelettel megkérlek, hogy az idén is, mint az elmúlt évben, légy kegyes
vezetni és kielégíteni hallgatóink kultúrhistóriai érdeklődését.”70 „Valamennyi internátusban és könyvtárunkban kihirdettem, hogy a történelem szakos tanárjelölteket ma este 8
órára várod a Báthory-Apor Szeminárium 7. sz. szobájában az oklevéltani és levéltári
magyarázataidnak megkezdésére.”71 „Tanárkarunk nevében mély tisztelettel kérem, kegyeskedjék a folyó iskolai évben is az V. évfolyam hallgatói részére a múlt iskolai évben megtartott előadását újból adni (az Erdélyi Múzeum Egylet, Székely Nemzeti Múzeum, Teleky [!]
téka), és amennyiben lehetséges, a Batthyaneum és a Bruckenthal Múzeum ismertetése.”72
1943-ban a kolozsvári Nyári Egyetemen programja szerint július 4-én vasárnap Körséta
Kolozsvár történeti városrészeiben címen, valamint 12–13-án,73 hétfőn és kedden Kolozsvár
műemlékei elnevezéssel városvezetést vállalt.74 Előadásainak fogadtatásáról, hatásáról álljon
itt egy elfogulatlan magyarországi, nem erdélyi vélemény: „Hogy nővérem milyen boldog
levelet írt a ragyogó előadás után, azt nem kell mondanom, bizonyára ő maga is megírta. Az
újságkritikákból látom – melyeket nővérem boldogságában mind elküldött nekem –, hogy
a szegedi közönség teljes mértékben megértette az ajándékot, amit kapott”.75 Csupán munkájának élt: „Nem mulatoztam, nem tartottam szeretőket, nem öltözködtem, semmi szenvedélyem nem volt szakomon kívül, s nem tudtam egy sírkőre valót gyűjteni szülőim, fele68 Felekezetközi tanárképző prospektusa (Kolozsvár, 1920. szeptember 25.), Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Kolozsvári Gyűjtőlevéltára (továbbiakban GyFLtKGylt.), Kolozsvári Szent
Mihály Plébánia iratai 290/d-I. Iskolai iratok 9. doboz. Iskolaszéki iratok 1920.
69 A hagyatékában maradt kézírásos fogalmazvány szerint A diplomatika írástani része és gyakorlata, Az ötvösség története, fő tekintettel Erdélyre, A kelyhek története, fő tekintettel Erdélyre és A
mennyezetfestmények Erdélyben címen tartott előadásokat. ROLKMI Fond 593.
70 György Lajos levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1929. október 26.). ROLKMI Fond 593.
71 György Lajos levele Kelemen Lajosnak (h. n., é. n.). ROLKMI Fond 593.
72 Gönczy Lajos levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1938. október 24.). ROLKMI Fond 593.
73 A nyomtatott programon olvasható bejegyzései szerint „kb. 150 emberrel. 6–8-ig folytatás: Óvár,
kb. 80 ember”. Előtte való napon, szombaton az „A–E betűsökkel városnézés (kb. 60) Farkas u.
12–3/4 2 65–70 ember”, „2. csoport 6–1/4 9 Farkas u. kb. 80 ember”. Hétfőn, július 5-én „ Erd.
Bank, Bánffy-ház, Főtér, Szt. Mihály-templom belseje kb. 80 ember”, „Főtéri templomon kívül
Heltai-féle nyomdaház, Bocskay és Mátyás kir. szülőháza, Óvári zárda, Karolina tér 45 ember” és
„Temető kb. 60” [ember]. Kedden „Főtéri templom, Óvár 60,” szerdán „Temető 17” [ember]. A
kolozsvári Nyári Egyetem órarendje 1943. július 1–7. ROLKMI Fond 593.
74 A nyomtatott programon olvasható bejegyzései szerint folytatta a városvezetést, július 8-án csütörtökön „Régiségtár 70–80” és „Temető 35–40” [ember]. Pénteken „Könyvtár 17+5” és „Fellegvár 25” [ember]. Július 13-án kedden „Monostori templom 4” és „8–9 Temető”. Szerdán „Ágostai
és unitárius, s kéttornyú ref. templom” és „Fellegvár 7” [ember]. Programon kívül még volt egy
városnézés. „Csütörtök: temető, d. u. ág. és unitár, s kéttornyú ref. templom”. A kolozsvári Nyári
Egyetem órarendje 1943. július 8–14. ROLKMI Fond 593.
75 Hoffmann Edith levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1944. március 22.). ROLKMI Fond 593.
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ségem és gyermekem emlékére egész életemben”.76 Apáczai Csere, Tótfalusi sorsa – tette
hozzá vallomásához Mikó Imre.77
Kelemen Lajos már fiatal korában kitűnt íráskészségével, szerkesztési hozzáértésével.
1908-ban a kolozsvári székhelyű Erdélyi Irodalmi Társaság, 1910-ben a marosvásárhelyi
Kemény Zsigmond Társaság választotta tagjává. A tudományos elismerések sem várattak
magukra sokáig. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1927-ben igazgató-választmányi tagjául
fogadta. 1938. május 4-én Balogh Jenő és Gombos Albin hivatalos javaslatára a Magyar
Tudományos Akadémia „47 szóval egyhangúlag” az II/B alosztály külső tagjainak sorába
választotta.78 Nem ismert adalék, hogy akadémiai tagságát elsőnek Lukinich Imre sugallta.
„Jelöltetésedet, mint azt gondolhattad, én vetettem fel az osztályban, én is ajánltalak néhány
tagtársunkkal, mert jelét akartuk adni annak, hogy nagyon értékeljük eddigi munkásságodat.”79 (Magas szintű tudományos címét 1947 után elvették – „Andics Erzsébet et comp.
engem is kidobtak”80 –, majd 1962-ben visszaadták.) Akadémiai tagsága alkalmából Gulyás
Károly díszes, saját kezűleg készített oklevéllel köszöntötte: „Mennyire szeretlek egykomám
Kelemen Lajos, eszem a gyönyörű Istenedet, hogy a Köteles Sámuel, Bolyai Farkas, Péterfy
Károly, Dósa Elek régi dicsősége után új fényt árasztottál árva magyarságunkra, meg erre a
szegény mi Oskolánkra is! Jó egészséget, ifjonti erőt, ehhez a Te régen megérdemelt kitüntetésedhez! Agyba, főbe ölel, csókol a régi igaz barátsággal, öreg barátod, Marosvásárhely,
1938. május hó kilencedik napján”.81 Rajta kívül még nagyon sokan gratuláltak a tudományos elismeréshez. Egykori főnöke, Gyalui Farkas verssel lepte meg. „Kedves Barátom,
Kelemen Lajos / Veled találkozni most bajos, / A »kéz nyelvén« szólok hozzád, nem zajos. /
Bár ért a csúfság, hogy lettél akadémikus: / Sokáig éljél s a halálnak, – Kuss. / Kívánja a
barátod, kinek olvasod majd kövén / Itt nyugszik Gyalui, kiből nem lett semmi, / Még akadémikus se tudott lenni.”82 Budapestről Szabolcsi Bence köszöntötte: „Kedves Lajos Bátyám,
szívből, nagy örömmel gratulálok egész családom nevében akadémiai tagságodhoz. Büszkék vagyunk (ahogyan már voltunk is) Reád, és úgy érezzük, hogy ez a kitüntetés
valamennyiünket ért, akik régóta szeretünk és tudjuk, vagy legalább is sejtjük, hogy mun76 Ruffy Péter: Kelemen Lajos. In: Világaim. Bp., 1979, Gondolat. 388. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művelődéstörténeti tanulmányok II. Bev., sajtó alá rend., szerk., jegyz. Sas Péter, Kolozsvár, 2009,
Kriterion. 388.
77 Mikó Imre: Kelemen Lajos közöttünk. In: Akik előttem jártak, Buk., 1977, Kriterion. 257.
78 Akadémiai Értesítő, 1938. január–május. 466. sz. 10.
79 Lukinich Imre levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1938. május 19.). ROLKMI Fond 593.
80 Kelemen Lajos levele Incze Gábornak (Kolozsvár, 1958. október 25–27.). Sárospataki Református
Kollégium Tudományos Gyűjteményei Lt. Kt. D. 2050. Incze Gábor hagyatéka. A döntésről nem
értesítették az érintetteket, az ötvenes évek közepén a pletykákat hallva, Kelemen Lajos egykori
tanítványát, az Akadémiai Könyvtárban dolgozó Gergely Pált kérte meg, írja meg a „puszta valót”. Életkorára hivatkozva már nem tulajdonított nagy jelentőséget az ügynek. „Akármi: engem
sem föl nem emel, se le nem aláz.” Kelemen Lajos levélfogalmazványa Gergely Pálnak (Kolozsvár,
1954. június 13.). ROLKMI Fond 593.
81 Gulyás Károly rajzos köszöntője Kelemen Lajosnak (Marosvásárhely, 1938. május 9.). ROLKMI
Fond 593.
82 „1938. Lajos napján aug. 25.” ROLKMI Fond 593. Utalás Alexis Piron francia költő (1689–1773)
sírfeliratára. „Ci-gît Piron, qui ne fut rien / Pas même académicien.” (Itt nyugszik Piron, aki nem
volt semmi / Még csak akadémikus sem.) Vö. Gyalui Farkas levele Ravasz Lászlónak (Kolozsvár,
1929. március 31.) Közölve Sas Péter: Ravasz László dunamelléki református püspök hivatalos
levelezéséből. Egyháztörténeti Szemle, 2016. 3. sz. 70.
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kásságod mit jelent”.83 Hasonló gondolatot megfogalmazva fejezte ki jókívánságait Köpeczi
Sebestyén József heraldikus: „Veled tulajdonképpen egész Erdély tudományos világát felemelték, hiszen mindnyájunk munkássága Tőled ered, Te vagy a kezdeményező, a lelkek
ébrentartója, munkára serkentője”.84
A lírai hajlamú Kelemen Lajos egykor kacérkodott a szépirodalom múzsájával is. Filoszoknak való igazi csemegefeladat lenne kideríteni, vajon megjelent-e valahol az az elbeszélése, amelyről naplójából értesülhetünk. „Felolvastam Az orvosság című elbeszélésemet, de
azzal a kijelentéssel, hogy annak szerzője egyelőre inkognitóban kíván maradni. Sándor
Imre és [Köpeczi] Sebestyén [József] mégis reáismertek a szerzőre, s nekik megmondtam,
hogy én írtam, de megkértem őket, hogy ne mondják.”85
Kolozsvárt, 1940. október 24-én – Balogh Artúr jogász és Reményik Sándor költő társaságában – megkapta a magyar művelődés és szellemi élet kiemelkedő munkásainak járó,
csak meghatározott, zárt számban kiosztható Corvin-láncot. Az ünnepelt a református teológia egyik professzora, Gönczy Lajos sajátságos köszöntőjét is olvashatta. „Hála legyen a
nagy Istennek, aki elhozta azt az időt, amikor annyi esztendőnek a nyomorúsága és türelme
után megnyerhetted hűséges, áldozatos munkádnak elismerését. Jól esett látni, hogy olyanok is kaptak ebből a legmagasabb helyről jövő elismerésből, akik a kisujjukat sem mozdították azért, hogy protekció útján nyerjenek előremenetelt.”86 Az elismerések Kelemen
Lajost további munkára ösztönözték, számtalan társadalmi feladatot vállalt az Erdélyi Népművelési Bizottság, a Könyv- és Levéltárosok Egyesülete, az Országos Cserkész Főtanács, az
Unitárius Irodalmi Társaság elnökségében, a Magyarországi Unitárius Egyház Fő- és Képviselő Tanácsának tagjaként, 1941–50 között a kolozsdobokai egyházkör felügyelő gondnokaként és élete utolsó három évében az unitárius egyház főgondnokaként.
Az 1944–45-ös évek, sorsának újabb történelemformáló esztendői arra késztették, hogy
végigtekintsen életén. Ahogyan Balogh Jolánnak 1945 végén írt levelében megfogalmazta:
„A télen esténként lassan és döcögősen, 2–3 órai munkával megírtam gyermekkorom emlékeit. Ezekhez menekültem, s a 14–15°-os fűtés mellett – mert 12 mázsa fával húztam ki a
telet, s csak este 8-tól, 1/2 9-től 11-ig égettem a tüzet – ezek az emlékek fűtöttek és világítottak a jelen sötétjében. Vagy 200 oldal készült el eddig, míg Marosvásárhelyről örökre idejöttem, 1896 őszéig”.87 A Debreczeni László műtörténész által megmentett és hagyatékában
maradt visszaemlékezés kézirata megjelent, közkinccsé vált.88
Kelemen Lajos azt is megérhette, hogy barátai, tanítványai emlékkönyvvel tiszteleghettek munkássága előtt. Eredetileg 1947-re, 70. születésnapjára szánták kiadását, de politikai
tiltás miatt nem jelenhetett meg. A kinyomtatott különlenyomatokból Szabó T. Attila öt
teljes kollekciót beköttetett, ennyi példányban létezik a tervezett emlékkönyv teljes anyaga.
Saját példánya utolsó lapjára beírta: „Az itt egybekötött és címlapelőzékkel ellátott kiadványok K. L. 1947. szeptember 30-án bekövetkezett 70. születési évfordulójára tervezett
emlékkönyv különlenyomatban megjelent tanulmányai. Az emlékkönyv megjelenését az
Erd. Tud. Intézet utolsó igazgatója, Gaál Gábor – előttem ismeretlen okokból – akadályozta
83
84
85
86
87

Szabolcsi Bence levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1938. május 27.). ROLKMI Fond 593.
Köpeczi Sebestyén József levele Kelemen Lajosnak (Köpec, 1938. május 17.). ROLKMI Fond 593.
Kelemen Lajos naplója. 1908. február 17-i bejegyzés.
Gönczy Lajos levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1940. október 29.). ROLKMI Fond 593.
Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24–25.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
88 L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m.
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meg.89 Az előzék-címlapból mindössze annyi példány készült, ahány szerző volt. A tervezett
emlékkönyv elkészült tanulmányaiból e kötethez hasonlóan még négy kötetet köttettem
össze. Bár a többi szerző is megkapta kötetlenül az összes különnyomatban megjelent tanulmányokat és a címlap-előzéket, alkalmasint egyik sem köttette össze a tanulmányokat. Így
az ilyen kötet bibliofil-ritkaságok közé tartozik”.90 Kelemen Lajos hagyatékának eddig nem
kutatott részeiben találtam meg Mályusz Elemér kézirattal is kedveskedő köszöntését.91
„Őszinte és soha el nem múló hálám jeléül küldöm a mellékelt kéziratot, amelyet a tisztelőid
által átnyújtott emlékkönyvbe szántam, hogy a világ előtt is kifejezhessem szeretetemet.
[…] Egy olyan népnek mint a magyar, amely az igazság helyett jobban kedveli a dajkameséket, tekintettel kell lenni az érzékenységére. Kéziratomat így már eleve abban a meggyőződésben gépeltem le, hogy nem fog napvilágot látni.”92 A hozzá haláláig hűségesen ragaszkodó Imre Lajos református teológiai professzor jókívánsága: „Még egyszer köszönöm
mindazt, amit az erdélyi magyarságnak adtál az életedben eddig, s kérem Istent, hogy még
adhassál sokat abból, amit tudsz, s még láthassanak sokszor mindazok, akik szeretnek, s
akik a Te egyenes és hűséges szívedet ismerik és tanulnak becsületet, a tudomány, a mi szegény nemzetünk iránti szeretetet Tőled”.93 A tudomány emberei mellett köszöntőt fogalmazott meg a monarchia egykori diplomatája, Ugron István. „A 85 éves aggastyán a 70 éves, de
szerencsére még nagyon életerős, munkaképes barátjának még nagyon, nagyon hosszú boldog, jobb és örömteljesebb életet kíván testi egészségben és lelki frissességben az erdélyi
magyarság nagy örömére, s hasznára.”94
A „Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára a félszázados munkatársnak ajánlja tisztelettel és hálával az Erdélyi Múzeum” dedikálású folyóiratszám Tavaszy Sándor tanulmányával indított, amely két, erdélyi tetőkön edzett test és lélek találkozása volt: „Akit magához köt ez az erdélyi föld, aki nemcsak tapossa, hanem szeretettel áldja is naponként ezt a
földet, az nem tud közömbösen elmenni Kelemen Lajos mellett, annak számára mindig van
valami mondanivalója, de olyan, amivel még jobban hozzá köti ennek a földnek létéhez és
történetéhez” – fogalmazott a református filozófus, barátja nevét újabb szinonimával
89 A valószínűleg pártutasításra cselekvő Gaál Gábor a Kelemen Lajos 70. évfordulójára tervezett
emlékkönyvön kívül más tudományos kiadványoknak is útját állta. „Gál [!] Gábor különben
ugyancsak most megakadályozta György Lajosnak a XVI. századi Valkai Andrásról írott tanulmánya kiadhatását is a Tud. Intézet Évkönyvében. Ez az üldözés egyik jelensége, de jellemzi a
tudományos színvonalat, becsületfelfogást, s a pártdiktatúra minden irányú uralmát; de ezzel aljasságát is.” Kelemen Lajos levele Gyallay Pap Domokosnak (Kolozsvár, 1947. szeptember 25.).
László Gyula hagyatéka (a továbbiakban LGy hagy.).
90 Benkő Samu: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990–1995. Csíkszereda, 1996, Pallas-Akadémia. 229.
91 A mellékelt kézirat nem jelent meg az emlékkönyvben. Az ünnepelt írásban fejtette ki véleményét. „Gál [!] Gábor aztán Úristen-helyettes is most már. Megfellebbezhetetlen egyesbírája lett
Mályusz Elemér egy nagyszerűen megírt tanulmányának, Kossuth és Jancu tárgyalásairól 1849ben, melynek kiadhatását megakadályozta, mivel Mályusz Kossuth hiszékenységéről és hiúságáról nem az Áldor Imre, Boross Mihály és Gracza álláspontját, hanem a magáét írta meg. Eddig a
historia magistra vitae volt –, most már szolgálói szerep jut csak neki az egyedül üdvözítő erőszak-párt mindennemű kiszolgálására.” Kelemen Lajos levele Gyallay Pap Domokosnak (Kolozsvár, 1947. szeptember 25.). LGy hagy.
92 Mályusz Elemér levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1947. május 14.). ROLKMI Fond 593.
93 Imre Lajos levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1957. október 2.). ROLKMI Fond 593.
94 Ugron István levelezőlapja Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1946. október 4.). ROLKMI Fond 593.
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bővítve: „Azok a nemzedékek, akik együtt éltek át jó és rossz napokat, úgy néznek reá, mint
Historicus Transsylvanicus-ra…”95
Az 1947. esztendőben más, eddig nem vizsgált összefüggésekre utaló esemény is történt.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgatóválasztmányának 1947. december 20-án tartott ülésén határozat született, hogy „a romániai magyar munkás és földmíves értelmiség, valamint
a haladó magyar értelmiségnek helyben és vidéken az Erdélyi Múzeum-Egyesület életébe és
munkájába való fokozottabb bevonása, a román és szomszédos népek tudományos életével
az eddiginél is termékenyebb kapcsolat kiépítése, a romániai magyar tudományművelés és
szakmai továbbképző munka előmozdítása, a fokozottabb vidéki népnevelés elősegítése, és
az 1948-as évforduló méltó megünneplésének az Erdélyi Múzeum-Egyesület részéről is történő előkészítése céljából a szükséges javaslatok elkészítésére bizottságot küld ki a legközelebbi közgyűlésig”.96 A bizottság tagjainak névsora: Csőgör Lajos, Gaál Gábor, Balogh Edgár,
Jakó Zsigmond, Szabédi László, László Gyula, Török Zoltán, Kelemen Lajos, Kántor Lajos,
Szabó T. Attila és Hegedűs Sándor. A következő esztendőben Tavaszy Sándor elnököt és
gróf Bánffy Miklós alelnököt lemondatták, 1948. június 19-től 1949. július 28-ig, az egyesület megszűnéséig az elnökség hatáskörét az alapszabállyal ellentétesen az ún. „hetes bizottság” – Csőgör Lajos, Gaál Gábor, Balogh Edgár, Jakó Zsigmond, Szabédi László, László
Gyula és Török Zoltán – vette át.97 A bizottság tagjainak névsora kísértetiesen megegyezik
az előző esztendőben kijelölt 11 tagú bizottság első hét tagjának nevével. Adódik a feltételezés, az EME vezetését eredetileg vélhetően bővebb, 11 tagú grémiumra akarták bízni, melynek végleges száma eddig tisztázatlan okokból csökkent le.
Az engedélyezett Kelemen Lajos-emlékkönyv születésének 80. évfordulójára, 1957-ben
válhatott közkinccsé. A tetszetős kiállítású kötetben a magyar tisztelgők mellett román és
szász történészek tanulmányai is megjelentek. A jeles évfordulóra rendre érkeztek a
köszöntő levelek, köztük két zenei szaktekintély táviratával. „A nevezetes jubileumon szívből, szeretettel köszöntik Szabolcsi Bencék és Domokos Pál Péterek.”98
Az 1848–49-es történelmi eseményekkel foglalkozó Bözödi György író, szociográfus,
tudományos kutató nem szerepelt az emlékkönyvben, verssel köszöntötte nesztorát. „Kedves jó Lajos bátyám, lemaradtam, / Emlékkönyvedből kimaradtam, / de én mégis el nem
felejtlek, / Lemaradva is kitartok Veled. // Ilyen poéta és olyan tudós / Hogy vág össze?
Nincsen olyan jós, / Ki ezt előre megmondhassa, / De mégis lesz valami haszna. // Mert úgy
szeretlek, habár tudós vagy, / – S ebben nem csalhat a jóslat – / Hogy száz poétát odaadnék
érted, / Ha tudnám, hogy Isten mindig éltet. // De ne az az unitárius isten, / Ki ha akarom
van, ha nem, nincsen, / Hanem az a valódi öregisten, / Téged, ha szükség, az segítsen. //
Tudom, ez így nem is időszerű / S elönt engemet is a derű, / De jól esik, hogy most nagyot
mondhatok / És e derűben Veled vagyok. // Csak azt bánom, hogy a Te nagy tudásod / Alig
látott írásban napvilágot, / De ha nézem: ki s mi mindent összefirkál, / Nem is csodálom,
hogy nem írtál. // Élj hát sokáig minekünk / S derítsd, vidámítsd az életünk, / Mert amit
tudsz, tanítasz ráadásul, / Az csak úgy megy nálad – ráadásul. // Olyan ember vagy, meg kell
95 Tavaszy Sándor: Kelemen Lajos. Erdélyi Múzeum, 1947. 1–4. sz. 1–4.
96 Kivonat az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgatóválasztmányának 1947. december 20-án délután
fél ötkor tartott ülése jegyzőkönyvének 22. tárgysorozati pontjából. ROLKMI Fond 593.
97 Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1953. Bp., 1994, Teleki
László Alapítvány. 48.
98 Szabolcsi Bence és Domokos Pál Péter távirata Kelemen Lajosnak (Bp., 1947.). ROLKMI Fond
593.
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mondanom, / Kivel volt egyszer-kétszer nagy bajom / S ki az eget kivillámlotta, kidörögte, /
De láttam, hogy e mennydörgésnek mögötte // Milyen isten áll és azt mondtam / – Bár még
csak pelyhes arcú diák voltam; – / Ez aztán! Ez az én emberem, / Ezt a menydörgést szeretem! // Bár dörögsz néha haszontalanul / És belőle nem mindenki tanul, / Nem bánom, de
én tanultam, / Okosodtam s olyan boldog voltam, // Hogy ezt a mi nehéz egünket, / Mellyel
a sors inkább csak büntet, / Néha-néha ilyen csillag is járja / S tudom: lesz is annak még
párja; // Éppen ezért a sok tanítvány, / Ez, lám, a legjobb tanítvány.” Gépiratos költeményét
így ajánlotta az ünnepelt figyelmébe: „Lajos bátyám, e verses zöngeményt / Fogadd úgy,
mint igaz, nagy küldeményt”.99
Gyógyír lehetett számára, amikor Benkő Samu azokhoz az erdélyi tudósokhoz hasonlította, akik „a nyomtatott betű segítségével közelítették meg az emberi kultúra új eredményeit. Ilyen domidoctus volt másfélszáz évvel ezelőtt Benkő József, az erdélyi történetírás
halhatatlana, ilyen domidoctus Kelemen Lajos” – írta az ünnepelt 80. születésnapjára.100
Legbensőségesebben talán a „katolikus nagyasszony”, gróf Bethlen Györgyné Jósika
Paula bárónő köszöntötte. „Szívem egész melegével küldöm jókívánataimat 80. születésnapjára. Idézem mindazok szellemét, kik az évek hosszú során Tanár úrnak jó emberei,
tisztelői, barátai voltak. Nagyatyám Esterházy Kálmán, nagybátyám Jósika Samu, Jósika
Samuné, Ugron István, kik hozzám is közel álltak és tudom, hogy minden, amit én most
kívánok, az ő jókívánságuk is lett volna. Ha visszatekint élete folyására, jó érzéssel töltheti el
az a tudat, hogy nemzetének, fajának, egyházának hű szolgája volt és óriási tudása milyen
sok embernek vált hasznára, barátai és tisztelői sora pedig legio. Én is ezekhez tartozónak
sorolom magam és kívánok sok, sok jót, erőt, egészséget, mély tisztelettel és változhatatlan
barátsággal híve, Bethlen Györgyné.”101
Öregkorában is a Monostor utca 16. szám alatti udvari lakásban tengette életét. Szerzetesi jellegű puritán életmódját önmagával szemben is előtérbe helyezett macskáival osztotta
meg, akik egy kis örömet loptak sivár életébe. Erre utalt Biró József levelének egyik sora.
„Különben ahogy én Tanár urat ismerem, amilyen mesebeli szerény ember, képes nem
kérni s a végén csak a sok macskának, Porosfülűnek s társainak fog jól menni s Bogdán
csinál hallatlan üzleteket a májjal és a pacallal… Remélem elköltözik a Tanár úr egy rendes,
szép lakásba, otthagyja azt a szobát.”102 Erdélyi utazásai, kirándulásai meggyőzően bizonyíthatták, mennyire szerette a természetet, benne az állatokat. A macskákon kívül különösen a
madarakat szerette. Utóbbit Pap József: Erdélyország geográphiája címen fennmaradt kéziratával kapcsolatos bejegyzése bizonyíthatja. „Ezt a kéziratos Geográfiát, mely valószínűleg
a zilahi református kollégiumba tankönyvet helyettesített, Vályi Károly zilahi ref. kollégiumi
tanár régi jó barátomtól közös madárszeretetünk kedves emlékére kaptam. Ő meghalván,
neve emlékezetére az Erd. Nemzeti Múzeum Kézirattárának ajándékozom Kolozsvár, 1942.
május 21. Kelemen Lajos”103
Kelemen Lajos életének utolsó, tevékenynek mondható szakaszában fontos elfoglaltsága
volt a városvezető séta. Számtalan érdeklődőt kalauzolt végig Kolozsvár belvárosában és az
99 Bözödi György: Kelemen Lajosnak 80 éves korára (Bözöd, 1957. szeptember hava). ROLKMI
Fond 593.
100 Benkő Samu: Köszöntjük Kelemen Lajost. Korunk, 1957. 9. sz. 1223.
101 Bethlen Györgyné levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1937. szeptember 30.). ROLKMI 593.
102 Biró József levele Kelemen Lajosnak (Nagyvárad, 1940. október 22.) ROLKMI Fond 593.
103 L. a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban a kéziratok származási katalógusának céduláját.
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„erdélyi Panteon”-ként emlegetett Házsongárdi köztemetőben. Emlékezete szerint „több
mint félszázad alatt legalább 15–20.000 emberrel ismertettem meg Kolozsvár nevezetességeit. […] Azzal gyanúsítanak, hogy mint szemtanú mesélem el a Bethlen-bástya újjáépítését” – tette hozzá kacagva.104
Fájdalmas betegsége nemcsak a városvezetéstől, a járástól is eltiltotta, melynek pontos
diagnózisát leíratta kezelő orvosával: „A lábtő és középcsontok idült gyulladása, ízületi
gyulladással és csontritkulással”.105 Az egyedül élő, magáról gondoskodni nem tudó idős
ember Fazakas János igazgatónak köszönhetően 1961 januárjától 1963. február közepéig bő
két évet töltött az Ortopédiai Kórházban, biztonságban és gondos ápolásban. Hosszas,
súlyos betegeskedés után 1963. július 29-én hunyt el unokaöccse, Csomoss János Attila utca
16. szám alatti lakásában. Végső akaratát tiszteletben tartva – „helyezzenek néhai kedves jó
feleségem és szerencsétlen leányom sírjába”106 – a Házsongárdi temető unitárius nagyjainak
közelében nyugszik.
Temetéséről – eddig egyetlen ismert híradásként – Bágyuj Lajos számolt be. „Tudtommal a Magyar Tud. Akadémia sem képviseltette magát, csak táviratot küldött. A temetés a
legőszintébb részvét jegyében folyt le. Az unitárius templomban gyűlt össze a gyászoló
közönség, melynek soraiban ott láttuk az egyházak képviselőin kívül az erdélyi és kolozsvári
tudományos élet legtöbb személyiségét is. […] A menet még a Kossuth Lajos u. sarkától a
Lábasházig húzódott, a temetőbe vonult, ahol a Brassai emléktől nem nagy távolságban
fekszik Lajos bácsi sírja. Itt egy fiatal unitárius lelkész – Sebe107 – tartott kitűnő, valóban
szívekbe markoló beszédet, melyet a Román Tud. Akadémia román nyelvű megemlékezése,
majd az egyetem Bodor nevű történészének108 magyar nyelvű beszéde követett. Valamennyi
méltó volt a nagy halotthoz, illetve az intézményekhez, melyeket a szónokok képviseltek.”109
Bágyuj Lajos levelében olvasható, hogy végső nyughelyéről nyomorúságos anyagi körülményei ellenére Kelemen Lajos önmaga gondosodott: „A síremlék problémáját abból a pár
ezer leuból oldják meg, melyet Lajos bácsi az utolsó években összerakott”. Az egykori Vallásügyi Hivatal (Departamentul Cultelor) és a titkosrendőrség, a Securitate irattárában végzett kutatások részletesebb adatokkal szolgáltak. „A gyászszertartást a Kossuth utcai unitárius templomban dr. Kovács Lajos főjegyző és dr. Kiss Elek püspök végezték. […] A sírnál
Sebe Ferenc esperes beszéde után a Román Tudományos Akadémia nevében Dani János, a
kolozsvári Történeti Intézet nevében dr. Bodor András búcsúzott. […] A szertartás után a
szülőváros, Marosvásárhely nevében Darkó Béla esperes búcsúzott, aki az elhunyt emberségét és demokrata lelkiségét emelte ki beszédében. Ferenc József, a kolozsvári eklézsia volt
gondnoka Kelemen Lajosra, az Unitárius Kollégium egykori tanárára, a progresszív

104 Mikó Imre: Kelemen Lajos közöttünk. In: Akik előttem jártak i. m. 250.
105 Kelemen Lajos levélmásolata Gálfalvy Antalné Kelemen Rózának (Kolozsvár, 1962. július 1.).
ROLKMI Fond 593.
106 Sas Péter: Kelemen Lajos végrendelete i. m. 64.
107 Sebe Ferenc magyarzsákodi unitárius lelkész, 1961–63 között a Kolozsvári Egyházkör esperese.
Molnár B. Lehel: Nevek és korok. Az Erdélyi Unitárius Egyház egyházköreinek 1948 és 2009 közötti változása; esperesei és felügyelőgondnokai. Keresztény Magvető, 2009. 2. sz. 303.
108 Bodor András (1915–1999) történész, egyetemi tanár. 1948–59-ben a Bolyai Egyetem, 1959-től
1980-ig a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora.
109 Bágyuj Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1963. augusztus 9.). GyFLtKGylt. 290. Kolozsvári Szent Mihály Plébánia iratai. Bágyuj Lajos hagyatéka.
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unitarizmus eszméinek hirdetőjére emlékezett. Szentmártoni Kálmán nyugdíjas tanár az őt
sokat segítő munkatárstól vett búcsút.”110
Amit legbenső énjéről vallott húgaként tekintett pártfogoltjának, Balogh Jolánnak írott
levelében, azt szó szerint rá lehetett volna írni gyászjelentőjére, vagy búcsúztatásakor
elmondani temetésén. Ezt az elmaradt lehetőséget pótoljuk akkori mondatai felidézésével:
„Én az élettel már leszámoltam. Nekem nincs már egyéb kérnivalóm Istentől, mint hogy
csendes, és kevés szenvedéssel járó elmúlással ajándékozzon meg. Szinte mindent elveszítettem, ami nekem kedves és drága volt az életben, s oly egyedül maradtam, mint a késő őszi
mező magányos vadfája, mely nemsokára még árnyékot se nyújt, s egyetlen haszna, ha
kidőlve és meggyújtva még egyszer világosságot és meleget nyújt, mielőtt hamva örökre
elvegyül a föld porával. A sok nehéz nap alatt, mit az utolsó évben átéltem, sokszor megnyugtatott az, amit Wesselényi Miklós naplójába írt be egy súlyos párbaja előtt, hol a halállal
is számolni kellett: „Legyen álom, legyen bíró: bátran megyek elébe, / Mint az elfáradt utazó
nyugalom enyh-helyére. / Mert ha álom: nyugalmat ád, – / Mert ha bíró: nem vádol vád”.111
Az ilyen gondolatok és kifejezések a mai kor emberének életszemléletétől nagyon távoliak lehetnek. Wesselényi Miklós báró és az őt idéző Kelemen Lajos is olyan letűnt korok
személyiségei közé tartozott, akik – Arany János mondását idézve – „másszor éltek”. A régi
időszakokra jellemző lelkiségét tükrözi a levéltárban őrzött hagyatékából származó, kórházi
ápolása időszakában, 1961–63 között íródott, Emlékül című négysoros verse. Lírai vallomásában reálisan szembenézett ki nem teljesedhetett életével: „Midőn az élet búzenéje /
Sírunknál halkan megszakad / Velünk temetik sírpárnának / A nem valósult álmokat”.112
A szülői háznál, tanulmányai során, nevelősködése idején, majd munkahelyein – talán
néhány évnyi főigazgatósága idejétől eltekintve – egész életében nélkülözött, nagyon kevés
pénzből élt, sokszor filléreken tengődött. 1897-ben írta: „Szinte három hete, hogy egész
maig 10 krajcárom volt. Eladtam egy koronáért azt a litografált jegyzetemet is, melyet apám
lemásolt. Az árát az este kaptam meg, s ma reggel 55 kr-om maradt. Elsején reggel ismét jő
a mosóném, s akkorra 1 frt 10 kr-t kell fizetnem; de holnap még okvetlenül kell hogy írjak
Szász Ferinek, s evvel bélyegre elmegy az utolsó krajcárom is. Ha november közepéig csakugyan nem kapom meg ezt a pár frt-ot, akkor Isten tudja, hogy mit csinálok”.113 Egész életében mértékletesen élt, a pénz sohasem szédítette meg vagy tántorította el puritán felfogásától, a Kőrösi Csoma Sándor mértéktartóságára emlékeztető jellemvilágától.
Tudományos fokozattal nem tudta bizonyítani tudását, egyetemi katedrát sem kapott,
hogy átadhassa ismereteit, megoszthassa hallgatóival páratlan felkészültségét. „Nem rajtam
múlt, hogy nem vittem töbre. Nyolc és fél évet várakoztam nyomorult 30, 45 s végre 60
frt-os napidíjasságban az egyetem egyik intézete, a könyvtár mellett, s ebből éveket töltöttem úgy, hogy még minden embernek 5 óra volt ott a munkaideje, addig több mint négy
110 Kovács Sándor: Egy hagyaték sorsa. Kelemen Lajos személyi levéltárának „államosítása” Erdélyi
Múzeum, 2013. 4. füzet. 109–110.
111 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24–25.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek. Az idézet Berzsenyi Dániel, Életfilozófia c. költeményéből való. L. az
eredeti verssorokat: „Légyen álom, légyen bíró, / Bátran megyek elébe, / Mint egy elfáradt utazó
/ A vadon enyhelyébe. / Mert ha bíró: nem furdal vád, / Mert ha álom: nyugalmat ád”. Berzsenyi
Dániel összes művei. Költelem s folyóbeszéd. Közrebocsátá Döbrentei Gábor. Buda, 1842. 42.
112 Kelemen Lajos: Emlékül. ROLKMI Fond 593.
113 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1897. október 23.). KL
Lev I. 160.
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évig napi 9 órára voltam 120 korona havi díjért kötelezve. Nem nagy vigasztalásom, hogy
utólag kiderült a kötelezés tévessége. Nem tudok keserű gúny nélkül gondolni arra, hogy
mikor mindentől visszavonulva, 9 órás elfoglaltatás közt, csekély napidíjamból legkisebb
öcsémet is taníttatnom kellett, akkor engem igazgatóm mindegyre a doktorátus megszerzésére sürgetett. […] Számomra egy cím, melyet kölcsönpénzen, vagy vizsgadíjaim visszaajándékozásával tudhattam volna megszerezni, egyenesen lehetetlenség volt, mert becsületes szegénységem szégyenfoltjának fogtam föl. És most sem bánom, hogy így gondolkoztam
és sem adós, se alamizsna-doktor nem lettem. […] Hiszen nekem a nyomorító, időrabló
lekötöttségem és szegénységem s vele tehetetlenségemnek annyi megalázó keserű érzése
fűződött ehhez a címhez, hogy én ahhoz még egy vizsga esélyéig megalázkodni szürkülő
fejjel, igazán a világ semmiféle címéért nem vállalkoztam volna.” – írta egykori egyetemi
tanárának.114 Doktorátus és katedra nélkül is jól ismert szakembergárdát nevelt ki, akik közé
elsősorban Szabó T. Attila nyelvészprofesszor, Jakó Zsigmond történettudós, valamint Dani
János levéltáros sorolható.
A szó klasszikus értelmében nem jelent meg életében saját könyve. A „könyvnélküli
adatközlő” általánosan elterjedt, lopva suttogott megítélésével vitatkozott Kiss András
főlevéltáros egyik tanulmányában.115 Kelemen tisztában volt a leírt szavak jelentőségével.
„A penna nehéz dolog. Amit az ember egyszer leír, azt egy életen át sem tagadhatja meg.
Tisztelem az írást. Ezért nem írok”.116 Legalábbis – tegyem hozzá – kis- és nagymonográfiákat, nagy összefüggésekre rámutató, az adott korszak politikai eszmerendszerének elvárásait tükröző, biológiai helyett történelmi génmanipulációt. Ahogy a barokk korszak nagy
alkotásainak elengedhetetlenül fontos kismesterei, ő is a részletkérdésekkel foglalkozó, de
azok tisztázásával a továbblépést biztosító, a téves következtetéseket korrigáló aprómunka
képviselőinek erdélyi mesterköréhez tartozott.
Mindezek ellenére írásainak bibliográfiája több mint 400 tételt tesz ki, és felöleli sokszínű alkotó tevékenysége: a hely-, a politika-, a művelődés-, művészet-, egyház- és gazdaságtörténet, a régészet, a néprajz, a múzeum-, könyvtár- és levéltártörténet témaköreit.117
Tizenhat jelentős munkája maradt kéziratban. Közülük kiemelendő a Székely oklevéltár 9.
kötete számára végzett adatgyűjtése, az erdélyi családok adatgyűjteménye, Kolozsvár számadáskönyveinek részleges (1560–1660) és Kolozsvár legrégibb polgárkönyvének (1589–
1614) teljes másolata. Mindezek dacára azt kell mondanunk, hogy tudásának csak kisebbik
részét tudta megismerhetővé és közkinccsé tenni. Idejének legnagyobb részét mások kutatásainak segítése, a mások számára történő adatgyűjtés vette igénybe.
Első tudományos publikációja a Marosszéki határnevek a XVI. és a XVII. századból című
forrásközlése volt, mely 1897-ben jelent meg a Székely oklevéltár VI. kötetében. Nagyobb
munkája az 1902-ben kiadott Kolozsvári kalauz (K. Fodor Jánossal), amely három kiadást is
114 Kelemen Lajos levele Szádeczky Lajosnak (Kolozsvár, 1922. szeptember 27.). MTA Kt. Ms
4166/464.
115 Kiss András: Kolozsvári helytörténetírás Jakab Elektől Herepei Jánosig. A beszélő kövek. Erdélyi
Múzeum, 1992. 1–4. sz. 178.
116 Ruffy Péter: Kelemen Lajos i. m. 388. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 509.
117 Kelemen Lajos nyomtatásban megjelent írásainak gyűjteményes kötetei: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m., Művészettörténeti tanulmányok. Sajtó alá rend. B. Nagy Margit. Buk., 1984,
Kriterion. valamint Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. és Művelődéstörténeti tanulmányok II.
2009 i. m.
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megért. A különböző tudományágak ma is az alapvető forrásmunkák között tarthatják számon Újabb adattár a vargyasi Daniel-család történetéhez (Kolozsvár, 1913), Hermányi Dienes József emlékiratai (Kolozsvár, 1925), Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa emlékirata
1848–49-es éleményeiről (Kolozsvár, 1931), Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története (Kolozsvár, 1942), Kolozsvár története (Kolozsvár, 1942), Radnótfája története (Kolozsvár, 1942),
Kolozsvár közvetlen környékének történelmi és műemlékei (Kolozsvár, 1943), Kalotaszeg történelmi és műemlékei (Kolozsvár, 1944), Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból (Kolozsvár, 1945) tanulmányait, forrásközléseit.
Kelemen Lajos jó helyzetfelismerő képessége révén igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy az általa felkutatott és továbbadásra fontosnak gondolt iratok, okmányok
egyike se vesszen kárba: „Mint a levéltári források forgatója-kutatója mindennapos munkám közben egy-egy műemlékre vonatkozóan sokszor egészen váratlanul olyan adatanyagra
akadtam, amelyet kiaknázatlanul hagyni, úgy éreztem, vétkes mulasztás lett volna”.118 Mindig csak azzal tudott élni, ahol és amilyen lehetőség adódott: tudományos kiadvány, egyházi
folyóirat, országos vagy helyi napilap, egyszerűségre, közérthetőségre törekvő kalendárium.
Jól ismerte és öntudatos őszinteséggel fogalmazta meg tevékenysége határait, közzétételi
lehetőségeinek körülhatároltságát. Írásaival szemben ezért „nem lehet a »szaktudományi«
igényesség magas mértékével fellépni. Nem egy, egyébként új megállapítást is nyújtó összefoglalásom már az egykori közlési lehetőségek korlátai miatt is puszta vázlat maradt. E
figyelmeztető vázlatok nyomán a tudományos feldolgozás, kevés híján, ezután elvégzendő
feladat”.119 A kritikus hangok elfeledkeznek arról az alapvető tényről, hogy Kelemen Lajosnak a kisebbségi lét egyre jobban ritkuló lehetőségei között kellett közölnie tudományos
kutatásainak eredményeit, egyúttal átadni az önazonosság-tudatot hordozó ismereteket.
Péntek János meghatározásainak egyikével élve, a védekező identitást alkalmazva, vagyis
„amikor az embernek félnie kell nyelve használata és vállalt identitása miatt, félnie kell
mások agresszív identitása miatt”.120
Néhány kiragadott példa még a változatos témakörű, fontosabbnál fontosabb dolgozataiból, a közel félezer forrásközléséből: A kolozsvári Bethlen-bástya történetéhez (Erdélyi
Múzeum, 1905), Bod Péter levelei (Erdélyi Múzeum, 1907), Kolozsvár ostroma és fölmentése
a kuruc ostromzár alól 1707-ben (A kolozsvári Unitárius Kollégium értesítője, 1907–1908),
Teleki Mihály halála és temetkezése (Erdélyi Múzeum, 1913), Adatok öt székelyföldi unitárius
templomkastély történetéhez (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1916), A kolozsvári Szent Mihály templom tornyai és a Tölcséres jelvények a kolozsvári
Szent Mihály templomon (A kolozsvári Szent Mihály egyház című kiadványban. Kolozsvár,
1924), A kolozsvári piarista templom (Pásztortűz, 1924), A legrégibb erdélyi magyar hímes
oszlopok (az Erdélyi almanach című összeállításban. Bp., 1925), A kolozsvári Farkas utcai
református templom (Pásztortűz, 1926), Torockószentgörgy és emlékei (a Jókai Erdélyben
című kötetben. Kolozsvár, 1927), A kolozsvári gróf Toldalagi- és Korda-ház (Művészeti Szalon, 1927), A magyarfenesi báró Jósika-kastély (Művészeti Szalon, 1927), A gogánváraljai
mennyezetfestmény készítője és kora (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1928), A történetíró Orbán
Balázs (Születésének századik évfordulójára készült emlékkötetben: Ki volt Orbán Balázs?
Székelyudvarhely, 1929), Biserica Sf. Mihail din Cluj (Boabe de Grâu, 1933), Kolozsvári
118 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 228.
119 Uo.
120 Péntek János: Nyelv és identitás a Kárpát-medencében. Hitel, 2007. 7. sz. 87–98.
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műemlék-krónika (Pásztortűz, 1938), A házsongárdi temető (Ellenzék, 1940), A batizi
kőedénygyár történetéhez (Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1942), A magyarfülpösi (Filpeş) református templom mennyezetfestményei (Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1944), A nyárádremetei feszület
(Erdélyi Múzeum, 1945), Körséta Petőfi oldalán a százév előtti Kolozsváron (Világosság,
1946), Királyfalvi János ítélőmester (Unitárius Élet, 1954).
Személyes példamutatással igazolta, hogy élettel teli írásaival ellentétben a helyszínen
való tájékozódás nélkül csak állott íróasztalszagú cikkek születhetnek, amelyek írójuknak és
olvasójuknak egyaránt csalódást okoznak, mert minden esetben sajnálatosan nélkülözniük
kell a felfedezés átélésének izgalmát és átadásának örömét. Milyen keveseknek juthat osztályrészül, amiben Kelemen Lajos fáradságos gyaloglás vagy a régimódi, nehézkes biciklin
való utazás után részesedhetett, amikor egy-egy korábban nem ismert, nem ismertetett
művészettörténeti emlék, egyházi műtárgy, többszázados kiadvány, középkori oklevél megpillantásakor szembesült. Robotosként – ahogy önmagát nevezte – végzett munkája sok
mindenért kárpótolta. Élményei közé olyan felfedezések sorolhatóak, mint az 1520-as évekbeli ádámosi mennyezetfestmény és a homoródszentpéteri karzattöredék, a szintén középkori marosszentkirályi és a nyárádszentlászlói falfestmények, az 1400 körüli Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák anyakódexe, a rovásírásos bejegyzések vagy a későbbi, mezőségi
gyepűvonal, a kora Árpád-kori országhatár. Útmutatásai alapján hasonló jellegű lelki élményeket élhetett át – többek között – a művészettörténész-testvérpár, Balogh Jolán és Ilonka,
a néprajzos Palotay Gertrúd, valamint Debreczeni László műtörténész és Köpeczi Sebestyén József heraldikus.
Egyik alkalommal addig ismeretlen, székely rovásírást fedezett fel egy régi kéziraton.
Nem publikálhatta éles szemű meglátását, így is megelégedett a tudattal, hogy ő látta meg és
olvasta elsőnek az ősi székely jeleket. Máskor ismeretlenségbe süllyedt országhatár, gyepű
hozta lázba. Elhatározta, hogy gyalog bejárja a feltételezett gyepűvonalat „legalább Kerléstől
a Nagyküküllő melletti Kapusig”.121 Terve megvalósításához és az útjába kerülő műemlékek,
hely- és határnevek minél nagyobb számban történő begyűjtéséhez egy III. osztályú szabadjegyet kért a MÁV igazgatóságától. Igazgatója, az irodalomtörténész Erdélyi Pál teljesíthetetlennek gondolta kérését, mondván, ahhoz „miniszteri tanácsi határozat kell”.122 A keserű
tapasztalattól megcsömörlött Kelemen az ügyet „marosszéki módon” intézte el. Kijelentette,
hogy „ha nekem most már külön vonatot, 8 napi 100 arany napidíjat adnának, akkor se
mennék most már, az Istennek se, csak azért se. Hogy pedig kísértetbe ne eshessek, addigi
gyűjtésemet, kevés jegyzetemet s vázlataimat a kályhába téve felgyújtottam égő áldozatul s
az ügyet levettem az én életem napirendjéről”.123 Felelősségteljes gondolkodása végül dacos
székely akaratát is legyőzte: „Jóval később megtettem még azt, hogy a gyepűvonulatról egy
térképvázlatot csináltam, s reá írtam a borítékára, hogy halálom után 25 évvel felbontható”.124
Kelemen Lajos mindig vonzódást érzett az ősi székely-magyar emlékek iránt. Az ősmagyarok világának egyes továbbélő emlékeivel gyermekkorában még szembesülhetett. A
nyolcvanadik évéhez közelítve egy ilyen jellegű korai élményét idézte fel. „Ezelőtt 22 évvel
121 Kelemen Lajos levele domahidi Sipos Zsigmondhoz (Kolozsvár, 1955. június 8. Medárdus éjjelén.). LGy hagy.
122 Uo.
123 Uo.
124 Uo.
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én még Marosszéken Kisgörgényben mint kis gyermek láttam és hallottam Árgirus királyfi
történetéből előadva egy Orbán Pista bá nevű, tán 90 év körüli öregrendű embertől egy
részletet. Télen volt, karácsony és újév körül, Biró József kisgörgényi birtokos, Apám révén
rokonunk házánál. Pista bát felszólították, hogy mondja el Árgyélus királyfit. Ő erre kijelentette, hogy azt nem lehet, mert ahhoz készület kell. Pálinka reményében és ígéretére aztán
kevés biztatásra elment, s alig negyedóra múlva egy rongyos szokmányban, ócska báránybőr sapkával s nagy hosszú bottal visszatérve, felszólításra elkezdett mondani egy hosszú
verset. Ma is előttem áll, amint Pista bá imbolygó járással nagyokat lépve, minden szónál
járt a nagy ebédlőben, és tagolta lépésekre a szöveget, melyből ma is emlékszem e sorra:
Bujdosik Árgyélus hegyeken völgyeken… Taglejtésekkel kísért előadásáról csak hosszú évek
múlva jutottam arra a valószerű tudatra, hogy én ott a lantosoktól, vagy inkább a beszédmondóktól maradt emlék egyik utolsó fellobbanását láthattam és hallhattam.”125
Sem naplójában, sem levelezésében nem említette, hogy 1902 júliusában a rejtélyesen
hangzó Hun Szövetség126 tagja lett, amelyről hitlevelet adott ki. Hagyatékában fennmaradt a
Hun Szövetség szervezeti és működési szabályzata és kézírásával megerősített esküszövege.
„Esküszöm a Mindenható és Mindentudó Istenre, saját emberi értékem és becsületemre, a
hunok becsülésére, hogy a hun szövetség céljait, törvényeit, melyekre nézve hun kezeseim
kioktattak – s ezt aláírásommal elismerem – megtartom, ezeknek, valamint az ezek által
rendelt főnököknek engedelmeskedem, a szövetséghez, céljaihoz és hun testvéreimhez hű
leszek, sem a szövetséget, sem annak szellemét, sem titkait, sem hun testvéreimet soha el
nem árulom. Isten engem úgy segéljen, úgy legyen emberi jogom és hun becsületem.”127
Kelemen Lajos számára nemzetisége meghatározó volt. Egészen fiatal korában – édesapjának írt levelében – fogalmazta meg egy egész élet summázatának is beillő, identitástudatát
ritka tisztasággal megvalló gondolatait: „Én tudvalevőleg szívvel-lélekkel magyar vagyok.
Magyarnak nevekedtem, a családunk is örökké jó hazafiakból állott, akik a nemzetükért
tettek is, amit csekély erejükhöz képest tehettek. Én is megtettem a magamét mindig, s ha az
Isten segít, ezután is megteszem, mert csak addig akarok élni, amíg magyar lehetek”.128 Egész
életében ez az alapállás határozta meg gondolatait és irányította cselekedeteit. A szülőföldjén bekövetkezett történelmi nagyságrendű nehézségek – mondjuk ki nyíltan –, nemzeti
tragédiák nem érték felkészületlenül, a vesztes első és második világháború, valamint a kétszeres, 1920-as és 1947-es impériumváltozás következtében – történészi tisztánlátással
megáldva/verve –, ki tudja, milyen lelki vívódásokon ment keresztül. Főleg, ha korábbi gondolatai folytatásaként leírt mondatait a későbbiekben is mérvadónak tekintette: „Egész
Magyarországra nehéz idők következnek. Csak az Isten tudná, hogy hova jutunk. Akármerre is haladunk azonban, magyarok leszünk, vagy inkább vesszünk el, mintsem újra
bitangok üljenek a nyakunkra”.129
Közössége szolgálatában élt, fogalmazhatnánk meg egy rövidke tőmondatban, ha
összegzését akarnánk adni Kelemen Lajos munkásságának. Ezzel rímel Imreh István saját
kérdésére adott válasza: „Mi végre volt Kelemen Lajos e világon? Választ egy életmű egésze
125 Kelemen Lajos levélfogalmazványa Gergely Pálnak (Kolozsvár, 1954. június 13.). ROLKMI Fond
593.
126 L. Hun Szövetség. MOL P 2249 59. sorozat 1. tétel Hun Szövetség és a Hun-Magyar Vérszövetség
szabályzatai; 2. tétel Hitlevelek, 3. tétel Jegyzőkönyvek.
127 Sas Péter: Kelemen Lajos és a Hun Szövetség. Művelődés, 2013. 12. sz. 23–24.
128 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1904. december 8.). KL Lev I. 582.
129 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1904. december 8.). KL Lev I. 583.
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ad e kérdésre, a szolgálatért”.130 Munkásságával meghatározó módon járult hozzá a helytörténeti kutatások, a művelődés- és művészettörténet eredményei közreadásának az új korszak társadalmi és szakmai követelményeihez igazodó, annak jobban megfelelő közzétételéhez és azok mind szélesebb körű befogadásához. Korábban nem eléggé értékelt stúdiumokat
emelt diszciplínája segédtudományi rangjára. Akár az Erdélyi Múzeum levéltárosaként,
akár – őt idézve – „levéltári források forgatója-kutatója”-ként, akár unitárius egyháza
főgondnokaként, minden egyéni érdekét alárendelte közössége szolgálatának. Nem csak az
a fontos munkásságában, hogy milyen eredmények fűződnek hozzá, legalább annyira fontos, mi volt az eredője, a mozgatórugója fáradhatatlan tevékenységének. „Mert a meggyőződésem, hogy a magyar tudományosság előhaladását így, önzetlenül, a köz javára jobban
lehet szolgálni” – írta 1942-ben kelt Önéletrajzában.131 „A Te életműved nem csak magánügy, hanem az erdélyi s az egész magyar tudomány áldozatos szolgálata. Magam a Kolozsvárott töltött néhány év alatt is nagyon sok útmutatást, segítséget, tanácsot kaptam Tőled, és
ezért nem lehetek eléggé hálás”132 – erősítette meg vallomásos mondatát Bónis György, aki
a magyar állampolgárságú egyetemi tanárok kiutasításakor ezekkel a szavakkal búcsúzott:
„a legnagyobb, amit nekem adtál, életed példája emberségben, tisztességben, a jóért és igazért való kiállásban, a tudomány önzetlen művelésében”.133 A közeli munkatársaként dolgozó Entz Géza egykori mestere nekrológjában fontosnak találta kiemelni, hogy „egész
életével és munkájával vallotta: a tudás kötelez, a tudást mindenki számára gyümölcsöztetni
kell”.134 Erre a legfőbb tulajdonságára mint tanításra emlékezett és emlékeztetett 1977-ben,
születésének századik évfordulóján legkedvesebb és legközelebbi tanítványa, Szabó T. Attila
is: „A testi halál csak a mának élő, önző emberi élet számára jelent véget, az önzetlen szolgálatban eltöltött élet a maga gazdag eredményeivel, követésre késztető példaadásával
örökre beleépül a közösség erkölcsi, társadalmi, művelődési és tudományos életébe”.135 Megállapítását erősítette fel másik legközelebbi tanítványa, Jakó Zsigmond: „Közösségi felelősségben és az önzetlen szolgálat alázatában Kelemen Lajos marad minden időkre felülmúlhatatlan mintaképe Klió erdélyi magyar napszámosainak”.136 Kinyilatkoztatásszerű
mondatának alapját saját tapasztalata szolgáltatta: „Életében éppen példájával és gyakorlatával nevelt”.137
Sokat emlegetett önzetlensége forrásául Balogh Jolánnak írt egyik levelében addig ismeretlen megokolással szolgált: „Kisgyermek koromban néhai apai nagyanyám sokszor emlegette Marosvásárhelyen a Jézus kancellistáját. Valami szegény, jóindulatú íródiák volt ez
M[aros]vásárhelyen, aki a szegény emberek kéréseit ingyen, vagy potom áron írta meg, és
sokszor ugyanilyen áron járt el dolgaikban. Valami efféle veszett el (vagy meg) bennem is.
Nem hiába születtem én is ott”.138
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„Kelemen Lajos irodalmi hagyatéka nem mérhető sem kilóra, sem rőffel – fogalmazott
Kiss András –, amit viszont megjelentetett, még ma is adalék, változatlan érték.”139 Tagadhatatlan, hogy a nevéhez köthető értékek a korábbi generációk munkásságára, gondolkodásmódjára és személyes példaadására épültek be jellemébe. Az Egyed Ákos által hangsúlyozott mívesség – „erudíciót is említenék a tömörség kedvéért, ha ehhez a szóhoz nem tapadna
bizonyos zavaró mellékzöngeként egyfajta avittság fogalom”140 – jelzője villanhat fel bennünk, nem félve lekicsinylőnek értelmezhető áthallásoktól. A mívességről vagy az erudícióról egy nagyon alapos, mesterségében már-már fortélyosan járatos céhmester alakja idéződhet fel gondolatainkban. Ahogyan a céhmester a tanítványait, úgy gyűjtötte maga köré a
különféle korosztályokat, véneket és ifjakat, és adta át szakmai ismereteit, tudásanyagát a
nevével fémjelzett, történelemszemléletében mindent a szülőföld horizontjáról vizsgáló
iskolájában. Finály Henrik mondását parafrazálva – „a múzeumok átváltoznak iskolákká”141
– nála a levéltár változott át iskolává, sajátságos Kelemen Lajos-féle szabadegyetemmé.
Méghozzá a mindent tudó Kelemen deák képében, ahogy Móricz Zsigmond a Nagy fejedelem című regényében halhatatlanná tette. Ez olyanforma tiszteletadás, amilyet Reményik
Sándor fogalmazott meg levelében: „Mélyen tisztelt Professzor Úr! Megengedi úgy-e, hogy
így szólítsam – hiszen mindnyájunk Tanítója”.142
A sok jeles tudós, irodalmár és művészember elismerő véleménye mellett legalább
annyira lélekmelegítő lehetett számára közössége egyes tagjainak értékítélete, akiknek szóban és írásban tovább akarta adni káptalani nagyságrendű ismereteit. „Lajos bácsi nem is
hiszi, hogy mennyi rengeteg ember szereti és becsüli nagyra, nagyon nagyra képességét,
tudását és puritán jellemét. Van egy nagy háttérben levő családja, az egész erdélyi magyarság és annál is több. És ez várja, hogy írja meg neki mindazt, amit tud.”143
Az iskolateremtő levéltárosért rajongó és érte oly sokat tevő, egyre tágabban értelmezett
tanítványi kör „testközeli” emlékeket meg- és átörökítő visszaemlékezései sem tudták
átlépni az emberi életidő szabta korlátokat. Ezalatt azt értem, hogy ők már a felesége elvesztése miatti mély lelki válságokban megtört, egyetlen gyermekét is elveszített, nyugdíjas
korában járó, idősödő Mesterrel szembesülhettek, s ma már végképp nincs senki, aki az
önmaga által is többször emlegetett indulatos kitörésekre még hajlamosabb, életereje teljében lévő fiatal Kelemen Lajost ismerhette volna. Öregkori tehetetlenségében tragikomédiába fulladt a Bajor Andor által megverselt, órája eltűnése miatt az Úristennel való perlekedése.144 Ezzel ellentétben milyen félelmetes lehetett fiatalkorában, amikor erkölcsi igazáért
ellenfeleivel utca hosszat vitázva, véleményéhez a párbaj vállalásáig is kötődött. Ez a személyesen meg nem tapasztalható időszak és annak kifejezésmódja revelációszerűen van jelen
Naplójában és egyes leveleiben. Erre célzott a tanítványi kör tagjául nem számított, de vele
munkakapcsolatban álló, tőle személyre szóló dedikációt őrző kollégája, tisztelője, méltatója, Kiss András nyugalmazott főlevéltáros: „Rendkívüli ember volt, nehéz őt pontosan
megeleveníteni, mert sokkal több volt mindannál, mint amit el lehet mondani róla”.145 Utó139
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Kiss András: Rész az életműből. Utunk, 1978. 43. (1565) sz. 2.
Egyed Ákos: Művelődéstörténet-írásunk útjai. Korunk, 1978. 3. sz. 199.
Finály Henrik: A múzeum. Erdélyi Múzeum, 1897. 1. sz. 5.
Reményik Sándor levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1941. január 21.). ROLKMI Fond 593.
Rohonyi Vilmosné levele Kelemen Lajosnak (Buk., 1939. november 25.). ROLKMI Fond 593.
Bajor Andor: Kelemen Lajos legendája. L. Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa i. m. 5.
Sándor Boglárka Ágnes: Erdélyben a levéltáros fogalma Kelemen Lajossal azonosult. A 130 éve
született kutatóra Kiss András emlékezik. Szabadság, 2007. december 22. 3.
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lagos rekonstruálásában nagy segítség, hogy – a levéltárakban megőrződött hagyatékrészei
alapján – minden személyes és családi jellegű emléket igyekezett megőrizni.146 Ez szolgálhatott alapjául az életét bemutatni szándékozó képeskönyv147 ötletének is.
A róla szóló írásokból kitűnhet, hogy a Kelemen Lajosról eddig megfogalmazott értékelések, a személyiségét felidéző írások nem voltak mentesek egy korábban rögzült, nem is
egy sztereotípiát továbbéltető megközelítésmódtól. Az ettől eltérő adat vagy utalás felmerülése még mindig meglepetést kelthet. A Köpeczi Sebestyén József-monográfiámban148
közölt Kelemen Lajos-levelek olvastán Gaal György fontosnak tartotta az újdonságként
ható, szövegkörnyezetéből kiragadott jelzős szerkezetekre a közfigyelmet felhívni: „PingPong Sándor, Ping-Pong Pápa (Makkai Sándor), vén intrikus farizeus (Benedek Elek), léha
és jellemtelen Bánffy Miklós, Helikon Jánoska (Kemény János), szalonfiúcska-nagyságos
úrfi Kuncz Aladár, kártyás fél zsidó Hunyady Sándorka, Kovács (Kaján) Jenő (Szentimrei),
Tamási Góbé úr, »két fekete népi szabadkőműves« (Szentimrei, Kacsó). Budapest rendszerint Judapest, az oda valók judapesterek”.149 Utóbbi kifejezés nem Kelemen Lajos szóalkotása, Karl Lueger bécsi főpolgármester elhíresült 19. századbeli nyelvilelemény-teremtménye.
Bár eredményeinek felsorolása önmagáért beszél, nincs okunk elhallgatni, hogy Kelemen Lajos sok kínlódás árán, nehezen indult el az általa választott pályán. Mára világosan
kirajzolódott, hogy fő műve az Erdélyi Múzeum levéltárának kiteljesítése volt. Érdemes
elolvasni pályája megkezdésekor barátjának és kollégájának írt sorait, melynél jobban nem
lehetne összegzését adni félszázados életművének. „Az Erdélyi Múzeum Levéltárában
nehány év alatt sokféle utánjárással és diplomatizálással annyi levéltári anyagot szereztem
össze, hogy a gyűjtemény megkétszereződött. Ott vagyunk, hogy most már kellő helyiséget
is nyerve szép Erdély részi nagy magyar levéltár fejlődik ki belőle. Gyarapításának gondját a
könyvtárból elkerülve is szívemen hordom, mert ilyen intézmény fejlesztése s minél impozánsabbá tétele nagy magyar nemzeti érdek. Ott állunk már, hogy ma-holnap együtt találja
itt a kutató Erdély legjobb családjainak emlékeit, s alig van történetének olyan mezeje,
melyre nem volna kötelessége az erdélyi történetírónak e levéltárba rálépni, munkája teljessége és megbízhatósága érdekében.”150
Amikor Kelemen Lajos a kolozsvári székhelyű tudományos jellegű levéltárat megismerhette, az 40 ezer darabot számláló gyűjteményt alkotott. Ezt az állományt 1918-ig közel
félmilliós nagyságrendűvé fejlesztette, 1944-ben a levéltár anyaga megközelítette a 600 ezres
darabszámot. Amikor a Román Szocialista Köztársaság Akadémiája átvette és Történeti
Levéltárává „keresztelte át”, már milliós nagyságrendről beszélhettek. Hogyan sikerülhetett
ezt a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményt létrehoznia? „Személyes rábeszéléssel, tanítványai, barátai, tisztelői mozgósításával, széles körű ismeretsége felhasználásával, a napilapokban és más fórumokon való fáradhatatlan hírveréssel. Az adományok jelentőségének nyilvános ismertetésével, méltatásával, kezdve a legnagyobb erdélyi családi levéltárak akkori
146 Jó példa erre az a boríték, melyen Kelemen Lajos ceruzás kézírásával olvasható: „Édesanyám
menyasszonyi koszorújából” vagy a bejárónőjének hagyott cédula: „Róza! A felső ablakot ne
hagyja nyitva! Mind bejönnek a legyek”. ROLKMI Fond 593.
147 Vö. Sas Péter: Kelemen Lajos élete képekben. Kolozsvár, 2013, Gloria.
148 Sas Péter: A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. I–II. Csíkszereda, 2011,
Pallas-Akadémia.
149 Gaal György : Az utolsó erdélyi heraldikus. Helikon, 2012. 12. (602.) sz. 16.
150 Kelemen Lajos levele Biás Istvánnak (Kolozsvár, 1908. június 17–18.). KL Lev I. 830.
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tulajdonosain a néhány levélből álló gyűjteményecskék birtokosáig sok-sok embert rávett
arra, hogy az erdélyi múlt írásbeliségének anyagába tartozó egyéni vagy családi gyűjteményt
megőrzés végett a múzeumi levéltárnak adja át” – írta legközelebbi tanítványa, a levéltári
utódaként kiszemelt Szabó T. Attila nyelvészprofesszor.151 Valóban őt érezte magához legközelebb állónak Kelemen Lajos, ezt egyik levelében meg is vallotta Balogh Jolánnak: „Maholnap csaknem teljesen magamra maradok, egy-két emberrel, kik között szegény Szabó T.
Attilát említhetem legelöl. Ő áll lelkileg hozzám a legközelebb. Mintegy fiamnak tekintem.
Egyenes, becsületes lelkű, fáradhatatlan, dolgos ember”.152 Nyelvész tanítványa a múlt relikviáinak fontosságával kapcsolatosan is azonos állásponton volt mesterével, akinek korabeli
véleménye semmit sem veszített jelentőségéből és időszerűségéből: „Az emlékeket csak a
tudatlan és szívtelen nem becsüli. Ne hagyjuk többé pusztulni a levéltárakat és levelesládáinkat”.153
Kelemen Lajosnak kétségtelenül levéltárosi tevékenysége a legismertebb. Személy szerint neki köszönhető, hogy az arisztokrata családok és a neves, kiemelkedő erdélyi személyiségek iratanyagát, levelezését mentve s biztonságba helyezve egy olyan páratlan gyűjteményt alakított ki, amely nélkül a hiteles, forrásokon alapuló történetírásnak számottevően
szerényebb eredményekkel kellene beérnie. Munkássága során szoros kapcsolatot alakított
ki kora jelentős történet- és társadalomtudósaival, egyetemi tanáraival, tudományos kutatóival. Naplójában részletesen írt kapcsolatukról, közös munkájukról. Az irodalomtörténészek mellett több író is igénybe vette szakértelmét, hogy történelmi tárgyú regényeik minél
hitelesebbek legyenek. Közéjük tartozott a mindig jegyzetelő, akkurátus Móricz Zsigmond,
a főállásban galgói körorvos, Bárd Oszkár, az egész életében tanárként viselkedő Berde
Mária, az egyházból „kiugrott” székely író-politikus, Nyírő József, a Ferencz József unitárius
püspök családjába nősült sokoldalú kultúrhistorikus, Siklóssy László. A Kutatóárok mélységébe merülő egykori piarista diák, Passuth László így köszönte meg a küldött adatokat:
„Szíves engedelmével be fogok számolni, ha a munkámat elkezdem s megírom, miként
hasznosítottam azt a sok nyers kincset, vagy valódi gyöngyöt, mely Bátyám levelében rejtőzködik”.154
Egyébként is számosan fordultak hozzá felvilágosításért, tanácsért, adatért. Kelemen
Lajos legalább fél élete a szó- és levélbeli válaszok megadásával telt el. Fárasztó, kimerítő
keresgélés, számtalan ismeretlen, latin nyelvű kézírás szem- és idegrongáló kiolvasása után
mindenkit ellátott a kért és remélt információkkal. Saját kutatásai, megírásra váró adatgyűjtései, témái napról napra, hétről hétre tolódtak, csúsztak; a legtöbbször – nem csak saját,
mindannyiunk kárára – örökre elmaradtak. Ahogyan szentenciaszerűen megfogalmazta:
„Az én életem mások ügyének szolgálatában aprózódott és veszett el”.155 Megállapítását
egyik legjobb barátja, Lukinich Imre véleménye igazolta vissza: „Az egész életed abban telt
el jóformán, hogy másoknak tettél szolgálatot és nem volt senki, aki Tőled üres kézzel távozott volna”.156
151 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos élete és munkássága i. m. 13.
152 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. november 18.–december 12.). MOL R
343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
153 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos élete és munkássága i. m. 13.
154 Passuth László levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1958. június 16.). ROLKMI Fond 593.
155 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos, az ember és a tudós. Emlékbeszéd születése százados ünnepén. In:
Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Buk., 1980, Kriterion. 618.
156 Lukinich Imre levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1938. június 13.). ROLKMI Fond 593.
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A tudományágak különféle területein egyaránt alkotó Kelemen Lajos – összefoglaló jelzővel – művelődéstörténeti jellegű munkálkodásának bemutatása csonka lenne többezres
nagyságrendű levelezésének közreadása nélkül. A történelmi háttér kibontásával, egy adott
mű megszületése körülményeinek bemutatásával, a beleérzés képességének használatával,
az inventáriumok, a más források közlésével és levelezésével is bizonyította, mennyire élővé
lehet tenni a múltat, a régi korok embereit, gondolkodásmódjukat és életüket. Irodalmi
értékükön túl megszámlálhatatlan sokaságú tudományos adat, a különböző korszakokra, az
egykori intézményekre, szakembereire és természetesen Kelemen Lajos életére s munkásságára vonatkozó ismeretek sorjáznak megismert és még eddig feldolgozatlan vagy lappangó
részeiben. Levélváltásának időrendben olvasható első kötetéből máris kiviláglik, hogy mint
robotos – ahogyan találóan önmagát nevezte – egy egész intézményt helyettesített, vagy
éppen annak feladatait látta el egymagában. Nagyon sok – szakmai tekintélyét növelő,
anyagi segítséget is jelentő – publikáció nem íródott meg, enyészett el fiatal kollégákkal
folytatott beszélgetésekben, a szóban és írásban mindegyre feltett kérdésekre adott kimerítő
válaszokban. Ki tudja mennyi, tizen- és huszonoldalas levelet írhatott meg, amelyek közül
az egyik vastag kopertájára lecsapott Szabó T. Attila. Hosszú lélegzetű levele az Erdélyi
Múzeum folyóiratban, majd különlenyomatként az Erdélyi Tudományos Füzetek egyik számaként Radnótfája története címen élte tovább önállósult létét.157
Egyik leveléből lehet fogalmunk írásbeli diskurzusának nagyságrendjéről is. „Hátramaradó közel 70 éves, legalább 7000, 95%-ban megválaszolt levelezésem elég tanúm arra, hogy
mivel kellett töltenem délutánjaimat és éjjeleimet” – írta Ferencz Józsefnek, matuzsálemi
kort megért kolozsvári püspöke ugyancsak egyházi vezetővé választott hasonnevű fiának.158
Levelezése sorsáról még életében döntött, és igyekezett mindent megtenni, hogy közgyűjteménybe juttatva ne kallódjon el. Tudatában volt levelei jelentőségének, melyek tartalmát –
közreadásukkal – számtalan diszciplína kutatói értékesíthetik. Erről egykori kolozsvári
neveltjének és feleségének számolt be életének nyolcadik évtizedében: „Én több ezerre
menő nagy levelezésemet is betű és azon belől időrendbe tettem kétharmadában. Ezt is
igyekszem most befejezni, hogy rendben maradjon bár holtom után, ha életemben elfoglaltságom miatt nem is tudtam kellő rendbe hozni. Az 1914–18-i világháborús levelezésem
közel ezer darabját rég beadtam az Erdélyi Múzeum Levéltára éppen általam kezdeményezett, s több mint húszezernyi darabra nőtt gyűjteményébe”.159
Kelemen Lajos levelezése becses ismeretanyagot hordoz számtalan művészet-, irodalom-, egyház-, családtörténet és címertan témakörébe tartozó témával kapcsolatban. Levelezőpartnerei a témák sokasága miatt a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerültek ki:
történész és levéltáros kollégák, arisztokraták, egyetemi tanárok, tudományos és amatőr
kutatók, írók és származásukkal és tevékenységükkel ki nem tűnt, hétköznapi érdeklődők.
Az életrajzi adalékok miatt legfontosabbak szüleivel, Miklós és Jenő testvéreivel, közelebbi
rokonaival, valamint a hozzá emberileg is nagyon közel álló kollégákkal folytatott levelezése, akik közé Balogh Jolán művészettörténész, Biás István levéltáros, Biró József művészettörténész, Buday Árpád régész, Gyallay Pap Domokos író-szerkesztő, Herepei János
157 Kelemen Lajos: Radnótfája története. Erdélyi Múzeum, 1942. 493–499. és Klny. Kolozsvár, 1942.
(Erdélyi Tudományos Füzetek 146.)
158 Kelemen Lajos levele Ferencz Józsefnek (Kolozsvár, 1956. január 30.). Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerülete Levéltára, Bp. VII/k 8. doboz.
159 Kelemen Lajos levele ifj. Gidófalvy Istvánnak és Pataky Etelkának (Kolozsvár, 1958. szeptember
3.). Jakó Zsigmond hagyatéka a család tulajdonában (a továbbiakban JZs hagy.).
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művelődéstörténész, Lukinich Imre történész, Pósta Béla régész, Siklóssy László művelődéstörténész, kollégája, Veress Endre levéltáros és egykori professzora, Szádeczky Kardoss
Lajos történész tartozott. A felsorolásból kihagyhatatlan egykori neveltjével, Gidófalvy István földbirtokos-gyógynövénytermesztővel és feleségével, Pataky Etelka festőművésznővel,
valamint annak egyik rokonával, a nagy múltú örmény család leszármazottjával, Czecz
Rózsika publicistával folytatott írásbeli diskurzusa.160
Elismert szakmai tudását egyik kolozsvári tanárkollégája így értékelte: „a te nagy tudásodnak nem szabad veled együtt egykoron elpihenni. Az erdélyi eseményekről egy „Kelemen”-nek ép[p] úgy léteznie kell, mint ahogy van jelenleg egy Veres161 és volt Szilágyi162”.163
Ami Veress Endrének és Szilágyi Sándornak sikerült, az nem adódott meg Kelemen Lajosnak, utána nem maradt Erdély történelmét, művelődéstörténetét összefoglaló monográfia.
Levelezését egy olyan adattárnak tekinthetjük, amely bizonysága az erdélyi múlt szintéziséhez szükséges ismeretanyag meglétének, kötetbe rendezésük elmaradását legalább részben
próbálja pótolni írásbeli diskurzusának közreadása.
Egyszemélyes intézmény volt, akinek 1902-ben, az Egyetemi Könyvtárban megkezdett
tevékenysége 1920 után, a kisebbségi lét körülményei között értékelődött fel a maga tudományos súlyának megfelelően. Az erdélyi történetírás vesztesége mindaz, amit nem fogalmazott meg tanulmányaiban és cikkeiben. Ezt a sokszor elsiratott szellemi kincset fedezhetjük fel levelezésében. Írásbeli diskurzusai százaiban, talán ezreiben hagyta maga után – feldolgozandó örökségként – a levéltári kutatásai során nyert megbízható, hiteles erdélyi
tudomány-, művelődés- és társadalomtörténeti adatgyűjteményét. Ennek felismerése után
jelenthette ki határozottan Kiss András, hogy „ilyen méretű hiteles forrásanyaggal tudomásom szerint ez ideig társadalmunk nem rendelkezik és méltó értékesítése a jövő feladata”.164
A Kolozsvár városképét meghatározó építész munkásságának az általa írt nekrológban
olvasható értékelését vele kapcsolatban a nevek kicserélésével újra lehetne fogalmazni: „Ma
nincs senki, aki e munkát úgy befejezhetné, mint Pákey Lajos. És ez maga elég mértéke
annak, hogy benne mekkorát vesztettünk”.165
Kéziratban maradt munkái közé számíthatjuk emlékiratoknak tekinthető naplóit is,
amelyeket nagy valószínűséggel évente vezetett. Azért fogalmazhatunk feltételesen, mert
nem állnak rendelkezésre minden esztendőről a legfontosabb eseményeket, történéseket
megörökítő naplóbejegyzései. 1947-ben átnézte, néhány helyen kiegészítette, illetve javította egykori bejegyzéseit.
Kelemen Lajos Naplóként ismert legkorábbi, időrendben tett feljegyzései 1894 októberében kelteződnek. Régi barátjának, Gyallay Pap Domokosnak szóló levelében fontos adalékról tájékoztatott. Naplója előzményeként vagy annak lappangó részeként már 1894 nyarán rögzítette a vele történteket. „Midőn én múzeumot látni 1894 nyarán Kolozsvárra
160 JZs hagy.
161 Veress Endre (1868–1953) középiskolai tanár, történetkutató, levéltáros. 1905-ben a kolozsvári
Egyetemi Könyvtár tisztviselője, forráskiadványok szerkesztője.
162 Szilágyi Sándor (1827–1899) történész. 1875-től a Századok szerkesztője, a tízkötetes magyar
történelem összeállítója.
163 Borbély István levele Kelemen Lajosnak (H. n., 1917. december 15.) ROLKMI 593.
164 Kiss András: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának története. In: Az Erdélyi MúzeumEgyesület gyűjteményei i. m. 208.
165 Kelemen Lajos: Pákey Lajos 1853–1921. Unitárius Közlöny, 1921. 5. sz. 74. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 309–312.

35

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

jöttem, éppen sztrájk volt azon a napon, júliusban, a New York akkor folyó építésénél. Az
akkor építés alatt álló épületre jól emlékezem, de arra, hogy vele szemben a sarkon láncok
védték az épületet –, már nem. Éppen így nem emlékezem erre 1890-beli első Kolozsvárt
járásom idejéből sem. Akkor Édesapámmal voltam itt, s ő az ilyesmire külön is szokott
figyelmeztetni. Nekem megvan akkor készített útleírásom, de abban sincs szó ilyesmiről,
mely – Marosvásárhelyen nem lévén – nekem bizonyára feltűnt volna. Úgy kell lenni tehát,
hogy a védőlánc a gr. Rhédey-palota elől az 1870-es évek közepe és 1890 közt tűnt el valamikor.”166 A 19. század végi Kolozsvár megörökítése egyéb érdekességgel is kecsegtethet.
Abban az időben sokfelé járhatott, többek között Radnóton is, ahol – ahogyan Balogh
Jolánnak 1949 tavaszán megírta – megnézte a kastélyt: „1890 nyarán először gyalogoltam el
Édesapámmal e kastély mellett. Akkor írtam első irodalmi házi kísérletemet is, egy útleírást,
mely ma is megvan”.167
A szerencsésen megmaradt 1890. esztendei és a korai, 1893–1894-es felfedezőutakat
megörökítő írásbeli feljegyzéseket168 is jelen kötetünkbe illesztettük. Kelemen Lajos 1893.
évi útinaplója bevezetésében életrajzi jelentőségű mondatokat fogalmazott meg. „Mindenkinek megvannak a maga vágyai, melyeket elérni törekszik. E vágyak azonban sokfélék.
Nem akarok sokat említeni, hanem csak az enyémek közül egyik legfőbbet hozom fel. Ez az
útazás. Többféleképpen lehet érteni ezt a szót, de én különösen azon szempontból fogom
fel, melyek már kis munkánk címében is benne foglaltatnak.” Az idézethez tegyük hozzá az
Orbán Balázs nagy művének címére emlékeztető látószöget is: „Útazások régészeti, történelmi és földrajzi szempontból”. Még egy mondatot idézzünk a bevezetésből, mert ez is a
megörökített törekvés lényegéhez tartozik. „Én azt hiszem, hogy az útazást leghelyesebb
ilyen és ilyenféle szempontból felfogni, s így, ha meg akarunk felelni a kitűzött célnak; legjobb gyalog útazni, mert úgy láthatunk, úgy tanulhatunk legtöbbet.”
Idős korában „önéletrajzi feljegyzések” alcímen megfogalmazott visszaemlékezés-töredékében is örömmel emlékezett vissza a kirándulásokra. „Orbán Balázs Marosszékének
elolvasása fölébresztette bennem a szülőföldem bővebb megismerése vágyát, s ezt megkísértettem részben megvalósítani. Marosvásárhely közvetlen környéke kínálkozott erre legkönnyebben elérhetőnek, s ezért több osztálytársammal egyetértőleg – egyelőre elméletben
– úgy állapodtunk meg, hogy a tavasz beálltával s az utak gyalog kirándulók részére is alkalmassá száradásával megkezdjük Marosvásárhely közvetlen környékének bejárását és megismerését.”169
Az 1893. évi útinapló két, Marosvásárhelyről kiindult és oda visszatért utazás leírása. Az
első során, 1893. március 25-én Marosszentgyörgy, Nagyernye és Sáromberke érintésével
Gernyeszegig oda-vissza 40 km-t mentek. Visszaútjuk során – vagy külön kirándulás keretében – érinthették a „székely főváros”-hoz közeli, 4 km-re lévő Marosszentkirályt, mert
annak 13. századi református templomáról ifj. Nemes Ödön külön összefoglalást készített.
A másodikban, 1893. május 15-én Marosszentanna, Udvarfalva, Várhegy és Marossárpatak
érintésével Pókakeresztúrig 24 km-nyit, a visszaúttal együtt félszáz km-t sétáltak. Az 1894.
évi útinapló négy utazás leírása. Az első során, 1894. június 30-án az utat nem gyalogolták
166 Kelemen Lajos levele Gyallay Pap Domokosnak (Kolozsvár, 1947. szeptember 25.). LGy hagy.
167 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1949. március 10.). MOL R 343/1. Kelemen
Lajos által írt levelek.
168 Útazások régészeti, történelmi és földrajzi szempontból Maros-Vásárhely környékén és Maros-Torda
megyében az 1893. évben. ROLKMI Fond 593.
169 Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 50–51.
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végig, hanem Marosludasig vonaton utaztak. A vasúti kocsiból kényelmesen gyönyörködhettek a mellettük elmaradó kastélyokban. Maroskece, Hadrév, Gerend és Gyéresszentkirály
érintésével Gyéresig 25 km-nyit mentek. Ott ismét vonatra szálltak, mellyel Kolozskaráig
utaztak, ahonnan Kolozskorpád érintésével a Lárga-tanyára igyekeztek. Onnan július 2-án
Apahida útba ejtésével Kolozsra, a fürdőre siettek. A második utazásnál, 1894. július 5-én
ugyancsak a Lárga-tanya volt a kiindulópontjuk, ahonnan a 30 km-re fekvő Ajtonba gyalogoltak, hogy megnézzék a falu és környéke nevezetességeit. A harmadik kirándulásnál
Ajtonból érkeztek Torda megtekintésére, ahol a város látványosságai után a bányanagy szívességéből a sóbányával is megismerkedhettek. Beesteledett, mire szekéren visszaérkeztek
elindulási helyükre. A negyedik utazás során Erdély fővárosát, Kolozsvárt látogatták meg.
Elsőnek a Házsongárdi temetőt tekintették meg, majd a legfontosabb köz- és magánépületeket, majd az egyetem épületében elhelyezett, régen óhajtott régiségtárat. Délután 2 órakor
indultak vendéglátóikhoz Ajtonba, ahol még egy napot töltve szekérrel mentek a bózsi alagúthoz, onnan vonattal haza, Marosvásárhelyre.
Az útinaplók kettős értelemben is becses munkák. Egyrészt ma már rekonstruálhatatlan
korabeli adatokat tartalmaznak a látottakkal kapcsolatban, másrészt rávilágítanak a fiatal
Kelemen Lajos felkészültségére, aki 16 éves korában olyen leírást készített középkori harangokról, melyek a mai szakmai követelmények próbáját is kiállották. Szembesít azzal a tudattal, hogy erőteljesebben kellene folytatni az erdélyi levéltárak anyagainak kutatását és feldolgozását.
A marosvásárhelyi református kollégium VII. gimnáziumi osztályos tanulójaként
írhatta első klasszikus naplóbejegyzését. A bizalmasan kezelt neveket és gondolatokat –
amelyek osztálytársaira és főleg fiatal leányismerőseire vonatkoztak – székely rovásírással
jegyezte le. Korosztályának akkori gondolkodásmódja és legfontosabbnak hitt problémái
ma már igencsak megmosolyogni való módon tárulnak elénk. Néhány mondata azonban
már akkor az érett, megfontolt, távlatokban gondolkodó Kelemen Lajost idézi elénk: „Viseljem magam szerényen. Szerepet ne vigyek, csakis komoly kérdésekben. Kisebb dolgokat
végezzenek mások, én csak nagyobbakba szóljak belé. […] Szerezzek régiségeket, de ne
dicsekedjem velek. Uralkodjak indulataimon. […] Tisztában vagyok életem céljával. Ha
Isten megsegít, leszek tanár, s megírom a Mezőség leírását, ha pedig nem lehetek: leszek
hivatalnok, szerényen meghúzom magam, veszek könyveket s élek egyedül. Ha tanár lehetek: akkor tartok sok virágot magamnak és könyveket, mert a virág egész mennyországgá
teszi a szobát. Az úti képeket dolgozószobámba teszem, s egyszerű leszek. Megházasodni
1904 előtt nem szabad. Ha megcsal reményem, akkor nem házasodom meg soha, hanem
gyűjtök pénzt, s emelem a családomat”.170 Ez a puritán és egy fiatal embertől szokatlanul
komoly s elkötelezett gondolkodásmód tükröződött élete további hét évtizedében is. Életelvei később sem változtak, hasonló jellegű tanácsokkal igyekezett a rossz útra tévedt Jenő
öccsét az általa egyedül helyesnek gondolt ösvényre terelni: „Legyen becsületes. Éljen szerényen, beosztással. Ne úrhatnámoskodjék”.171
Naplói történelmi hűséggel adják vissza a 19. század végétől a 20. század közepéig a
rögzített időszak hangulatát és eseményeit. Fényt vetnek a marosvásárhelyi Református
Kollégium, majd az erdélyi fővárosként közismert Kolozsvár kulturális és tudományos éle170 Kelemen Lajos naplója. 1895. október 13-i bejegyzés.
171 Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. november 27.). KL
Lev I. 581.
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tére. Bepillanthatunk a tudományegyetem, a professzorok világába, ezzel párhuzamosan az
Erdélyi Pál és Gyalui Farkas vezette Egyetemi Könyvtár, az Erdélyi Múzeum levéltára, az
unitárius egyház és kollégiuma belső életébe. És ami legalább ennyire fontos, megelevenednek a korabeli, számunkra igencsak sokatmondó, részletgazdag hétköznapok is. Mindenkinek a neve előfordul, aki cselekvő részese volt Kelemen Lajos életében az erdélyi és – kevésbé
részletesen – a szűkebben vett magyarországi tudományosságnak. A levéltári fejlesztés, a
régi, történelmi jelentőségű okmányok, iratanyagok begyűjtése során a korabeli, a nem az
arisztokrata „társaság”-ba tartozók szeme elől rejtőzködő, címerük szerint öt-, hét- és
kilencágú koronások világába is bepillanthatunk. Felsorolt tárgyi emlékeik igen becses feljegyzései naplójának, hiszen néhány évtized múlva már csak elszenesedett üszök maradt
belőlük.
Aki csak szaftos pletykákat, bizalmas politikai és magánéleti „csemegéket” vár naplójától, csalódni fog. Az akkori korszellem és neveltetés mentes volt a magamutogató szereplésvágytól, a pőrére vetkező és vetkőztető kitárulkozástól. Hatványozottan áll ez Kelemen
Lajos puritán gondolkodásmódjára, erkölcsi mércéjére, amitől semmi sem lehetett távolibb
és idegenebb, mint egy viszonyítás nélküli, céltalan, önmagának és nem a közösségének élő,
dolgozó világ. Rangok és címek elérésére sohasem törekedett, végezte rábízott és önként
vállalt feladatát, csendesen, feltűnés nélkül, szándékának megfelelően. Mégis mennyi jóleső
izgalomban és határtalan örömben, lélekmelegítő élményben volt része!172
Vajon pótolhatta volna-e bármi ezeket az élményeket, amikor – szó szerint – kézzel
fogható, tapintható, szagolható közelségbe került a régen tovatűnt múlt, az elporladt nagyságok életjelei, az eddig megismerhetetlen levelezések, birtokadatok, fontos okmányok. A
porlepte, vastag, merített papirosok feltárták titkaikat, némelyikük széthajtogatása során
kézfejére szóródott az egykoron használt porzó. A serényen dolgozó, egyszerűen öltözött,
visszafogott modorú, az előkerült ódon emlékek feletti megelégedését palástolni nem tudó
fiatal levéltáros egyre többször mondhatta egy-egy kastély, kúria címeres leszármazottjának:
„Minden nap új és új örömöm volt egy-egy ily szerencsével”.173
Természetesen ezekben a régi épületekben nemcsak az avítt hártyáktól, a viaszpecsétes,
rangemelő ármálisoktól, egérrágta oklevelektől duzzadó családi levelestárak szaporodtak,
hanem nemzedékről nemzedékre, századokon át öröklődtek, gyűltek a könyvek, a régi fóliánsok, a nagy kvartalakú kötetek, a kicsi tizenhatodrét formájú bőrkötéses, kézbesimuló
kiadványok. Mint abban az abosfalvi Apor-kastélyban, amelynek könyvesházát is megvallatta Kelemen Lajos.174
Nem a maga részére szerezte meg a nagy értékű levélkötegeket, mégis úgy örvendett
neki, mintha a saját gyűjteménye számára mentette volna meg. Átvitt értelemben így is volt:
az Erdélyi Múzeum levéltárát a magáénál sem gondozhatta és gyarapíthatta volna körültekintőbben, nagyobb odaadással, erősebb szeretettel. Máig helytálló Jakó Zsigmond hat évtizeddel ezelőtt tömören megfogalmazott értékelő mondata: „Joggal tekinthetjük az Erdélyi
Nemzeti Múzeum Levéltárát mai formájában Kelemen Lajos legszemélyesebb munkájának,
élete főművének”.175 Egykori tanítványa megállapítását saját szavaival erősthetjük meg.
172 L. Kelemen Lajos naplójának 1910. október 12-i bejegyzését levéltári anyagok begyűjtéséről, rendezéséről.
173 Uo.
174 L. Kelemen Lajos naplójának 1905. július 20-i bejegyzését az abosfalvi könyvtárról és levéltárról.
175 Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai. Kolozsvár, 1942,
Erdélyi Múzeum-Egyesület. 6.
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Kelemen Lajos mindent nemzete érdekében végzett gyűjtőszenvedélyének rendelt alá.
Egyik cikkében életrajzi adalékul szolgáló mondatot írt le. „Én is unitárius vagyok. De ha
egy általános nemzeti intézményünk gyarapodásáról s ezzel szemben egyházam igényeiről
lenne szó: habozás nélkül az előbbit pártolnám. S nyugodt vagyok abban, hogy a felfogásomat minden művelt ember magáévá teheti.”176
Alapvetően nem származásuk alapján ítélte meg az embereket és cselekedeteiket, mert
akkor számtalan zsidó jó barátját és közeli kollégáját kellett volna megtagadnia. Szóhasználatában egyfajta foglalkozás- és mentalitástípus megjelölés volt a zsidó jelző vagy inkább
kifejezés használata, amellyel azokat illette, akik – megítélése szerint – érdemi, eredményes
és a közösségnek értékteremtő munka helyett öncélú ügyeskedéssel vagy haszonleséssel
keresték meg kenyerüket. Erre utalt az a latin közmondás emlegetése, hogy „ubi bene, ibi
patria” (Ahol jó, ott a haza). Bárki részéről tapasztalt is ilyen jellegű lelkületet, az olyan életvitel az ő puritán, a korábbi századok mózesi kőtábláin nevelkedett gondolkodásmódja alakította, szinte nem evilági mélységű erkölcsi-etikai mércéjétől, életfelfogásától teljesen idegen, elfogadhatatlan és elítélésre serkentő volt.
A zsidó mint foglalkozás megjelölésével kapcsolatos szóhasználata is a régi iratok tanulmányozásával és hatásával lehet összefüggésben. A korábbi időszakokban Erdély méltán
megbecsült és vagyonossá vált kereskedői örmény nemzetiségűek voltak. A kereskedőpályán lévőket – egyszerűen és általánosítva – örményeknek nevezték, ezt a szakmát, ezt a
foglalkozást ebben az értelemben velük, egy népcsoporttal azonosítva, szinonim fogalomként használták. A későbbi századokban – így Kelemen Lajos korában is – nagy általánosságban nyelvi meghatározásként a zsidósággal hozták kapcsolatba a kereskedői tevékenységet, e foglalkozás fogalmát. A zsidókérdés gazdasági alapú kiéleződését az első világháború
idejéhez köthetjük, amikor a – főleg keleti (galíciai) – zsidók meghatározónak tűnő módon
vették ki részüket a megélénkült feketekereskedelemben és a katonaság szinte minden áruféleséget elnyelő, beláthatatlan lehetőségeket kínáló hadiszállítási alkalmaiban.177 Kelemen
Lajos álláspontjában nem volt rasszistának minősíthető egyoldalúság, ugyanolyan szigorral
kelt ki azok ellen, akik – képletes meghatározásában – „katonai egyenruha és kardbojt
oltalma alatt űzik piszkos üzleteiket”.178
Ugyanakkor nagyon elismerően emlékezett meg Kelemen Lajos mindazokról a tanítványairól, könyvtári és levéltári kollégáiról, más területen működő szellemi munkásokról,
akik – az ő egyedül üdvözítő felfogása szerint – nem a maguk önös érdekeiért, hanem a
közösség érdekében végezték tevékenységüket.179 Janovics Jenő halálának idején – 1945
176 L. Nyilatkozat a nagyteremi „sírbontás” ügyében. Közérdek, 1901. március 13. 4. Újraközölve
Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 32–33.
177 Kosztolányi Dezső hasonló jelenségre hívta fel a figyelmet korabeli írásában. „Egy vöröstunikás,
kopasz öreg úr labdázik és a zöld labdákat rabszolgák szedik fel, akárcsak a mai teniszpályán.
Trimalchio ez az úr, a latin Lipótváros felfuvalkodott, szószátyár és hirtelen meggazdagodott
hadimilliomosa, aki rabszolgasorból cseperedett fel és káprázatos estélyt ad barátainak, az akkori
nagytőkéseknek, a téglagyárosoknak, a pokróckészítőknek és a temetkezési vállalkozóknak. A
pénz dölyfe – ízlés híján – nevetségessé válik.” A latin Lipótváros. (Pesti Napló, 1919. március 9.)
Újraközölve A büszke tettek ideje I. Válogatás az 1918-as polgári demokratikus forradalom irodalmából i. m. 283–284.
178 Kelemen Lajos naplója. 1916. október 22-i bejegyzés.
179 Erre utalt egy naplófeljegyzésében, melyben „egykori önkéntes pajtásom, Weisz Jenő volt királyi
adótiszt, utóbbi Hirsch-szeszgyári könyvelő” elhunytát örökítette meg. „Jó kedélyű, becsületes,
jóféle zsidó volt. A katonaságnál sok derült órát szerzett mindnyájunknak, s azóta állandó jó ba-
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novemberében – így vallott róla Balogh Jolánnak írott levelében: „Mivel ő itt az 1921, v[agy]
22-ben újjászervezett Unió szabadkőmíves páholynak nagymestere volt, ezért és zsidó származásáért 1940-től teljesen félreállították. Ekkor nagy méltánytalanság esett vele, s ez, és
más igazságtalan semmibevételei és közben megírt jó könyve a Farkas utcai színházról
feledtették velem sokáig érzett ellenszenvemet, s utóbb szívvel-lélekkel elismertem érdemeit, és méltatlan mellőzése annyira bántott, hogy ha az Erd[élyi] Irod[almi] Társaság
Kemény János br. jóvoltából nem szenderül mély – s talán most már örök – álomba, akkor
magam ajánlottam volna tagnak őt. Végre ezért mentem el félbetegen is a Nemzeti Bank
sarkáig legalább, hogy bár a kalapom levételével és önként előtörő könnyeimmel megadhassam neki az utolsó tiszteletet. Vele egy korszakot temettünk. Isten adjon nyugalmat neki”.180
Ha Kelemen Lajos megkülönböztetéssel élt volna a zsidósággal szemben, akkor Kolozsvár nem „igaz embere”-ként tartanák számon. Az észak-erdélyi „magyar világ” utolsó esztendejéből idézte fel Szabó T. Attila Beke Györgynek a zsidóüldözéssel kapcsolatos emlékeit. 1944 tavaszán a kolozsvári egyetemi diákságban is felütötte fejét az antiszemitizmus.
Egyes orvostanhallgatók és joghallgatók a zsidók eltávolítását követelték az egyetem helyiségeiből. A nagy lármára előjövő Kelemen Lajos múzeumi és levéltári főigazgató szóvá tette
illetlen viselkedésüket, és kiváltó oka felől érdeklődött. A zajos csoport követelőzését meghallva azonnal kiutasította őket az egyetemről, így senkinek sem esett bántódása, és mindenki folytathatta munkáját.181
A zsidósággal szemben idővel általánossá vált előítélet kiteljesedésének kifejtését és
levezetését Szabó Róbert kutatásainak feldolgozásában182 olvashatjuk, melynek – Kelemen
Lajos naplójának egyes bejegyzései miatt – az egyik legérdekesebb és legtanulságosabb fejezete az 1919-es Tanácsköztársaság időszakát taglaló rész. A levéltári forrásokon és a témához kapcsolódó szakirodalom imponáló ismeretében megírt fejezet, ha nem is elfogadhatóvá, de jobban megérthetővé teheti annak a megpróbáltatásoktól terhes, ellentmondásos
időszaknak az érzelemvilágát. Egyúttal magyarázatul szolgálhat az akkori mindennapok
történéseit megörökíteni próbáló, de a pontos ismeretektől elzárt vagy hivatalos forrásokból
és újságokból szándékosan hamis információkkal félrevezetett, némelykor óhatatlanul az
önmagán is eluralkodó közhangulatot vagy egyenesen tömeghisztériát megörökítő naplóíró
szóhasználata, kifejezésmódja felett. Sokszor ösztönösen ráérzett a félremagyarázásokra,
ilyenkor napokig nem tett bejegyzést naplójában, mert a valósághoz, a tényekhez való
makacs ragaszkodása s józan esze visszatartotta az őt körülvevő szellemi anomáliák megörökítésétől, hiszen – fogalmazott – „csak a naiv tájékozatlanságot tudhatnám följegyezni”.183
Igazságérzetét a Tanácsköztársaság időszakában is visszaigazolta naplóbejegyzése. „A
salgótarjáni zendülések és rablások izgattak föl újra. Gyáva és ostoba kormányunk tűri Kun
Béla bujtogatásait, melyek ilyen gyümölcsöket teremnek.”184 A kommunisták által „uzsorá-
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rátságban voltunk. Áldott legyen emlékezete.” Kelemen Lajos naplója. 1926. október 19-i bejegyzés. ROLKMI Fond 593.
Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. november) MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
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átdolg. kiad. Kolozsvár, 2005, Koinónia. 239–240.
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sok”-nak kikiáltott zsidó kereskedők mellett érzett, akik ellen a lakásaikat és üzleteiket
kifosztó bányászokat uszították. Igazságtalanság történt, és ilyen esetekben a mindenkori
kiszolgáltatottak, ártatlanul szenvedők mellé állt. Ez az eset arra is rávilágít, hogy a magyar
kommün vezetőinek – politikai meggyőződésük okán – az egykori esetleges kulturális,
nyelvi vagy egyházi kötődés sem számított, csak az ideológiai hovatartozás. Emiatt juthatott
Borsányi György arra a következtetésre, hogy „egyetlen korábbi magyar kormány sem volt
– tényleges tetteit tekintve – annyira ’antiszemita’, mint a tanácskormány”.185
A zsidókkal, illetve zsidósággal kapcsolatos sztereotípiák végigkísérték a korábbi időszak magyar történelmét és irodalmát is.186 A 20. század elején, különösen a trianoni döntés
fogadtatása során tovább bonyolódott a kérdés. Az erdélyi zsidóság – melynek nyelve és
kultúrája alapvetően magyar volt – kettős szorítás alá jutott. Egyfelől meg kellett volna felelnie a magyar részről tapasztalható, az erdélyiek közösségét erősítő elvárásoknak, másfelől ki
volt szolgáltatva az új hatalom disszimilációs politikájának. Ráadásul a mindkét oldal részéről jelenlévő antiszemitizmus közepette, melyet magyar részről a drámaian radikális történelmi változás bekövetkezhetőségében játszott közreműködés vélelme, román részről az új
keletűnek nem nevezhető – Ady Endre megfogalmazásában „balkánian szép” – megvető
megítélések szítottak. A zsidóságnak választani kellett: vagy a nyelvi és kulturális alapú
korábbi identitás további felvállalását, erősítve a magyarságot, vagy a saját öntudatot tükröztető elkülönülés, a cionizmus megvallását.
A középnemesi származású, konzervatív politikai gondolkodású Kelemen Lajos világképében magyaroknak, románoknak, szászoknak, zsidóknak, örményeknek, cigányoknak
– minden Erdélyben élő náció tagjának – munkája szerint megvolt a maga helye és a szerepe. Vallomásos megfogalmazásában: „Én is demokratikus nevelést kaptam, s nekem is
eszményem volt a régi nemes demokrácia az az alapelve, hogy mindenki annyit ér, amenynyit megérdemel, s amennyire reászolgál, és hogy származási és rendi különbség nélkül
mindenki érhesse el azt, amire a közösség javára képességei alkalmassá teszik”.187 Származástól függetlenül kialakított megítélésében csupán az tükröződött, hogy mindenki eleget
tett-e a közösség érdekében végzendő elvárásoknak. Az egyénileg meghozott és az így kialakult döntésnek az egész erdélyi magyarságra kiható, ilyen vagy olyan jellegű végeredményének megítélése tükröződik a napló lapjain is.
Kelemen Lajos egész életében követett világnézeti meggyőződésére, társadalmi szerepvállalására és az utókor számára mindezek megértésére szolgálnak az első világégés időszakában megfogalmazott mondatai: „Fajtánknál és múltunknál fogva a magyarság, és nem a
világ sebeinek gyógyítására vagyunk hivatva. Teljesítsük a magunk kötelességét, s végezzük
jól a magunk dolgát. A világreformok azután következő és nem tőlünk függő, nem rajtunk
megforduló föladatok. […] Hiszen minden olyan ember, aki a maga dolgát nem végzi jól, a
világét akarja jól végezni”.188
Az erdélyiek önazonosságtudatát megalapozó transzszilván múlt, a történelmi hagyományok, a korabeli Magyarország és Erdélynek abban elfoglalt közigazgatási helyzete nem
befolyásolta Kelemen Lajos politikai tisztánlátását. Szociális érzékenysége megértővé tette a
185 Borsányi György: Zsidók a munkásmozgalomban. Világosság, 1992. 2. sz. 148.
186 19. századi megjelenésének feldolgozását l. Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások. Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Vál., bev., Szalai Anna. Bp., 2002, Osiris.
187 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. november 18.–december 12.). MOL R
343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
188 Kelemen Lajos naplója. 1917. április 5-i bejegyzés.
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megjelent új eszmék egyes elvi igazságtartalma iránt, de úgy vélte, hogy az akkori világpolitikai viszonyok közepette annyira sebezhető Magyarország, hogy szétszakadás nélkül nem
bírna ki egy radikális társadalmi-politikai átalakulással járó megpróbáltatást. Ahogyan
szinte prófétai módon, jövőt sejtetően megfogalmazta: „A megindult forradalomra szomorúsággal nézek. Nem eszméi ellen vagyok, mert sok igazsága van. De emberei nem apostolok, s eszközeitől és túlzásaitól fázom. Féltem a hazámat, amely eddig megállott a viharban,
most az utolsó órákban nem tudja megőrizni belső rendjét. Félek, hogy megismétlődnek
1848–49 szomorú eseményei egy még több ellenséggel, és a belső rend teljes bomlásával
rosszabbított kiadásban”.189
Kiemelkedően érdekfeszítő, magával ragadó rész az első világháború és az azt követő
hatalomváltozás – korabeli kifejezéssel –, az impériumváltozás történetének nyomon követése, a megszállástól a jogilag szentesített román közigazgatás bevezetéséig. Eközben pedig
folyik a tudományos tevékenység, a levéltári anyagok begyűjtése, mentése és az elkeseredett
küzdelem az Erdélyi Múzeum Levéltárában felhalmozott magyar forrás- és kultúrkincs
megmentéséért. A naplóbejegyzések hűségesen adják vissza azt a rendkívül képlékeny,
szinte napról napra változó hangulatot, érzelmi ingadozást, amelyet az ott élőknek át kellett
élniük a bizonyosság bekövetkezéséig. Egyik mondata költőien érzékelteti az akkori lelkiállapotot: „A lelkünkre nehezülő lidércnyomásban orgiákat ül a hiszteriás képzelődés”.190 „És
a fantázia” – tette hozzá, de ezt a megjegyzését utólag kihúzta.
Külön jelentőséget ad naplójának az a körülmény, hogy az első világháborút követő időszak történéseit, jogi és közigazgatási eseményeit döntően magyarországi szempontok alapján, az ottaniak szemszögéből vizsgálták, értékelték. El nem koptatható emblematikus szlogenünk, mint a szabadkőművesek titkos jeladása: „Trianon”. Az 1920-ban eltépett film
vetítője azóta is üresen kattogva forog. Az önsanyargató és másokat kárhoztató állapotnál
nem tudunk tovább lépni. Megrághatatlanul, lenyelhetetlenül, kiköphetetlenül fulladozunk
tőle, az egyszer mindenkire váró Nagy Átkelés sikerének reményében, Káron díjazására
nemzeti obulusként ezt visszük magunkkal a nyelvünk alatt. A Trianon-szindróma kapcsán
nem esik szó arról, hogy a gazdaságilag halálra ítélt „Csonka-Magyarországon” tovább élők
voltak a szerencsésebbek, megmaradhattak egymás között, megmaradtak önmaguknak. A
legerőteljesebb beleélési képesség sem elég ahhoz, hogy átérezhesse azoknak a lelkületét,
akiknek nem egy kisebbé vált országban mégiscsak többségi magyarként létezhettek tovább,
hanem egy idegennek számító hatalom, egy újszerű, korábban soha meg nem tapasztalt
uralom alatt kellett továbbélniük mindennapjaikat. A többségiből kisebbségivé válás traumáját adta vissza a legteljesebb nyelvi, szociológiai és mentális értelemben az 1920-as nyelvújító kifejezés: impériumváltás, vagyis hatalomváltás. Hűségeskü egy ismeretlen uralkodóra, az otthonosság érzetét keltő anyanyelv magától értetődő használata helyett idegen
szavak és kifejezések magolása a mindennapi betevő kenyeret jelentő nyelvvizsga reményében. Az időszak naplóbeli megörökítése hozzájárulás a folyamatosan zajló változás, majd a
fordulat erdélyi és nem a megszokott magyarországi szempontú elemzéséhez, lezáródása
utáni következményeinek tényszerű megismeréséhez.
Ma már felidézhetetlen, átélhetetlen, mit érezhettek a monarchiában többségiként élő
magyarok az erdélyi román megszállás, majd az impériumváltozás időszakában. Az akkori
megnyilatkozásokat nemcsak a döbbenet, a hitetlenkedés is jellemezte. A nemzetiségi kér189 Kelemen Lajos naplója. 1918. október 29-i bejegyzés.
190 Kelemen Lajos naplója. 1919. június 3-i bejegyzés.
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dés egyik elfogulatlan szakértője, Jancsó Benedek érzékletes megfogalmazásában: „A
románság aranyos álma beteljesedett”.191 Talán egyedüliként, Magyarország területi vesztesége mellett hatásosabb szemléltetésként az új Románia nyereségére mutatott rá, mely közel
150%-os volt.
A máig feloldhatatlan Trianon-szindrómát egy mondatban lehetne összefoglalni: a tragédia az, hogy megtörtént, és ahogyan megtörtént. Ennek politikai, gazdasági, történelmi és
mentális jellegű traumáját nem lehetett a korabeli döntéshozókkal érzékeltetni. Kosáry
Domokos az 1930-as évek második felében ösztöndíjjal Angliában járt. Élete egyik legkeserűbb emlékeként az egyik londoni pub esti műsorában a jellegzetes magyar „bőgatyás” jelmezbe öltözött színész „trianoni jeremiádáin” kacagtak, mulattak. A gazdaság, az ipar, a
termelés életképességét jelentő országrészek könyörtelen lemetszése mellett a területi elcsatolás lehetőségét megteremtő más ajkú lakosságot is magukkal vitték, így az anyaországnak
nevezett, megmaradt területen egy tömbben magára hagyott magyarság következő nemzedékeit megfosztották a nemzetiségekkel való együttélés élményétől, a más identitás megismerésének lehetőségétől, a kulturális sokszínűség jótékony hatásának felismerésétől és
annak áldásos működhetőségétől. Kelemen Lajos magyarságtudata megkérdőjelezhetetlen,
melyet még erősebbé tett azzal, hogy a máig jellemző ellensúlyozatlan nemzeti letargia
helyett a túlélés, a megmaradás lehetőségeit keresve cselekedett. „A tényezők józan mérlegelése mellett közeli változásban nem hihettem, s levegőbe épített terveknek soha sem voltam
alvajárója.”192 Volt egy erős fundamentum, egy lelki bástya, mely a korabeli erdélyiek számára biztosította a túlélés, a további munka folytatásának lehetőségét. Apáthy István megfogalmazásában: „Erdélyt, ha már elveszítettük formailag, nem veszítettük el erkölcsileg.”193
Az 1918–19-es Budapestről irányított magyar politika elhibázott lépéseit alapvetően az
erdélyi történelemnek és az erdélyi sajátosságoknak nem kellő ismerete határozta meg.
Apáthy István, Erdély akkori kormánybiztosa utólagos helyzetértékelésében rámutatott:
„Már az összeomlás előtt sokat és sok helyen hangoztattam, hogy Magyarország legnagyobb
betegsége Budapest. Azért igyekeztem minden erőmmel, lelkem legjavával azon, hogy
Kolozsvár egy Budapestnél sokkal magyarabb, sokkal egészségesebb szellemi központjává
legyen Erdélynek és általában a hazának; hogy Budapesttel szemben Kolozsvár legyen a
magyar léleknek az, ami az orosz léleknek Pétervárral szemben Moszkva. És bizony mondom, ha az erdélyi magyarság lelke lakozik vala ama válságos időkben Budapesten, akkor a
független Magyarország küszöbéről nem a történelmi Magyarország sírgödrébe léptünk
volna”.194 Ilyen jellegű számtalan megállapítást, utalást, bíráló megjegyzést Kelemen Lajos is
tett. Az egy nyelven beszélés mögötti gondolkodásbeli meg nem értést a még a székely fővároshoz, Marosvásárhelyhez is asszimilálódni tudó „sváb” Molter Károly irodalmi formában
így fogalmazta meg. „Egy kollégám, akinek a debreceni Basahalmán bévül vágták el a köldökét s már harminc éve élt itt, bizalmas cinkossággal figyelmeztetett, mint alföldi társát:
Vigyázz, mert itten mikor megérkeznek ajánlják magukat, nem amikor elmennek, továbbá
a kutyát is magázzák és fölmásznak sok száz méternyire a Somostetőre, szórakozni!”195
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Németh Lászlónak nem kellettek évtizedek, megfelelő – intellektuális és józan paraszti
ésszel egyaránt szükséges – megalapozással elég volt számára egy romániai utazás a nyilvánvaló tény megállapításához. „Áldott Erdély, hogy is tudtuk elveszíteni, mikor még meg se
szereztük volt!”196
Kelemen Lajos nemcsak az 1920-as, hanem valamennyi, az összmagyarságot, így az
erdélyieket ugyancsak alapvetően érintő történelmi fordulópont idején is megőrizte hamisítatlan, az egyéni helyett a közösségi érdekekre fókuszálódott nézőpontját. Az ugyancsak
sokat emlegetett 1940-es magyar eufóriában, a második bécsi döntés idején sem veszítette
el erős kritikai érzékét, erdélyi szempontú, alapvetésű látásmódját. Kis idő múlva már igazoltnak látta, hogy nem az 1920-ban feladott régi munkásszellem tért vissza, hanem valami
egészen más, a hagyományos transzilván értékeket „a legtöbb ide özönlött átmeneti pesti
alak nem ismerte, vagy lekicsinyelte azokat. Bennük mi, a régi munkások nem segítőtársakat, hanem – tisztelet a csekély számú kivételnek – könyöklő és érvényesülni akaró cinkosokat találtunk”.197 A vele személyes kapcsolatba lépő anyaországi tudományos kutatókra,
egyetemistákra, a történelem iránt érdeklődőkre nagy hatást gyakorolt. Közéjük tartozott a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatójából jeles történésszé és levéltárossá
vált Maksai Ferenc. Egyik levelének „másságot” tükröző beszámolájában erdélyi útjának
hatása is érződik: „Különösebb újságot nem írhatok itthonról: a politikai helyzet változatlan; az ifjúságnak március 15-tel kapcsolatos mozgalmai (Egyetemi Kör 12 pontja, élénk
érdeklődés) keltenek némi reményt bennünk, hogy talán van még része a fiatalságnak,
amelyből nem veszett ki minden szociális érzés, s – ha egyelőre még a hazaárulás vádját is
kell elviselnie – képes lesz talán arra, hogy revíziós hejehujázásokon kívül az itteni s a
kisebbségi bajokat meglássa, s némi áldozattal esetleg még alkotásra is képes lesz”.198 A
második bécsi döntés után az Észak-Erdélybe igyekvő haszonlesők – helyi szóhasználattal
–, az „ejtőernyősök” négy év múlva bekövetkezett dicstelen menekülésükkel véglegesen
leszerepeltek. Az 1944. őszi pincefolklór megörökítésében: „Visszük mi is hát / Pálmánk,
zongoránk, / Megtömött bukszánk / És a kiskutyánk. / Édes Erdély, itt vagyunk / Ha bajban
vagy, elhagyunk, / Győz a szittya fergeteg, / A pucoló sereg”.199
Hirtelen természete mellett nagyon józanul tudott gondolkodni. Meglátta és saját érdekükben, jobbító szándékkal megfogalmazta az erdélyi nehézkességeket, a jövő érdekében
kiküszöbölendő hibákat. Közel száz esztendővel ezelőtt leírt sorait, gondolatait ne a szokásos mai politikai áthallással olvassuk. „Azok közé tartozom, akik az erdélyi magyaroknál s
kivált a székelységnél megülő átokként dühöngő ostoba partikularizmus és szeparatizmus
ellen küzdve, az erők egyesítésén szeretnek fáradozni. Látom és érzem, hogy mily nyomorult, elmaradottak vagyunk, s ennek tudatában szeretném, ha minden jóra valóbb célra
minden becsületes, eszes magyar embert össze lehetne hozni. Intézményeink is félig
kiépülve, fél élettel tengődnek. Gyűjteményeink még soha sem méltók sem jellemünkhöz,
sem szép nagy múltunkhoz. Itt is a partikularizmus öl meg. Az, hogy mindenki tudatlansá-

196 Németh László: Magyarok Romániában. In: Magyarok Romániában. Az útirajz és a vita. Szerk.
Nagy Pál. Marosvásárhely, Mentor, 2001. 187.
197 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. november 18.–december 12.). MOL R
343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
198 Maksai Ferenc levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1937. április 23.). ROLKMI Fond 593.
199 László Ferenc: Viski János emlékezete. Korunk, 2005. 5. sz. 122.
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gától vakon csak szerepelni vágyik, s a maga értéktelen szereplésének lehetőségénél nagyobb
értéket nem lát.”200
Sapienti satis (A bölcsnek elég), idézhetnénk legkedvesebb és legtöbbet említett ókori
eredetű mondását. Mindig nehezen viselte az 1920-ban bekövetkezett és 1944-ben visszatért viszonyokat, mert nem a keleti etatizmus rendszerében élő társadalomban szocializálódott.
Kelemen Lajos nem politizált, távolinak érezte magától annak világát. Nem volt semmilyen szélsőség híve, elhamarkodott szó- és írásbeli megítéléseit később beismerte, majd
helyesbítette. Csupán a butaság, a korlátoltság és – nagyon jellemző kifejezéseként – a
„tudatlanság vakmerősége” idegesítette, sőt bosszantotta. Felfogását jól jellemzik élettapasztalatokkal kellőképpen felvértezett korában barátjának, Gyallay Pap Domokosnak leírt
mondatai. „Én egyébként lehetőnek tartom bármily államformában és felfogás mellett az
életet, de az egyedül üdvözítőségben semmiféle formában nem hiszek, s legkevésbé akkor,
ha az kisebb intelligenciájú középszerűségek lármás nagyképűsködésében nyilatkozik. S
abban se hiszek, hogy fejére állított s talpánál és ülőrészükkel felül elhelyezett emberek jobb
versenyfutók legyenek, mint azok, kiknek feje volt felül s a talpuk alól.”201 Az Erdély történelmére mindenkor jellemzően kíméletlen, nagy változásokat egy iparos embertől hallott
józan mondás átvételével jellemezte: „egy századdal estünk vissza”.202 A korábban idézett,
kényelmesnek, elkötelezettség nélkülinek tűnő mondatai mellé tegyük oda azokat a sorait
is, amelyekben régi jó ismerősének, szinte a leányának érzett Balogh Jolánnak öntötte ki
szívét: „Kétszer érni meg a saját hazám feldarabolását és sírba tételét, Erdélynek – melynek
gyermekkoromtól rajongója voltam – elszakítását; halálos seb az én lelkemen is”.203
Kelemen Lajos szerencsésen megmaradt naplói hiteles kútfőként tájékoztatnak történelmünk Erdélyben s főleg Kolozsvárt lezajlott időszaka felől. A részletekbe menő ismeretek
nemcsak az érdeklődő olvasók, hanem a korszakkal foglalkozó tudományos kutatók számára is nyújthatnak megbízható, eddig feltáratlan, forrásértékű adatokat.
Felmerülhet a kérdés, a számunkra pótolhatatlan adatokban, máshonnan megismerhetetlen ismeretanyagban bővelkedő naplók közzététele nem sérti-e Kelemen Lajos puritán
érzés- és férfiasan szemérmes lelkivilágát. Erre a fontos kérdésre már élete egyik legnehezebb időszakában, 1920-ban megadta a feleletet: „Kérek mindenkit, kinek a kezébe kerül,
hogy ne bontsa fel halálomig. Halálom után az Unitárius Egyház levéltáráé. Azonban halálom után csak tíz évvel szabad 40 évet eltöltött, élettapasztalatokkal széles látókörű történelem vagy irodalom szakos tanárnak használni. Később másnak is. Ki nem adható a levéltárból”.204 Naplóival kapcsolatos hagyatkozása egyetlen ismert, 1941-ben kelt végrendeletében205
és utolsó leveleiben olvasható.
A naplóbejegyzések írója lelkületének ismeretében bizonyosra vehető, hogy nem saját
személye, hanem a hosszú évtizedeken keresztül rögzített adatok miatt tulajdonított nagy
jelentőséget naplóinak. Hogy mi volt végső akarata ebben a kérdésben, azt ma is hatályosnak tekinthető végrendeletéből tudhatjuk meg. Teljesen természetes, hogy Kelemen Lajos a
200
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Kelemen Lajos levele Biás Istvánnak (Kolozsvár, 1908. június 17–18.). KL Lev I. 829.
Kelemen Lajos levele Gyallay Pap Domokosnak (Kolozsvár, 1947. szeptember 25.). LGy hagy.
Uo.
Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24–25.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
204 Kelemen Lajos naplója. 1920-i bejegyzés. ROLKMI Fond 593.
205 L. Sas Péter: Kelemen Lajos végrendelete i. m. 62–68.
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kötelességérzet és a hagyomány nagy tisztelőjeként követte az akaratnyilvánításnak ezt a
(szokás)jogilag alátámasztott több évszázados ősi gyakorlatát. Kolozsvárt, 1941. június
28-án keltezett végrendeletében naplóival kapcsolatban így rendelkezett: „Naplóimat Szabó
Attila kedves barátom vegye át, s helyezze el zárlat alá az Erd. Múzeumba. Ő azonban elolvashatja, s használhatja már most is. Az 1921-ig bezáró részt 10 éves zárlat alá hagyom, a
többit úgy, hogy 20 évvel a följegyzések keltétől használhatók legyenek (1925 pl. 1945-ben).
Jakó Zsigmond is olvashatja előbb is”.206
Naplóinak sorsa a későbbiekben is erőteljesen foglalkoztatta, azokkal kapcsolatban
szinte haláláig találhatunk utalásokat. Az egyiket abban a keltezetlen, a kolozsvári Ortopéd
Kórházban megfogalmazott levelében, melyet Balogh Jolán művészettörténésznek írt.
Ebben kifejtette, hogy „én II. tanárjelölt éves korom óta naplót vezettem, s ezek a 20 kötetre
menő följegyzéseim meg is maradtak. Ezeket én a marosvásárhelyi Teleki Tékának szántam.
Eredetileg a Ref. Kollégium könyvtárának akartam adni, de mivel ez a mi kedves alma
materünk megszűnt, s nagy értékű könyvtárát a Teleki-tékába olvasztották be, oda adom be
én is az én, ha nem is nagybecsű, de annyiban mégis megőrzést érdemlő naplóimat, hogy
jelenleg ott tudtommal több ily napló még nincsen”.207 Két másik, ugyancsak a naplóival
kapcsolatos kijelentése arra utal, mennyire fontos volt számára azok megmentése és átörökítése. Önéletrajzi feljegyzéseinek előszavában kifejtette, hogy naplóit „valamelyik magyar
közgyűjteménynek, elsősorban az Erdélyi Múzeum Egylet kézirattárának akartam hagyni,
de attól elriasztott a mindent elnyelni kívánó bukaresti centralizáció látása”.208 1962. október
13-án – halála előtt kilenc hónappal – írott levelében egykori neveltjének, Gidófalvy Istvánnak beszámolt arról is, hogy „a félszázadon át időnként folytatott naplók aztán vagy 20 elég
kövér kötetre nőttek. Sajnos kötetlenül maradtak, s most már akkora összeggel, mely a
beköttetést lehetővé tenné, nem rendelkezem. Tudva, hogy följegyzéseim, melyeket kezdésükkor csak a magam számára, s részben emlékezésem erősítésére és biztosítására írtam,
sok közérdekű s többször bizalmas természetű részletet tartalmaznak, végre is azt határoztam róluk, hogy a volt Erdélyi Múzeum kézirattárában helyezem el azokat. Nem teljes megnyugvással teszem ezt, mint akkor tehettem még, mikor ez az elhatározás született. De
elpusztítani, vagy pusztulásra hagyni sajnálom azokat. Legfennebb azt kötöm ki, hogy bizonyos idő, pl. 15–20 év alatt az anyagot tartozzanak beköttetni, s amennyiben ezt nem vállalják, vagy nem teljesítik, akkor tartozzanak az anyagot a budapesti M[agyar] N[emzeti]
Múzeum kézirattárának [átadni]. Egész bizonyos, hogy se itt, se még inkább Budapesten
nincsen ekkora terjedelmű, de ilyen tartalmában is változatos hosszú ideig vezetett erdélyi
napló, mint amilyenné ez lett”.209
A naplók keletkezésének és vezetésének időpontjára maga Kelemen Lajos szolgáltatott
támpontot. Önéletrajzi feljegyzéseiből tudjuk, hogy édesapja 1885. szeptember legelején
206 Uo.
207 Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, é. n.). Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár F 13. Debreczeni László hagyatéka. (a továbbiakban DL hagy.) 2. Levelezés.
208 Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 22.
209 Kelemen Lajos levele Gidófalvy Istvánnak és feleségének (Kolozsvár, 1962. október 18.). Dr. Tóth
Gyuláné Gidófalvy Etelka gépiratos átírása. Gidófalvy István hagyatéka, Bp.–Dicsőszentmárton.
A továbbiakban GI hagy. A levelezésanyag őrzési helye egy lapalji jegyzet szerint: „Erdélyi
Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)”. Kálnoki Kis Tamás: Reménytelen reménységben, avagy remény
a reménytelenségben. Kelemen Lajos-dokumentum(típus)ok az 1940-es évekből. Levéltári Közlemények, 1999. 1–2. sz. 148. 15. sz. jegyzet.
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vitte el a marosvásárhelyi Református Kollégiumba, ahol sikeres „felvételi beszélgetés” után
Koncz József beírta a második elemi osztály névkönyvébe.210 Kutatható naplói 1894-ben
kezdődnek, vagyis VII. osztályos gimnazistaként vetette papírra élete megőrzendőnek gondolt eseményeit és körülményeit. A Debreczeni László hagyatékában található, címzés és
keltezés nélküli hiányos levelében leírta, hogy „én II. t[aná]rj[elölt] éves korom óta naplót
vezettem, s ezek a 20 kötetre menő följegyzéseim meg is maradtak”.211 Levelének egyik mondatrésze: „sajnos, a kórházi ágyhozkötöttségem itt is gátul alkalmatlankodik”,212 segít behatárolni levele megírásának időpontját. Akkor a kolozsvári Ortopédiai Kórházban ápolták,
vagyis levelét 1961 januárja és 1963 februárja között írhatta. Tiszta nyelvezetű, jól érthető
megfogalmazása az 1961–1962. éveket feltételezi. Levele megszólítása – „Kedves Húgom!”
– arra enged következtetni, hogy egy, Balogh Jolán művészettörténésznek szóló, befejezetlen, el nem küldött levél maradt a kórházban, s jutott Debreczeni László hagyatékával az
Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Levéltárába.
Kései visszaemlékezése szerint úgy tűnik, hogy az 1894-től írt feljegyzéseire, naplóira
nem emlékezett, vagy nem tekintette azokat a napló műfajához találó megfogalmazásoknak. Az általa behatárolt időpont – „II. t[aná]rj[elölt] éves korom óta naplót vezettem s ezek
a 20 kötetre menő följegyzéseim meg is maradtak” – sem tisztázza naplói időhatárát. 1896
őszén iratkozott be a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karára, ahol
történelem–földrajz szakos tanárjelölt lett. Ha a leírtak alapján tekintenénk naplói időhatárát, akkor azok 1897-től – egy kötetet egy évnek számítva – 1917-ig terjednének. Márpedig
1938-ig ismerjük kutatható és fennmaradt naplóit, ezért nem tisztázható, hogy a 20 kötetre
menő feljegyzései alatt milyen időtartamot értett.
Nehezen hihető, hogy ne folytatta volna az általa nagy horderejűnek vélt történéseknek,
megörökítésre szánt eseményeknek a rögzítését, főleg a naplóírónak és a naplóírásnak egyaránt nagyobb szabadságot biztosító 1940 és 1944 közötti időszakban. Egész életében fontos
volt számára élményeinek, gondolatainak, a kutatást elősegítő levéltári forrásoknak írásbeli
rögzítése, továbbadása. Erről többezres nagyságrendűre tehető levelezése is kellőképpen
tanúskodik. A naplói terjedelme miatti bizonytalanságot saját szavaival oszlathatjuk el:
„Egyetemi éveimtől kezdve 60 évig hol részletezőbb, hol csak vázlatos naplót vezettem,
aszerint, hogy időm, és részben a tárgy vagy hangulatom engedte”.213 Hagyatékában fennmaradt egy füzet, melybe a kórházból írt leveleit bemásolta. Húgának szóló levelében utalt
naplói pontos időhatárára is. „Én régebb naplót vezettem (összesen 60 évig). Hatvan évi
naplóim bekötve legalább 20 kötetre mennének, de most nincs pénzem erre.”214 Az előbbiekben hivatkozott megjegyzése alapján – „II. t[aná]rj[elölt] éves korom óta naplót vezettem” – az 1894-ben elkezdett naplóbejegyzéseit – amennyiben 60 éven keresztül vezette –
1954-ig folytathatta. Az bizonyos, hogy 1944 őszén még vezette, mert Sebestyén Kálmán
történésznek az 1960-as évek elején, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként az
Akadémiai Könyvtárban még járt a kezében. Emlékezete szerint az általa olvasott utolsó
naplóbejegyzés 1944. október 11-én íródott: Az orosz csapatok a Feleki-tetőről megindultak
Kolozsvár felé.
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Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 46–48.
Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, é. n.). DL hagy. 2. Levelezés.
Uo.
Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 22.
Kelemen Lajos levélmásolata Kelemen Klárának (Kolozsvár, 1962. július 26.). ROLKMI Fond
593.
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Kelemen Lajos naplójával kapcsolatban az eddigi legteljesebb és legmegbízhatóbb adatokat Szabó T. Attila szolgáltatta. Hagyatékában fennmaradt egy összeírás, mely azt tartalmazza, mely évek bejegyzései maradtak meg, s jutottak el kezéhez.215 Örömmel fedezhetjük
fel, hogy kiadványunk időhatára mindegyik, általa összeírt napló évfolyamát tartalmazza.
Összeírása megerősítette, illetve visszaigazolta Kelemen Lajosnak a naplói időtartamára
vonatkozó megjegyzését, valóban 60 éven keresztül vezette azokat, 1894-től 1954-ig. Szabó
T. Attila kiemelte, hogy az 1940-től 1949-ig terjedő időszakban írottak „a legterjedelmesebb
naplók”. A naplók 1920-ig terjedő első kötetének kiadása reményeim szerint közelebb visz a
továbbiakhoz, a folytatáshoz. Az 1938. év utáni esztendők följegyzései közgyűjteményben
nem lévén feltalálhatóak, azok talán felbukkannak becsületes megmentőjük hagyatékából.
A Kelemen Lajos hagyatékával kapcsolatos, a Securitate levéltárában lévő adatok szerint
a temetésén Kiss Elek püspök kiprédikálta, hogy „ők [Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond és
Debreczeni László] átadták Kelemen kéziratos hagyatékát az unitárius egyháznak”.216
Könyv- és iratanyagát az Unitárius Egyház képviselői két részben, 1963-ban és 1965-ben
juttatták el az Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságának.217 A vázlatos leltárak tételesen nem említették a naplókat, ezért azok időhatáraira vonatkozó támpontokat nem tartalmaznak. Nem lehet pontosan tudni, hogy hozzá nem értésből vagy a menekítés szándékából a Kelemen-hagyatékként említett levéltári jellegű anyag mekkora vagy milyen része
maradt a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában, mert fondjegyzéke a
Kelemen Lajossal kapcsolatos részt tételesen nem tartalmazza. Ugyancsak homály fedi,
hogy hol lehet az a nagyméretű, sötét vászonkötésű füzet, mely Kelemen Lajos kortársairól,
kollégáiról, barátairól szóló személyes jellegű bejegyzéseit, jellemrajzait őrzi.
Idézett, 1941-ben kelt végrendeletében szakmai jellegű hagyatéka rendezésére felhatalmazta legközelebbi munkatársait: „Irataim kiválasztására Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond
barátaimat kérem meg. Mindent oda helyezzenek, ahova le[gjobbnak] látják”.218 Testamentumának 20 évvel későbben is fennálló érvényességét bizonyítja, hogy a megnevezettek már
1961–1962-ben igyekeztek eleget tenni a rájuk bízott feladatnak.
Jakó Zsigmond írta Gidófalvy Istvánnak címzett levelében, hogy „az iratok rendezése
során előkerülő családi iratokra figyelni fogok, és külön teszem őket. A Pista bácsi édesapjára vonatkozó kéziratból is kerültek már elő egyes részletek. Lassan haladhatunk előre.
Most az anyag biztonságos elhelyezésében szaladgálok. Szeretnék egy külön erre a célra
szolgáló megfelelő szekrényt szerezni. Különben hiábavaló dolog lenne a rendezés”.219 A
rendezés során a féltve őrzött naplókat is sikerült megmenteni, amiről ugyancsak Jakó Zsigmond értesítette Gidófalvy Istvánt: „Ami Lajos bácsi naplóit illeti, nemcsak tudok róluk,
hanem szétszóródott részeit a télen magam szedtem össze és kötöttem egybe. Azt hiszem,
hogy bekötve húsz testes kötetnél is többet tennének ki. Értékét ismerjük, és fennmaradásukról gondoskodás történt. Felhasználásukhoz azonban több évtizedes távlat szükséges, s
ezért kívánatos a hírverés kerülése. A hatalmas levelezés és e feljegyzések valóban egyedülálló tudományos értékek”.220 Kelemen Lajos halála után Csomoss Jánosnál, unokaöccsénél
215 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos naplója. Erdélyi Múzeum-Egyesület Könyvtára (a továbbiakban
EME Kt.) Szabó T. Attila kézirathagyatéka. III. Szabó T. Attila-gyűjtemény.
216 Kovács Sándor: Egy hagyaték sorsa i. m. 110.
217 Uo. 116–118., 120–122.
218 Sas Péter: Kelemen Lajos végrendelete i. m. 65.
219 Jakó Zsigmond levele Gidófalvy Istvánnak (Kolozsvárt, 1961. december 11.). GI hagy.
220 Jakó Zsigmond levele Gidófalvy Istvánnak (Kolozsvárt, 1962. november 29.). GI hagy.
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maradt hagyatékrésze sorsáról – eddig ugyancsak egyedüli forrásként – Bágyuj Lajos levele
ad ismertetést. „Az irodalmi és egyéb természetű hagyaték rendezésével azt hiszem Szabó
T. Attila foglalkozik, aki Lajos bácsi utolsó otthonában – Csomosséknál az Attila utcában
megkezdte a leltározást.”221 Levelének forrásértékét alátámasztja, hogy Szabó T. Attilának a
kétfelé osztódott, a budapesti Országos Széchényi Könyvtár és a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattárába beadott hagyatékában egyaránt vannak Kelemen
Lajostól származó anyagok.222
A publicisztika műfaja az alapvető stilisztikai szabályok betartása mellett nem igényel
rendkívüli előképzettséget a tájékozottságon kívül, színvonalát az írói véna minősége határozza meg. Kelemen Lajos naplói olvasmányos stílusban fogalmazódtak meg, amelyek
nemcsak hangvételük, hanem adatokban, információkban gazdag tartalmuk, logikus gondolatmenetük, a háttér-információkat felhasználó következtetéseik miatt nagyon is alkalmasak a meggyőzés és a véleményformálás folyamatának kialakítására. Nem csak saját
közegének szánja gondolatait, megállapításait: tágan értelmezhetően egész közösségét megszólítja, melyet elősegít a leírt történések közös forrása, egyúttal megteremtve a befogadás
és a megértés minél könnyebb megvalósulását. A naplóíró eleve feltételezi, hogy hisznek
szavainak, mely elősegíti közege/közössége véleményalkotását. A mondatokból kicsendülő
– a mai korban fájóan nélkülözött – őszintesége eleve megadja írása hitelességét.
Naplójának fogalmazásmódja megfelelhet a történeti publicisztika ismérveinek: „a történetiség és a közéletiség, a tudomány és a politika találkozásának, egymáshoz rendelődésének nyílt fóruma”.223 Ebben a megközelítésben alkalmas lehet a történeti tudatban való megjelenítődésére és annak gazdagítására. Miután a naplójában megörökítettek fontos
adalékokat tartalmaznak a korabeli társadalmi rétegződés mindennapi életével, szokásvilágával kapcsolatban, ezért egy viszonylag új diszciplína, az életmódkutatás számára is tanulmányozási lehetőséget jelenthetnek.
Kelemen Lajos életének és munkásságának a teljesség igényével történő megismerésére
akkor lesz lehetőség, ha végre közkézen foroghat, olvashatóvá válhat naplója és levelezése,
amikor közkinccsé válhat teljes, a sokszor eltitkolt magán- és a javarészt feldolgozatlan közgyűjteményekben lappangó tárgyi és szellemi hagyatéka: az egész magyar/erdélyi/székely
közösséget megillető tudományos és kulturális öröksége. Mindezek alapvető fontosságú
kulcsai lesznek az erdélyi magyar művelődés 20. századi története megírásának.
A maga korában mindenki tőle várta, hogy a rendelkezésre álló levéltári források és a
történelmi összefüggések akkori legteljesebb ismeretében megírja Erdély történetét. Könyve
ilyen címen nem jelent meg, az annyira várt tudományos vállalkozás elmaradt. Ha elolvassuk naplóját, rá kell döbbennünk, hogy az annyira óhajtott művet saját korára vonatkoztatva tulajdonképpen megírta, Erdély egyfajta sajátságos, 20. századi történetének politika-,
társadalom-, egyház-, irodalom-, művészet- és művelődéstörténeti, eddig jobbára ismeretlen háttér-információkkal alátámasztott, saját életébe ágyazott históriáját tarthatjuk kezünkben. Gyűjteményes munkájának, a Művészettörténeti tanulmányok 1977-ben megjelent első
kötetének legtalálóbb meghatározását – mely a könyv alcíme is lehetett volna – Jakó Zsigmond adta recenziójában: „Kelemen Lajos üzenete”.224 Naplóját a 21. század erdélyi embe221 Bágyuj Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1963. augusztus 9.) Gépírásos levélmásolat a
kolozsvári Szent Mihály-plébánia levéltárában.
222 Szabó T. Attila hagyatéka (OSZK Kt. Fond 358.) és Szabó T. Attila kézirathagyatéka (EME Kt.).
223 Hanák Péter: A történetírás: birtokper. Budapesti Negyed, 1998. 4. sz. 291.
224 Jakó Zsigmond: Kelemen Lajos üzenete i. m. 365.
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rének szóló, a közösség érdekében végzendő tudományművelés kisebbségben receptjének,
napjainkban is beváltható és felhasználható vényének tekinthetjük, hogyan tudták a korábbi
korszak emberei a sorsfordító változások közepette megőrizni és továbbörökíteni a szülőföld szellemi értékeit. Lássuk, a mai kor embere mit tud kezdeni mindezzel, egyáltalán
szüksége van-e az általuk nehezen megmentett örökségre s benne Kelemen Lajos szellemi
hagyatékára.
Minél szélesebb körben átadásra váró nagy tanulság és felejthetetlen élmény Kelemen
Lajos naplóinak olvasása, kutatása. Az erdélyi történelem forrásvidékének levelezésekben,
emlékiratokban, naplókban megörökített, eredményekben és gyakori megpróbáltatásokban
bővelkedő 20. századi időszaka hiteles megismerésében Kelemen Lajosnál alkalmasabb és
hitelesebb historikus ciceronét nehezen lehetne találni.
Közösségéért végzett életművét nem sajátíthatja ki senki, Magyar Örökség-díjasként,
közös szellemi kincsként nemzeti közössége és az erdélyi művelődéstörténet elidegeníthetetlen része.
A forráskiadás megvalósíthatósága az alábbi négyes feltétel szerencsés összetalálkozásának köszönhető. Kiss András ny. főlevéltáros és Cseke Péter irodalom- és eszmetörténész,
ny. egyetemi tanár baráti-szakmai támogatásának, Sipos Gábornak, az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadást és lektorálást felvállaló elnökének, valamint a naplókat őrző Román
Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága (Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj)
levéltáros munkatársa, Florin Mureşan segítőkészségének. Mindezekhez segítségül társult
Kelemen Lajos monográfiája összeállításához a hagyatékának teljességre törekvő kutatása,
valamint levelezése első kötetének megjelenése és a továbbiak sajtó alá rendezésének folyamatban lévő munkálata.
Ezúton köszönöm meg munkám néhai támogatói közül főtisztelendő Szabó Árpád
erdélyi unitárius püspök, Jakó Zsigmond történettudós, Kiss András nyug. főlevéltáros és
Mikó Lőrinc unitárius egyháztanácsos (Kolozsvár), Kónya Ádám múzeumigazgató (Sepsiszentgyörgy), László Gyula régész-történész, valamint Bedő Árpádné Herepei Judit (Budapest), Buday Margit ny. főorvosnő (Szeged), Orbók Ferenc és Orbók Ferencné Gidófalvy
Éva (Dicsőszentmárton) hagyatékgondozók, továbbá a jelenben Florin Mureşan levéltáros
(Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár), Mitu Melinda muzeológus (Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár), Molnár B. Lehel levéltáros (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár), Muszka Ibolya könyvtárvezető (dr. SzentIványi Sándor Unitárius Gyűjtemény, Budapest), Maister Éva és Márton József könyvtárosok
(Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár) szíves segítségnyújtását, Jankovics
József irodalomtörténész (MTA BTK, Irodalomtudományi Intézet, Budapest) szakmai
tanácsait, és intézményi háttér hiányában az alapvető munkakörülményeimet megteremtő
feleségem, Nótás Edit (Kolozsvár) nélkülözhetetlen hozzájárulását.
SAS PÉTER
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Utazásom Erdélyben. »Kelemen Lajostól 1890. Aug. 3. 26-án MVásárhely«
MVásárhely, 1890. 8/3. – 8/30-ig.225
Szeptember 18.

1890 Augusztus 3-ikán indúltunk el Maros-Vásárhelyről, körútunkra. Célunk az volt,
hogy Erdélynek legalább egy kis részét ismerjem meg, s ez jól sikerült. Valami nagy kíséretre nem volt szükségünk, mert nem Afrikába kellett mennünk, hanem csak jó rokonaink
vendégszerető házaihoz. Pakkunk sem volt nagy, mert csak egy kis fehérneműt kellett vinni
változónak, ezt pedig könnyű volt elbírni.
Éjfél után 2 órakór indultunk el, szép idő volt s ez kedvezett utazásunknak, mert sárban
járni nem nagy élvezet. Nekünk pedig gyalog kellett menni, mert Bonyha felé nincs vasút
építve. Medgyesfalvánál226 – a falúval szemben – van egy gyár227 s mellette egy út, mi itt
kitértünk az országútról, s a Lukafalva felé vezető útra tértünk be. Itt, habár még három óra
sem volt, s a láthatáron még a hajnalpír sem látszott: mégis szorgalmas székely emberekkel
találkoztunk, kik veteményt szállítottak „Murokországból”,228 a városba eladni. Az út azon a
dombon vitt keresztül, amely vízválasztó a Nyárád és Maros között, ezen domb tetején egy
fogadó van, mely mellett az út egy nagyot kanyarodik, annyira, hogy csaknem egy kilométernyi kanyarodás után majdnem a fogadóhoz tér vissza. A domb itt kezd lejteni s nappal
innen lehet látni a Nyárádot. Már szinte Lukafalvánál voltunk, midőn feltünt a láthatár szélén a hajnapír rózsapiros fénye. Eközben Lukafalvára értünk. E falú össze van nőve NagyTeremi községgel, mely már Kis-Küküllő megyében van, holott Lukafalva még Maros-Torda
megyében. Teremiben van a Gróf Bethleneknek egy kastélyok.229 Ebben a falúban nagyon
sok a keresztút, úgyhogy az ember, ha nem elég jártas itt, egésszen más irányba megy el,
mint amilyenbe akart.
Egy jókinézésű magyar embertől kérdeztük meg, hogy „Melyik út visz Héderfája felé?”
Ez megmagyarázta, de ez az út csak mezei út, s egy erdő szélén szépen elfogyott. Itt egy
katonasági jelzőoszlopot láttunk meg, s ennek irányába folytattuk útunkat egy legelőn át; de
nem haladtunk sokat, midőn egy széles és mély árok állta el útunkat s e mellett felfelé kellett
menjünk, míg át tudtunk menni rajta. Ezen túl egy tanya volt s mellette egy csomó liba
gágogott, nem messze innen egy ülű (ölyv) aludt a kökénybokrok között, ehhez oly közel
jutottam, hogy alig voltam már 8 lépésre tőlle. Ekkór reá dobtam, de a galy nem talált s az
ülű elrepült. Nem sokára kiértünk az oszlop mellé, mely fából van s több kilométerre ellátszik. Ezen helyről Erdély minden részére, de különösen a Küküllőtől délre fekvő vidékekre
225 Az útinapló lelőhelye: ROLKMI Fond 593. 42. iratgyűjtő.
226 Medgyesfalva 1968 óta Marosvásárhely része.
227 Az 1890-es évek elején épült szeszgyárról van szó. L. Erdélyi kalauz. Utmutató Magyarország erdélyi részében. Szerk. Radnóti Dezső. Kolozsvár, 1901, Erdélyi Kárpát-Egyesület. 158.
228 A Nyárád mente hagyományosan zöldségtermesztő falvainak tréfás elnevezése.
229 A 18. században épült nagyteremi kastély elpusztult. L. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok
és udvarházak. Marosvásárhely, 1995, Impress. 66.
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és a Fogarasi-havasokra van gyönyörű kilátás. A Fogarasi-havasok olyan szépen látszanak
ide, mintha nem lenne tovább egy pár kilóméternél. Innen nem messze egy út volt s ezen
haladtunk a Küküllő völgyével párhúzamosan – mert ide Héderfája még jó messze van.
Végre kezdett az út ereszkedni lefelé, itt egy ösvényre tértünk, s ezen fólytattuk utunkat a
falu felé. Héderfáján egy szép úri lakot láttunk, amelyet azonban nem sikerült megtudnom,
hogy kié…230
Az út Bonyhára egy hídon visz keresztűl, ez a híd oly közel van a gáthoz, hogy kővel
könnyen el lehet oda dobni. A gát alatt nagyon sok marhát és lovat fürösztöttek. A népnek
magyar része itt is becsűletes és munkás. Ahogy átmentünk a Küküllő hídján, marhákat
hajtó falusiakkal találkoztunk, kik füröszteni vitték marháikat. Végre beértünk Bonyhára.
Itt egy sajátságos jelenetnek voltam szemlélője – az állatok életéből. Itt Kovács Miklós bácsinál voltunk, ki akkor Gr. Bethlen Árpád erdővédje és borásza volt. Felesége Csomoss Lil[l]
a édesanyám testvére. KL.231 Ekkór már reggeli 8 óra volt. Bonyhán Gróf Bethlen Árpádnak232 két kastélya233 is van, melyek közül az újabbik sokkal szebb, egéssz kereken egy –
körülbelül 5 méter széles és 3 méter mély – sánccal van körülvéve, mely vízzel megtölthető.
Ezen kastély kertjében igen szép gót ízlés szerint épített és kínai rajzokkal tarkított kápolna
van. Megnéztem itt egy leégett gyár romjait is, mely azelőtt csak egy pár hónappal égett le.
Ugyanis: azon szobától kezdve, melyben a könyvvezető lakott, egy kiszáradt odvas fűzfa
törzséig a hangyák hosszú sóra vándorolt. Ez a fa van – a hangyák kanyargós útait számítva
50–60 lépésre. A hangyák 2–3 cm-nyi szélességben haladtak, hól üvegdarabok alatt, majd
téglarakások és porcsfüvekközött, s az odvas fa úgy tele volt hangyával, hogy belül egésszen
fekete volt. Elmentem e helyről, hogy ne háborgassam munkáikban a szorgalmas állatokat.
Bonyháról másnap (Hétfőn) indultunk el. Innen Bernádra értünk, ez nagyon közel van
Bonyhához és ide is – mint Küküllő megye legtöbb falújában nemzeti színű keret közé van
beírva „Kisküküllő megye, D. Szt. Mártoni234 járás, Bernád kisközség”. Ebben a falúban
semmi nevezetesség nincs.
–·–
Innen Deésfalva még jó messze van, mert csaknem 2 órát kellett kutyagolni míg odaérkeztünk. Itt is megállapodtunk egy rokonunknál,235 akinél a testvérem is nyaralni volt.
Ebben a falúban sok a kőház, annyira, hogy ha a szép kőházak mellett nem volnának ott az
oláhok nyomorúlt viskói, egész kis mezővárosnak látszanék. Innen 1 napi időzés után
tovább indultunk Ádámos felé. Most is, mint ezelőtt, szép vidékeken haladtunk, mert szép
ugyan a Küküllő völgyének alsó része is, de korántsem olyan, mint a felső része vagy a
Maros, vagy az Aranyosé. Legelső falú, melyet elértünk, Vámos Gálfalva volt. Ennek a falú-

230 Erdély alvajdája, Barlabási Lénárd (1501–1526) építtette udvarházról van szó. L. Balogh Jolán: Az
erdélyi renaissance. Kolozsvár, 1943, Erdélyi Tudományos Intézet. 171, 255.
231 Kelemen Lajos utólagos kézírásos beszúrása a lap alján. Mezőbándi Kovács (Kováts) Miklós
(1855–1930) erdész, borász és felesége albisi Csomoss Lilla (1860–1938).
232 Bethleni gróf Bethlen Árpád (1850–1912) földbirtokos.
233 A bonyhai régi kastélyt az 1850-es években historizáló stílusban alakították át. Az új kastélyt az
1930-as években lebontották. L. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” Történelmi családok kastélyai Erdélyben. Csíkszereda, 2011, Gutenberg. 159, 162.
234 Dicsőszentmárton.
235 Kelemen Lajos utólagos kézírásos beszúrása: „Özv. Musnai Sándorné Pataki Mária”.
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nak határán vívta Bem236 1849-ben híres csatáját,237 melyben a br. Puchner238 vezénylete
alatt lévő osztrák ser[e]get megverte. Ez a hely egy berekben van, s az útra nagyon jól látszik. Ennek a falúnak fürdője is van, mely olyan mint a Báznai,239 sőt 1 fokkal még erősebb.
Ezt a fürdőt ezelőtt csak 1 vagy 2 évvel nyitották meg.
Szőkefalva következett most, melynek fehér pléh tornya messzire ellátszik. A falú végén
egy oláh embert értünk útol, aki arról panaszkodott, hogy: „A falú határa az ángolnak és az
örménynek nem is lesz tán elég. Ezt a tagosításra vonatkozólag mondotta, s az angolt, kinek
nem lesz elég a felhatár, Pázsetnek240 hívják, s csakugyan nagy birtokai vannak. Alig, hogy a
falút elhagytuk, egy oláh pap jött velünk szembe, kinek nyelve úgy látszik nem akar hajolni
a»z« magyar szavak felé, mert „jó reggeli”-t köszönt. Borzás oláh falú következett most, hol
az oláhok, mikor a becsületet osztogatták, úgy látszik későre érkeztek meg. Ez a falú már
nincs messze Ádámostól, s innen Ádámosra rossz utakon kellett mennünk, melyek inkább
megjártak mezei, mint közlekedési útnak. Mivel itt a Küküllő csendes, igen nagy kanyargásai vannak. Ahogy Ádámosra értünk, mindjárt elmentünk nagytatához, Albisi Csomoss
Miklós241 s kipihentük magunkat.
Ádámosnak nevezetességei nincsenek,242 mert az ott lévő grófi birtokon a kastély nem
valami híres szépségű.243 Az unitárius templom még leginkább megérdemli a megemlítést,
mert amint mondják, a harangon régi latin feliratok vannak.244 Ez a templom külsőleg is
olyan, mint a katolikus templomok és még sekrestyéje is van. Nem lehetetlen tehát az, hogy

236 Bem József (1794–1850), az 1848–49-es magyar szabadságharc altábornagya.
237 1849. január 16-án Stanislaus Anton Puchner lovassági tábornok Vámosgálfalva és Szőkefalva
között megtámadta Bem csapatait, de azok Borzásig visszavetették őket. Január 17-én Puchner
újra támadott, akkor Bem a befagyott Kis-Küküllőn át egyik zászlóaljával megtámadta a császári
hadtest balszárnyát. Puchner elrendelte a visszavonulást, mely rövidesen pánikszerű futássá változott.
238 Stanislaus Anton Puchner (1779–1852) cs. kir. lovassági tábornok, az 1848–49-es magyar szabadságharc idején a Habsburg-csapatok erdélyi főhadparancsnoka.
239 L. Báznafürdő.
240 John Paget (1808–1892) orvos, földbirtokos, emlékíró. Aranyosgyéresen telepedett le, és magyar
állampolgár lett. Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
241 Kelemen Lajos utólagos kézírásos beszúrása. Albisi Csomoss Miklós (1830–1906) 1848-as honvéd, a marosszéki 87. Székely Honvéd Zászlóalj tizedese, bethleni gróf Bethlen László iklandi,
majd Horváth Gábor kolozspatai ispánja, 1885-től adószedő. Kelemen Lajos anyai nagyapja. L.
Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 95. és Csomoss Miklósné elbeszélése után Kelemen Lajos jegyzése (Ádámos, 1906. július 13.) ROLKMI Fond 593.
242 Kelemen Lajos később ismertetést írt a községről. L. Kelemen Lajos: Ádámos és régi emlékei.
Magyar Nép, 1926. 37. sz. 449–451. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok
1984 i. m. 168–170.
243 Az ádámosi kastély széplaki báró Petrichevich Horváth Lajos (1834–1899) országgyűlési képviselő özvegye, bethleni gróf Bethlen Irma (1844–1932) tulajdonában. Ádámos a Haller-, Mikes-,
Wesselényi- és Szántner-udvarházról volt híres. Ezekről nevezték el a község régi központjában a
Nemesek utcáját. L. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 110–111.
244 Néhány évvel később Kelemen Lajos fedezte fel a templomban Magyarország addig ismert legrégebbi, 1526-ból származó évszámos mennyezetfestményét. Ismertetését l. Kelemen Lajos: Három
erdélyi mennyezetfestésről. Erdélyi Múzeum, 1898. 10. sz. 610–612. és Az ádámosi mennyezetfestmény és szentélyszék. In: Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából
1917. 233–237; 254–256. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m.
38–40.
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ez is – mind az unitárius templomok nagy része – régen katolikus templom volt.245 Különben gót ízlés szerint van építve. A toronynak zsindelyfedele és fatornáca van, s a kőalapra
veres betűkkel van felírva: „Egy az Isten!”
Ádámoson 3 napig ültünk s egy péntek nap reggel keltünk útra, hogy a Kolozsvár mellett fekvő Ajtonba utazzunk. Dicső-Szent-Márton mezőváros volt a legelső, melyet útunkba
kellett ejtenünk. Ez csinos kis mezőváros s nagyon szép megyeháza van,246 melyet csak nem
rég építettek. Útunk az unitárius és a régi református templom mellett elvívő út volt, mely
éppen a temetőhöz vezetett, a temetőn keresztül egy ösvény »vezetett« vitt247 s mi ezen az
úton mentünk. A temető aljában láttunk egy szekeret, de ennek fel kellett kerülni csaknem
a másik végére a városnak, s ezért nem is gondoltuk, hogy útól ne érjü»n«k, de útközben
sokszór megálltunk s néztük a szép épületeket. A megyeházon kívül még nagyon cifra a
reformátusok temploma és vékony, karcsú tórnya,248 egyéb nevezetességek: a járásbíróság,249
a pénzügyőrség, csendőrség, alsóbb fokú »i« elemi fiú iskola, »felsőbb« polgári250 leányiskola. Szóval Szent Márton minden évben épül és nagyobbodik. Ezek a fennt elésorolt nevezetességek nagyobb városban keveset tesznek, de kisebb városban dicséretre méltó, szép és
hasznos. Eközben kiértünk az útra, itt azt vettük észre, hogy a szekér már elhaladt, s előtte
egy kocsi is ment. Egy darabig jó sebes léptekkel iparkodtunk utól érni a szekeret vagy a
kocsit, de miután láttuk, hogy minden fáradozás sikertelen, felhagytunk vele s csak lassan
mentünk tovább. Nemsokára a hegytetőre érkeztünk s itt még egyszer végignéztünk a
Küküllő völgyén. Az út innen kezdve erdők mellett vezetett, s ha tisztás helyre értünk itt is,
ott is feltűnt egy-egy tornya. Mikór az erdőt elhagytuk s a lejtőre érkeztünk, én szomjúságot
éreztem, mire tata251 felvilágosított, hogy még jó messze van egy jóvízű forrás, ahól majd
ihatunk és a lábunkat is meg fogjuk szítatni – hogy ne holyagozzék ki – és eszünk is, mert
megjegyzendő, hogy nagymama252 jól feltarisznyált.
A hegy alatt egy szűk út volt, ahól az út a hegyen lefelé ment, olyan nagyokat kellett
kerülni, hogy nem akartuk ezt az útat járni, s ezért a letarolt földeken át haladtunk a völgybe,
itt a 13-ik kilométerre voltunk Szent-Mártontól. Nem messze innen látszott Gyulas község,
benn a hegyek között. Nemsokára elértünk egy nagy hídhoz s e mellett ott volt a forrás is,
ennek igazán nagyon jó víze van, csak az a kár, hogy semmi bokor vagy fa nincs mellette,
ami árnyékot tartana. Kevés idő múlva elértünk Oláh-Kocsárdra, ez semmi nevezetességgel
nem bír. Az úton egy oláh ember behívott, hogy adjon friss vízet, s nézzük meg, hogy neki
milyen jó vizű kútja van. »neki« Valami 3 kilométerre innen két 20–22 méteres domb van,
ezek között megy el az országút, és 2 telegráf fa ép[p]en a domb tetejére van beásva, innen
245 A 15. században elkezdett építkezés befejező évszáma 1518. A templom a reformáció idején vált
unitáriussá.
246 Az 1889–1896 között felépült klasszicizáló és barokkos stílusú új vármegyeházat Alpár Ignác
tervezte. Csepreghy András–Csepreghy Henrik: Dicsőszentmárton régi arca. A hajdani Dicsőszentmárton régi képes levelezőlapokon. Marosvásárhely, 2005, Mentor. 13.
247 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása.
248 Az 1889-ben felépült neoromán és neogótikus stílusú új református templomot Alpár Ignác tervezte. L. Csepreghy András–Csepreghy Henrik: Dicsőszentmárton régi arca i. m. 27.
249 Az 1805-ben épült régi Vármegyeháza lett a járásbíróság épülete. Csepreghy András–Csepreghy
Henrik: Dicsőszentmárton i. m. 13.
250 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása.
251 Id. nagyernyei Kelemen Miklós (1853–1917) marosvásárhelyi királyi törvényszéki irodatiszt, Kelemen Lajos édesapja. Önéletrajzát l. Sas Péter: Kelemen Miklós önéletrajza i. m.
252 Csomoss Miklósné karatnai Bodó Róza (1836–1923).
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Csapó253 és Radnót s még egy csomó más község látszik már. Már csak 2 kilométer volt még
hátra, megkettőztettük lépteinket, hogy ne késsünk el a 10 órai vonatról, de hiában való volt
sietésünk, mert amire oda kellett volna érkezni, a vonat elment s nekünk gyalog kellett
tovább menni, amég a másik vonat útban fog érni. Radnóton egy szép és régi kastély van,
mely az erdélyi fejedelemség fénykorában épült.254 Itt egy gyermek keresztül vezetett minket
a barom piacon: s ezáltal azt a hasznot csinálta, hogy nem kellett a kanyargós országúton
haladni, de egyszersmind megfosztott attól, hogy a nevezetes kastélynak a Marosra néző
oldalát lássam. Csakhamar elértünk a falú végére, honnan nem kellett sokat menni s egy
jóvízű forrást láttunk a földi borzák között, itt ittunk a vízből és ettünk a csirkehúsból is. Egy
fertály órai pihenés után újra útra keltünk.
–·–
Egy óra múlva Kutyfalván voltunk, ez már Alsófehér megyében van; ahogy a falúból
kiértünk, egy hídra jutottunk, melynek egyik vége Alsófehér – s másik pedig Torda-Aranyos megyében van. Ez a híd a Maroson van, s az oldala is ki van deszkázva. Átal menve a
hídon, egy hegyre vezetett az országút, melynek oldalán sok volt a tanya. Túl a hegytetőn
egy kút kútgém255 ágaskodott, de nem volt rajta sem veder, sem pedig valami edény,
amelylyel lehetett volna vizet merni. Ott volt két székely legény is, de ezek is csak úgy tudtak
inni, mint mi. Ahogy egy keveset lefelé mentünk, látszott Bogát – ez különben Kutyfalva
Ludas felé eső végétől is látszik – itt három híd is van, a Maros nagy kanyargásai miatt. A
hegyen befelé tatának a lába fájni kezdett, nem egyébtől, mint a hűléstől. Kevés idő múlva
elérkeztünk Maros-Ludasra, mely csinos kis mezőváros, van szeszgyára, elemi iskolája és
járásbírósága. Van itt a gróf Andrássyaknak egy uradalmok.256 Két hatalmas híd van itt a
Maroson, az egyik a Beszterce felé vívő vasút hídja, a másik az országút folytatása, ezen
járnak a szekerek és az emberek keresztül. Itt az eső permetezni kezdett, de ezt mi fel se
vettük, hanem tovább mentünk, mert már délután 4 óra volt. Azon a tájon, ahól mentünk
minden egyforma volt, semmi nevezetesség nincs itt. Kecét257 értük legelőbb utunkban, hól
egy öreg oláh pap barátságos köszöntéssel fogadott, ez úgy látszik jobban szereti a magyarokat, mint a Küküllő megyeiek, mert ezek közül némelyik úgy nézi az embert, ha faluján
keresztül megy, mintha bizony minden vagyonát megette volna. Ludas és Kece között 4
székely szekérrel találkoztunk, s kérdeztük az egyik székelytől, hogy hól volt a borvízzel?, ez
azt felelte: „Szekerembe!258 be!” Mivel a székelyek rendesen igen tréfásak szoktak lenni, azt
gondoltuk, hogy csak tréfál, de aztán megmondta, hogy ez a különös nevű falú az aranyárol
híres Nagyág. Kecétől Hadrévig ismét csak olyan unalmas az út, mint előbb. Unalmamban
lépesekkel kezdtem számlálni a kilómétereket, s úgy találtam, hogy 1350 lépés 1 kilométer
– az én lépéseim szerint. Egy helytt az emberek az út mellett fonták a kerítést egy leomló
253 Maroscsapó.
254 A radnóti reneszánsz várkastélyt 1885-ben gróf Bethlen Márktól (1852–1917) az Erdélyi Római
Katolikus Státus vásárolta meg, és mintagazdaságot alakított ki. 1948-ban államosították, a 2001ben újjáalakult Státus visszaigényelte, de nem kapta vissza. L. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten
segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 594.
255 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása.
256 Marosludas a radnóti uradalomhoz tartozó birtok volt, mely az évszázadok folyamán számtalan
nemesi család kezén megfordult. Az Andrássy család udvarházat is építtetett, melynek belsőségét
felparcellázták, így alakult ki az Andrássy-telep. L. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m.
95.
257 Maroskece.
258 Nagyág német elnevezése.
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félben levő útszéli domb oldalára, s itt az út is meg volt igazítva, s kétfelől az út mellett nagy
és mély sáncok voltak ásva.
Ahogy egy kissé tovább haladtunk, megláttuk a domb oldalon lévő tömentelen sok varjút és csókát. Oly nagy számmal voltak itt ezek a madarak, hogy az oldala a dombnak egéssz
szűrkés feketének látszott tőlük. Hamar elértük Hadrévet ezután, de itt nem sok látnivaló
volt,259 s ezért nem időztünk itt, hanem gyorsan tovább haladtunk. Nem messze Hadrévtől
magas hegyek vannak »s ezeknek közepén« s ezeknek közepén kékes-szűrke só260rétegek
látszanak, közel ezeknek az aljához egy nagy híd van: az Aranyos hídja. Miután ezen átmentünk, nagyon jól láttszott a Gerendi szép kastély,261 de miután a falúba nem mentünk be,
csak a közelében levő úton haladtunk, a kastélyt közvetlen közelről nem láthattam. Egy
helytt csak visszafelé indultunk egy balra eltérő úton, melynek Székely-Kocsárdra kellett
volna vezetnie, de egy helytt a falú (Gerend) közelében kétfelé vált. Itt mi nem a Kocsárdi
úton mentünk, hanem azon, »az úton« amely Sós-Szentmártonba vezetett, egy cigánynyal
találkoztunk, ki megmondta, hogy rossz úton haladunk s mi átmentünk a jó útra, kevés idő
múlva szekerekkel találkoztunk, melyek Maros-Újváron voltak kádakkal és csebrekkel a
vásárban, s hazafelé – Szász-Régenbe – igyekeztek. Egyik asszonytól, ki szintén a szekeren
ült, megkérdeztük, hogy hól voltak és elkértük a légelytt262 s merítettünk vele egy jó és bő
vízű forrásból.
Eközben esteledni kezdett s nekünk sietni kellett, hogy az éj nehogy az úton érjen, lehetett ekkor valami 7 óra, de bármennyire is siettünk, kezdett sötétedni, az égen pedig terhes
esőfelhők gyülekeztek s részben ezek is csinálták a sötétséget. Kétszer gyorsabban szedtük
lábainkat, hogy az eső ne érjen utól, de rövid idő alatt teljes szürkület állott be. Bármily
gyorsan haladtunk is az eső elől, alig egy negyed óra múlva zuhogó zápor omlott a nyakunkba, mennydörgés és villámlások között. Feltartottuk az esőernyőt s igyekeztük kerülni
a sárt, de minden igyekezet hiában való volt, mert itt is bételjesedett a közmondás: „Ahól
fényes, ott egyenes”, mert ha jó útra akartunk térni, mindig vízbe és pocsoljába léptünk. Ez
így tartott jó darab ideig és reám nézve – ámbár utaztam még gyalog, ha nem is éjjel – olyan
unalmas soha sem volt az útazás. Valóságos vétek ilyen időben gyalog járni, mert úgy összeromlik cipő és gúnya, hogy alig lehet aztán kitakarítani. Nagy későre beértünk Kocsárdra,
hól egy velünk szembe jövő embertől kérdeztük meg az útat. Ez aztán megmagyarázta, s mi
tovább haladtunk mégpedig elég gyorsan, mert ez az ember azt mondta, hogy az állomás
még van egy jó félórára. Az út vége felé, – hol a falúból kimegy – valami nagy fehért láttunk.
Előbb újrafedett zsindelyes háznak nézett ki, de kevés idő múlva kapú alakját vette magára.
De ahogy egésszen közel értünk hozzá, akkór vettük észre, hogy ez egy vasúti híd, mely az
ország útja felett van építve. Mondta volt az az ember – akit az úton találtunk –, hogy ennek
a hídnak az egyik felén egy lépcsőzet van, amelyen járnak fel az emberek és a síneken mennek az állomáshoz, hogy ne kerüljenek az úton. Kerestük is eleget ezt a lépcsőt, de nem
kaptuk meg a nagy sötétségben. A vasúti töltés meredek óldalán kellett felmászni, hogy a
sínekre jussunk, mert ezek a sínek vannak legalább 3–4 méter magasan, de ahogy felértünk,
259 Akkor még állt Szalánczi György régi udvarháza, melyet 1949-ben, az államosítás után lebontottak. L. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 95.
260 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása: „?”
261 Az aranyosgerendi Kemény-kastélyról van szó, mely házasság révén utoljára a Bánffy család kezére jutott. L. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m.
332.
262 Légely = Nem kör, hanem lekerekített csúcsokban végződő háromszög alakú faedény.
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egy igen kellemetlen dolgot vettünk észre, t. i: a síneket tartó talpfák közül a kövek mind ki
voltak szedve. Nagyon rossz út volt innen az állomásig, melyet senkinek sem kívánok. Egyik
talpfáról a másikra ugrálni nem tartottuk kényelmesnek s ezért a talpfákat átlépve, csak
melléjök léptünk be. Ez nem sokaig tartott, mert észrevettük, hogy szörnyű fárasztó így
lépni. Tehát mégis ahhoz folyamodtunk, hogy egyik talpfáról a másikra lépjünk. Jó darab
ideig mentünk így, végre egy lámpát vettünk észre, melyet előbb a vonat lámpájának néztem, de aztán észrevettük, hogy ez a világosság egy kinn álló bakter lámpájától ered. Odaérve megkérdeztük, hogy elindul-e hamar a vonat a pályaudvarról? A bakter azt felelte,
hogy már el is indult. Mi tehát megvártuk ott amíg elmegy, mert az a vonat, melynek itt
elmenni kellett, a gyorsvonat volt. Kevés idő múlva jött a gőzparipa, szikrákat hányó kürtőjével, de oly szörnyű sebességgel haladt el előttünk, hogy még jól szemügyre sem vehettük s
már messze járt. Mi is elindultunk s nemsokára piros és zöld lámpákat láttunk, ebből következtettük, hogy az állomás már nincs messze, azonban még jó sokat kellett menni, mert ez
az út borzasztó alkalmatlan volt. Egy helyt a lábam megduvadott – s ha jókór észre nem
vettem volna, én is utána súvadtam volna, mert itt is híd volt, ámbár csak egy kis patak
hídja, de azért elég lett volna arra, hogy az embert ha belé esik, jól megitassa. Nemsokára
elértünk a lámpákhoz, de az állomásig még kellett menni, mert itt csak a marosvásárhelyi és
kolozsvári vasúti vonalok találkoztak össze. Innen jól látszottak azon kivilágított házak,
melyek Maros-Újváron vannak. Beértünk végre a várva várt állomásra, itt egy cigány muzsikus nagyon szépen játszott hegedűjén. Nem sokat tétováztam, hanem a pakkot fejem alá
téve lefeküdtem.
De keveset aludtam, mert a vonatok szűntelenül fütyöltek és zakatóltak. Mindegyre felébredtem s aztán újra elaludtam, végre aztán mély álom fogott el s egészszen addig aludtam,
míg tata felköltött s megmondta, hogy a vonat csakhamar el fog indúlni. Valóban nem sokat
kellett várni s már az egyik őr tudtunkra adta, hogy be lehet szállani. Siettünk eleget tenni a
felszólításnak s alig 2–3 perc múlva beszállásunk után éles füttyöt és „Mehet!” kiáltást hallottunk s aztán a vonat elindult Gyéres felé. Erre a sötétség miatt nagyon keveset, mondhatni semmit lehetett látnom. Gyérest csakhamar elértük, de itt kellett várni ismét vagy 3
órát. Unalmasan telt el ez a pár óra, szórakozást abban találtam, hogy a síneken elmentem
az állomástól körűlbelől 120–140 lépésre s innen nagyon jól látszott a Torda-Hasadéka.
Nagy későre aztán jött a gyorsvonat s azután azon vonat, mely Tordára megy. Ez a vonat a
történelmi nevezetességű Keresztes-Mezőn megy el, ahól több ízben voltak csaták. Egyszerre a vonat nagyot fűtyőlve megál[l]t, ez jelezte, hogy Tordán vagyunk. Leszállva a vonatról egy olyan hídra értünk, mely házhoz, vagyis helyesebben egy folyosóhoz hasonlított – s
csakugyan a város felőli részén laktak is. Keresztülmenve a hídon egyszerre árusokkal találkoztunk, kik a vásárban voltak. Kevés idő alatt a vásártéren voltunk, itt eleget néztünk szerteszét, hogy vagy egy ajtoni szekeret keressünk, de nem láttunk egyet sem, pedig heti vásár
volt. Torda csinos kis város lenne másként, csak az a kár, hogy némely utcája szörnyű piszkos, lehetnek ugyan ennek okai a vásárba jött emberek állatjai okozták, de ez nem bizonyos.
Nevezetes itt az unitárius középtanoda263 és a megyeház,264 mely oly szép, hogy ilyen megyeházat még csak D[icső] Szt. Mártonban láttam. Van itt több régi templom is, ezek közül az
263 Gaal György : A tordai unitárius iskola az erdélyi művelődés szolgálatában. Keresztény Magvető,
1996. 3–4. sz. 209.
264 A vármegyeháza neoreneszánsz stílusú díszes épület. L. Pap Domokos: Torda és környéke. Turistakalauz. Torda, 1913,. 11.
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egyik nagy, darabos kövekből készült fallal van körülvéve.265 Van Tordán felsőbb leányiskola, törvényszék stb. Van továbbá egy régi sóbánya is, melynek vízzel telt tárnájában most
fürdő van, ezt azonban nem volt alkalmam látni. Torda történelmi szempontból is nagyon
nevezetes, többször volt itt országgyűlés, ezek közül egyik legnevezetesebb volt az 1568-ban
– melyen az unitárius vallás törvényesen elismertetett.266 Közelében van a híres TordaHasadéka is.
De azért mégsem igaz az, amit egy huszárkáplártól hallottunk, ki szintén egyszerre utazott velünk, t. i. „Kolo[z]svárt is jártam, Maros Vásárhelyt is, de azért egyik sincs olyan szép,
mint Torda!” Miután szekeret nem kaptunk, gyalog mentünk tehát Ajton felé. Az úton
semmi nevezetesség nincs, de alig mentünk 1 Km-nyire, azt a nevezetességet vettem észre,
hogy cipőm kérge leszakadt, tehát ha nem akartam, hogy ne vágja fel a cipő a lábamat,
félmezítláb kellett továbbmennem. Csakhamar egy fogadóhoz értünk, amely egy hegytetőn
volt, innen aztán lejtőn mentünk egészen addig, hól az út betért Puszta-Csán felé. Innen
nem látszott semmi nevezetes dolog, hanem látszott Túr falucska, melyet balra hagytunk el.
Nem sokkal azután jobbra kanyarodott az út Puszta-Csán felé, mely valóban megérdemli
ezt a nevet. A falúnak Túr felé eső végén, jó messze a falútól egy kereszt alatt egy267 asszony
font, másik végén pedig – szintén jó nagy távolságra a falútól – egy másik asszony var[r]t.
Csudálkoztam a bolondságon, de úgy látszik errefelé ez a szokás. Az út Csántól Ajtonig
unalmas és rossz. Több dombot kell megmászni, melyeknek teteje fen[n]sík, végre egyik – a
legfelső – tetejéről látszik Ajton.
Ajton csinos kis falú, de benne semmi nevezetes dolog nincs. Nagyon szívesen fogadtak
a mama testvérei, Kolosvári Domokosné Csomoss Róza és Veress Sándorné Cs. Anna,268 jól
időztünk itt, 11 nap múlva, hogy oda mentünk, elmentünk Kolozsra a sós fürdőre. Erre az
út kukoricaföldek és réteken visz. A Bozsi alagútak »egyikén« tetején vitt keresztül éppen az
út. Ettől nem messze egy hegy tetejére értünk, honnan a sósfürdő környékéről már látszott
nehány ház. A hegy lábánál sok sósforrás van. Nemsokára a fürdőn voltunk, ez a fürdő egy
vízzel megtelt akna. Kettő igen mély ezek közül s egymással összeköttetésben vannak földalatti folyosók által. Ha követ dob az ember e szörnyű mélységbe, nehány másodperc múlva
megvan reá a felelet dörgő visszhang alakjában. A fürdés itt olcsó. Magát a várost nem láttam, csak a széléről egy nehány házat. A fürdés után visszamentünk Ajtonba, honnan 3 nap
múlva nagyobbik sógorunk beküldött Kolozsvárra szekerével. Kolozsvár nagyon szép város
– legalább nekem az. Jó magyar lakósai vendégszeretők, s az embert – legnagyobb részök
– szívesen fogadja. Nevezetes épületei közül megemlítem legelőbb is az Egyetemet.269 Régiségéről híres a főtéren levő szép és nagy katolikus templom, melyet még Mátyás király építetett.270 Ha azonban Kolozsvár minden nevezetességét elé akarnám sorolni, akkor egy kissé
265 Az egykori erőd területén álló ótordai református templomról van szó. L. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. i. m. I. 433.
266 1568. január 6–13. között a tordai országgyűlés törvényt hozott az igehirdetés szabadságáról, a
szabad lelkészválasztásról. L. Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. Erdélyi Múzeum, 1994. 3–4. füzet. 1.
267 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása.
268 Kelemen Lajos utólagos ceruzás beszúrása. Kolosváry Domokosné albisi Csomoss Róza (1860–
1905) és Veress Sándorné albisi Csomoss Anna (1870–1949), Kelemen Lajos nagynénjei.
269 Az 1872-ben alapított Ferenc József Tudományegyetem.
270 A Szent Mihály-templomról van szó. L. Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi
gyűjteménye. Kolozsvár, 2009, Gloria.
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sok papír telne be; legyen elég tehát ezek közül csak egy nehányat említenem, melyeket én
is jó közelről láttam. Van itt a sok alsóbb fiú és leányiskolákon kívül 3 főiskola, t. i: református, unitárius és katolikus, ezen felekezeteknek, továbbá Erdély csaknem valamennyi vallású
népének temploma. Van itt nagy vasúti indóház s szép izraelita templom.271 Szintén igen
nagy épület a katonai laktanya is.272 Vannak a városban hivatalok is, melyeket tán nem is kell
megemlítenem, most igazítják a szép Jósika féle házat273 is a királyi tábla számára. Érctábla
jelöli Mátyás király születésházát274 is, mely az Óvárban275 van, itt van még egy katolikus
templom276 is, melynek oldalán van az az épület, melyben a pénzt verték az erdélyi fejedelemség korában.277 Van még: Orvosi Klinika,278 Múzeum,279 Dohánygyár,280 Dologház,281
Nyári282 és Téli színház,283 tűzoltó őrtorony284 stb. Van itt egy Fellegvár285 is, honnan az egész
Kolozsvár látható. Össze van nőve a várossal Kolozs-Monostór,286 hól szép gazdasági inté-

271 A Hegner Izidor tervezte mór stílusú neológ imaházat 1887. szeptember 4-én avatta fel Rosenberg Sándor aradi főrabbi. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919. Bp., 2003, Noran. 35. (Mesélő képeslapok)
272 A Szent György, a cs. és kir. 51. gyalogezred laktanyája. Uo. 114.
273 Jósika-palota = A főtér nyugati során álló egyemeletes klasszicista épület ma Kolozsvár egyetlen
lábasháza. Az 1880-as évektől 1902-ig, az Igazságügyi palota felépültéig a királyi ítélőtábla működésének színhelye. Uo. 62.
274 Az épület Hunyadi Mátyás születésekor Méhfi Jakab szőlősgazda tulajdonában volt. 1467. szeptember 28-án Mátyás király az adómentesség kiváltságában részesítette egykori szülőházát. Falán
1889. szeptember 2-án helyezték el az emléktáblát, melyet a város építésze, Pákei Lajos tervezett
és Zala György szobrászművész mintázott. Uo. 78.
275 Óvár = Kolozsvár középkori városrésze a Főtértől északra. Uo. 78.
276 A 15. században épült domonkos, majd 1725 óta ferences templomról van szó. Sas Péter: A kolozsvári ferences templom. Kolozsvár, 1999.
277 Szapolyai János 1527-ben kelt rendelete alapján költözött a pénzverde Nagyszebenből Kolozsvárra, melynek műhelye 1608-ban épült. Erre emlékeztet a Kornis utca 4. sz. alatti házon elhelyezett
kőtábla felirata: Domus cementaria et auricusoria (pénzváltó és aranyműves ház) 1608. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 89.
278 1899–1901 között Reményik Károly irányításával épült fel a klinikai negyed. Uo. 178.
279 Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára. Vincze Zoltán: Az Érem- és Régiségtár. In:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár, 2009, Erdélyi
Múzeum-Egyesület.
280 1860-ban, a Magyar utcában építették fel a 400 munkást foglalkoztató dohánygyárat. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 102.
281 A dologház intézménye kiváltotta a javító fegyházat. A törvényszéki fogház, majd kiskorúak börtöne a Farkas utca 10. sz. alatt. Ma a Román Állami Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának
épülete van a telken. Uo. 125.
282 1874-ben építtette a Nyári Színkör faépületét lomperdi Korbuly Bogdán, a kolozsvári Nemzeti
Színház intendánsa. A Színkör helyén épült fel 1908-ban vasbeton kupolás kőszínház. Uo. 188.
283 Az 1811–21 között felépített Farkas utcai Nemzeti Színház a legrégibb magyar színházépület volt.
Az 1930-as évek közepén részben lebontották, részben átépítették, helyén ma az Egyetemiek
Háza áll. Uo. 125–126.
284 A Kurta Szappany utcában állt a takácsok bástyája. A 19. században átalakították, jelzőharanggal
ellátott Tűzoltótorony lett. Uo. 93.
285 A Rákóczi-szabadságharc után Stephan Steinwille, Erdély katonai főparancsnoka megbízásából
1712 és 1723 között épült erődítmény a Szamos bal partján fekvő hegytetőn. Uo. 209.
286 Kolozsmonostor (Cluj-Mănăştur) falut 1895-ben Kolozsvárhoz csatolták.
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zet287 van. Van még e városban az unitáriusoknak Theologiájok, »ref.« állami288 tanítóképezde, Kereskedelmi Akadémia,289 szép sétaterek290 is vannak itt; a főtéren egy nagy házban
van a Pénzügyigazgatóság, Erdőfelügyelőség, Adóhivatal,291 ezekkel van szembe a Trenctéri
vár292 és a sok szép magánház és középület. Innen, a nevezetességeket látva, hazafelé indultunk. Azonban azt el nem mulaszthattuk volna, hogy ismerőseinket elmenve meg nem látogattuk volna. Estére aztán elmentünk vissza Ajtonba. Még 4 napig ültünk itt s ekkór egy jó
alkalom jött a hazatérésre.
Ugyanis: Ajtonnak ekkór nem volt papja, s pályáztak a papok 8-an is, ezen a napon,
mikor én hazatérni akartam, a szőkefalvi pap, Orbán József293 volt ott Kis-Küküllő megyéből. A pap semmi súlyos portékát nem hozott, én is felültem visszafelé a jó kétlovas szekérre.
Vasárnap 5 óra tájban elindultunk hazafelé. Az út ismét – kevés kivétellel – az volt, amelyen
jöttünk. Még Tordáig sem érkeztünk és már besötétedett s én mindjárt elaludtam, de ezt
megbántam, mert reggel mondta nagytata, hogy Torda szépen ki volt világítva, mert ekkór
volt a király születésnapja.294 Mikor legelőbb felébredtem Hadrévnél voltunk s még volt
ekkór egy pár óra reggelig, a lovakat itt kifogtuk és egy réten szabadon hagytuk a »nyeregtől« hámtól a szekérhez kötve, s enni adtunk nekik, itt nagytata és a pap aludtak, s én ébren
voltam. Csak 2 órát aludtak s ekkor újra útrakeltünk. Útközben a pap mulatságos történeteket beszélt el, hol a maga, hol a más életéből, s mi nagyon sokat nevettünk rajta. Legtöbbet
azonban és legjobban nevettük a következőt: „Nemrég – mondá – utaztam egy vasúti állomás közelében és elszunnyadtam, mivel nem féltem, mert lovaim jól tudták az útat. Kevés
idő múlva szörnyű lármát hallottam – azaz csak álmodtam. Lovaim prüszkölésére ébredtem
fel s mit látok? Egy nagy tüzet, amely nem volt egyéb, az egyik vasúti lámpa fényénél. Megijedve néztem körül; hát két macska az úton verekedik. Ezek csinálták a nagy lármát. Haragosan vágtam a lovakra, de ezek meg sem mozdultak, hanem ágaskodva ugrottak vissza;
ettől a zajtól megindultak s betértek egy kukoricaföldre. Alig haladtak a lovak 30–40 lépésre,
már újra ott voltak a macskák. Végét kellett várnom a macskaharcnak, ekkór aztán az egyik
nagyot prüsszentve elfutott. Azóta nem kerültek az úton szemeim elé”. Még több mulatságos
dolgot beszélt el, de én eközben elaludtam és fel sem ébredtem Ludasnak a Kutyfalva felé
eső végéig. Ettől kezdve aztán nem is aludtam többet, mert a nap már jól fenn járt. Amikor
gyalog átmentünk, a kutyfalvi híd oldalára felírtam a nevemet, amikor átmentünk azonban
287 1869. november 15-én, az Erdélyi Gazdasági Egyesület szorgalmazására hozták létre a Gazdasági
Tanintézetet, 1906-ban a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium a tanintézetet akadémiai rangra
emelte. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 203.
288 Id. Kelemen Miklós utólagos ceruzás beszúrása.
289 1887-ben adták át a Sétatér, a Bástya és a Kandia utca sarkán megvalósított Kereskedelmi Akadémia épületét. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 186–187. Az intézmény működéséről l. Kiss
Sándor: A kolozsvári benlakással összekötött kereskedelmi akadémia története. 1878–1895. Kolozsvár, 1896.
290 Sétatér = Hármas fősétányból és kocsiútból álló formáját 1837 és 1860 között nyerte el. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 189–190.
291 Az említett intézmények nem a Főtéren, hanem a Bocskai téren voltak.
292 Pontosítva Trencsinvár, más néven Trencsin- vagy Trincsi-tér. A 19. század második felében azon
a helyen tűzi- és épületfát árultak, ott tartották a baromvásárokat. A 19–20. század fordulóján az
északi részét Bocskai, a déli részét Hunyadi térnek keresztelték. Vö. Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kolozsvár, 1946.43, 114.
293 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
294 Augusztus 18-án.
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rajta, a nevemet nem láttam sehól. Mikor a radnóti állomáshoz jó közel érkeztünk, akkór
ment el előttünk a 10 órai vonat. A szekérről leszállva egész gyorsan futni kezdtem, mire
azonban az állomáshoz értem, a vonat elindult, s én az állomáson maradtam. Itt nagyon
rosszul telt az idő, mert semmi látnivaló sem volt az állomás közelében. Délután 4 órakor
aztán megérkezett a Vásárhely felé menő vonat, melynek egyik ablakában volt tata. Beültem
én is abba a kupéba, amelybe tata ült. Legelöl Kerellő-Szentpál falú volt, mely utunkba esett.
Ennek széles terén és kastélya295 mellett ütközött össze Báthory István erdélyi fejedelem
Békési Gáspárral.296 Vidrátszeghez szintén közel mentünk el, melyről semmi nevezetest
nem tudok. Nyárádtőn voltunk nemsokára, mely már csak 7,5 km-nyire volt Vásárhelyhez.
Ezt a helyet, ahól mentünk, már jól ismerem és semmi nevezetesség nincs rajta. Kevés idő
múlva Maros Vásárhelytt voltam, hól az állomásnál 2 testvérem és a szólgáló vártak. Igy
hazaérkeztünk szerencsésen utunkból…
–·–
Nehány nap múlva Póka-Keresztúrra mentünk egy ott lakó ismerősünkhöz, Fodor
Béla.297 Erre az út nem valami nagyszerű helyeken vitt. Szabad falú vólt az első, hól azonban
nem mentünk keresztül rajta, hanem egy ösvényen kerültük ki. Egy dombsór aljából láttuk
Galambod községet, mely egy völgykatlanban fekszik, magas hegyek között, melyek közvetlen a falú mellett emelkednek. Egy szakadék van a hegyek között, mely távólról úgy néz ki,
mint a Torda-Hasadéka. Keresztül is mentünk mind a falún, mind a hasadékon. Amint a
hasadékon túl értünk, elsötétedtünk és sötétben mentünk egésszen a falúig. Ösvényen mentünk, hogy hamarább érjünk a falúba, s eközben az erdőn egy nagyon hűvös helyre érkeztünk. Mondta itt ismerősünk, hogy itt mindig szokott fújni egy hűvös szellő. Másnap odaérkezésünk után sétát tettünk egy magas hegyre, honnan látszik Erdélynek egy csomó
hegye. Kétnapi időzés után hazajöttünk, de útközben az eső jól elvert. Ezután a Nyárád
mellékén lakó ismerőseinket és rokonainkat látogattuk meg. E vidék annyira ismeretes,
hogy leírását nem is tartom szükségesnek. Hazajőve innen is, tatának lejárt a szabadság
ideje, s egy hét múlva én is a kollegiumba rukkoltam be. De azokat a szép vidékeket, melyeket akkór láttam, nem fogom elfelejteni tán soha!
Vége.
Első önálló munkám. Írtam 1890-ben, a nagyvakáción azon időközben, amely eltelt a
benne írott ajtoni és pokakereszturi meg sztlászlói utazások között. Ahogy Ajtonból hazajöttünk, titokban nekifogtam az írásnak; de észrevették s apám elolvasta. Én akkor szégyel[l]
tem, de apám is biztatott, s aztán odaadtam neki az impurumokat is javítni. Azonban alig
4–5 helyen van benne olyan javítás, amelyet apám tett. A végén a Nyárád mellékét is le akartam írni, de begyűlt a Kollegium s azért szeptember elején az egészet röviden befejeztem.
Az impurumokat fél ívenként javította apám s én az átolvasott darabot mindjárt le is
tisztáztam e könyvbe; aztán írtam tovább. Mire az előadások elkezdődtek, tudom, hogy már

295 A Haller-kastélyról van szó. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem” i. m. 266–267.
296 Békés Gáspár (1520–1579) politikus, hadvezér, János Zsigmond főtanácsosa. 1575-ben a kerelőszentpáli csatában Báthory Istvánnal szemben vereséget szenvedett.
297 Kelemen Lajos utólagos beszúrása. Fodor Béla pókakeresztúri földbirtokos. L. Kelemen Lajos:
Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból. Kolozsvár, 1945. 182.
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minden be volt írva, s úgy egyszer felvittem Kiss Sándornak,298 hogy bírálja meg. Ő úgy
látszik nem olvasta el, de azért nekem azt mondta, hogy jó. Én azonban észrevettem a beszédéből, hogy nem olvasta, s azután semmi effélét nem adtam oda neki. Megjegyzem, hogy
azelőtt írt volt ő valami elbeszélést, s ezt nekem elolvasta, én nagyon szerettem ezt s azt
mondtam, hogy ha írok valamit, odaadom neki is, hogy elolvassa.
A fenn írott eset után aztán még a magyar dolgozatokat sem mutattam neki meg, mert
mindig attól féltem, hogy lecsúfol – ugyan soha sem gúnyolódott velem.
Kelemen Lajos 1896. VIII/9.
Mvásárhelyt.
Kiss Sándor meghalt 1900 februárjában. Gegesbe temették. 1900. VI/27. KL.
Megállóhelyeim: Bonyhán Kovács Miklós borász és erdősz, Édesanyám testvérének,
Csomoss Lil[l]ának ura.
Désfalván: Muzsnai Samuné désfalvi Pataky Mária néném.299
Ádámoson: Csomoss Miklós nagyapám.
Ajtonban: Kolosváry Domokos300 és Veress Sándor;301 édesanyám testvéreinek, Csomoss
Rózának és Annának férjei.
A szőkefalvi pap neve Orbán József volt.

298 Kiss Sándor (1876–1900) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. L. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1890–91. iskolai évről. Marosvásárhelyt,
1891. 43. (XXXIV. Folyam. Uj folyam XXX.) Kelemen Lajos osztálytársainak azonosításához a
továbbiakban is a marosvásárhelyi Református Kollégium Értesítői a források.
299 Muzsnai Sámuel kisbirtokos felesége.
300 Kolozsvári Kolosváry Domokos, albisi Csomoss Rózának, Kelemen Lajos nagynénjének, édesanyja testvérének férje. Megemlékezett róla önéletírásában: „Kolosváry Domokos bátyánk csak
néhány év óta lakott Ajtonban. Édesapja közel százholdas nem rég szerzett birtokán gazdálkodott. Az ők előbbi birtokuk Marosvásárhely közelében, a Nyárád melletti Lukafalván volt.
Kolosváry Lajos tiszteletre méltó erős akarattal, céltudatossággal és székely szívóssággal szakadatlanul minden évben igyekezett valamivel növelni ott kis birtokát, s a m-vhelyi Ref. Kollégiumban egyszerre három fiát taníttatta, s ezen kívül az akkori társadalom kívánatainak megfelelő
mértékig tanult egy leánya is, ki Tiboldi (Dénes?) nevű gazdatiszthez ment férjhez, s ezzel együtt
Magyarországon élt. Kolosváry Lajossal a székely csúfondárosság kikezdett Murokországban.
Valaki ezt a verset írta róla: Kolosváry nem nagy úr, / Málé lisztből laskát gyúr, / Jól megköpi a
markát, / S úgy seríti a laskát. Az eszes és erős akaratú ember nem törődött a gúnyolódással, hanem ment a maga útján kitűzött életcélja, kis vagyona gyarapítása felé”. L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 169–170.
301 Homoródszentmártoni Veress Sándor (†1936) albisi Csomoss Annának, Kelemen Lajos nagynénjének férje.
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1893
Útazások régészeti, történelmi és földrajzi szempontból
Maros-Vásárhely környékén és Maros-Torda megyében
az 1893. évben302

M[aros]-Vásárhelytől Gernyeszegig
M[aros]-Szt-Királyi templom
M[aros]-Vásárhelytől Pókáig
Függelék

Tartalom:
Kelemen L[ajos]
Nemes Ö[dön]
Kelemen L[ajos]

5–15. o.
15–21.
21–35. o.
35. o.

Marosvásárhelytől Gernyeszegig
Mindenkinek megvannak a maga vágyai, melyeket elérni törekszik. E vágyak azonban
sokfélék. – Nem akarok sokat említeni, hanem csak az enyémek közül egyik legfőbbet
hozom fel. Ez az útazás. Többféleképpen lehet érteni ezt a szót, de én különösen azon szempontokból fogom fel, melyek már kis munkánk címében is benne foglaltatnak. Én azt
hiszem, hogy az útazást leghelyesebb ilyen és ilyenféle szempontból felfogni, s így, ha meg
akarunk felelni a kitűzött célnak; legjobb gyalog útazni, mert úgy láthatunk, úgy tanulhatunk legtöbbet. Igaz, hogy a gyaloglás nem nagyon kényelmes, de aki tapasztalni, tanúlni
akar, annak nem szabad visszariadni a fáradalmaktól… Én ha csak alkalom van és semmi
akadály nincsen: ritkán múlasztom el a kirándulásokat. Ilyen kirándulás volt az, melyet én
és Nemes Ödön barátom tettünk 1893. március 25-én Gernyeszegre.
302 Az útinapló lelőhelye: ROLKMI Fond 593. Dosar 42.

65

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Hideg északi szél fújt, mikór Marosvásárhelyről elindúltunk, de számítottunk arra, hogy
éppen ez a szél fogja az eget kitisztítni, s még melegünk is lehet. Gyorsan haladtunk. Vásárhely végétől alig 1 km-re jobbra gyönyörű kis dombon, magyarófa erdők között egy fenyvessel beültetett oldal van. E domb tetején van a br. Bálintitt család temetkező helye és
kápolnája.

A kápolna kis négyszögű épület. Bejárása a nyugoti oldalon van, egy gót stílű ajtón.
Semmi felírás nincs az egész épületen, melyből az építés idejét meg lehetne határozni,
hanem vannak az északi, keleti és déli oldalon – éppen a fedél alatt bibliai mondatok, összevissza írt latin nagy betűk, melyeket a zavaros írás miatt nem is tudtam elólvasni. Ennyi az
egész, mit külsején észre lehet venni. A bejárástól balra van elhelyezve a maksai Máriaffy
Albert303 ősi címere, s minden óldalán vannak szép koszorúk, egyéb a kápolnában nincsen.
A csengettyűn e felírat van: SPES MEA CHA. ISTVS ANNO DOMINI 1760. Az egész egy
sórban van. A CHA. ISTVS csak a hibás öntés eredménye lehet, s helyesen olvasva
CHRISTVS-t teszen. Egyéb látnivaló egész M[aros]-Szt-Györgyig nincsen, mely CigánySzt-György gúnynévre meglehetősen reászolgál, mivel a falu Vásárhely felöli részén majdnem mind cigányok laknak. Szt-György végénél egy patak folyik elé, s alól a falun bekerül a
vasúti töltéshez, s ennek hídja alatt elfoly és követi a vasúti töltést egész Vásárhelyig. E patak
a vásárhelyi Nagyerdő szt-györgyi oldalán ered; s alig 6 km-nyi fólyás után eléri a Marost, a
fűrészgyárnál, s annak egyik hólt ágába szakad.
Szt-Györgynek különben két nevezetessége van. Első, mely hamarább útunkba esik, a
Máriaffy-féle kastély.304 Minden oldalról szép kert veszi körül e dombra épűlt kastélyt,305

303 Maksai Máriaffy Albert (1823–1889) katonatiszt, földbirtokos. 1848 őszén a 11. székely huszárezred hadnagya. 1850. január 16-án a 11. huszárezredhez sorozták, 1858-ban leszerelték. Haláláig birtokán gazdálkodott.
304 Az önéletrajzi feljegyzésekben kiegészítette a látottakat. „A szép fekvésű, egyemeletes, sárgára
festett Máriafy-kastéllyal szemben állottunk meg legelőbb, honnan nemcsak a Maros első teraszára épített kastély nyújtott impozáns képet, hanem északra a Maros-völgy egyik legszebb térsége, a több mint 3 km széles Libáncs-mező, M[aros]v[ásár]hely környékének legnagyobb tere is
egészen kibontakozott.” Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 51.
305 A kastély államosítása után a kastélypark helyén tömbháznegyed, szarvasmarha-tenyésztési kutatóállomás és csendőrlaktanya épült. L. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem” i. m. 385.
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mely előbb a Petky családé volt. – Most is ott van rajta a Petky család kőcímere.306 Régen
sánc és fal vette körül az egész építményt, most azonban ez feleslegessé válván, le van rontva.
Másik nevezetesség a katolikus templom, mely az átmeneti kórszakból való lehet.307 Szentélye félkörös308 ötszögben záródik, három ablak van rajta, melyek közül kettőt dúrva kezek
alakjából kivettek. Belsejét nem volt alkalmunk látni.309 Tórnya egészen új építmény,310 s az
új katolikus tórnyok alakjára van építve, mint amilyen a szt-háromsági, n[agy]-ernyei stb
Szt-Györgyöt elhagyva, körűlbelől 3 km-re a Terebics patakán megy át az órszág útja. E
patak Székesen felül ered s Tófalván felül belészakad a csejdi patak, Tófalván alúl – pedig
egy a szt-györgyi hegyekből eredő311 – kis patak. Az órszágúttól a Marosig szabályozva van,
mert a szabályozás előtt, elöntötte a körülette fekvő réteket s így sok kárt csinált. Nemsokára
elértünk N[agy]-Ernyére, mely falu már régi időtől fogva Maros-Torda megye, illetve
Marosszék egyik legnagyobb faluja volt, s most is igen tekintélyes község.312

306 Mordovin Maxim: A Petki család és Marosszentgyörgy. In: Öreg tölgyfák árnyékában. Tanulmányok Marosszentgyörgyről. Szerk. Nemes Gyula. Marosvásárhely, 2015, Lector. 173–220.
307 A falu Szent György tiszteletére szentelt templomáról kapta nevét, melynek keletkezése a 12.
századra tehető. Entz Géza: Erdély építészete a 11–13. században. Kolozsvár, 1994, Erdélyi
Múzeum-Egyesület. 217.
308 Kelemen Lajos beszúrása.
309 A templomot 1720-ban kapták vissza a katolikusok. A régi, tönkrement mennyezet helyett festett
kazettás famennyezetet készíttettek, a középső, nagyobb méretű mezőben a névadó Szent György
képe látható a befejezés dátumával: 1731. L. Baricz Lajos: A marosszentgyörgyi egyházközség története – Adatok a múltból és a jelenből – 70 éves az önálló plébánia. Marosvásárhely, 2007, Ansid.
18–19. Kelemen Lajos később ismertette a mennyezetfestést. L. Kelemen Lajos: Három újabb
erdélyi mennyezetfestésről. Erdélyi Múzeum, 1900. 2. sz. 109–115. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 100–102.
310 A templom tornyát 1823-ban építették. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. i. m. I. 334.
311 Kelemen Lajos beszúrása.
312 A falu Kelemen Lajos számára különösen nagy jelentőségű volt. „Nekem a családom ős szülőföldje ez a hely, s ezt édesapámtól és egykori levelesládánk általam már jól ismert roncsaiból jól
tudtam. Sokkal később tanultam meg a br. Bálintitt levéltár egy okleveléből azt is pontosabban,
hogy N[agy]ernyéből való elvándorlásunk vagy inkább elmenekülésünk az 1660 őszi Libáncsmezei török-tatár táborozás következménye volt.” Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i.
m. 51.
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Alsó felében van a falúnak a báró Bálintitt család szép kastélya és parkja a hattyus
tóval,313 melyet azonban csak futólagosan tekintettünk meg. Szembe van a kastéllyal az unitáriusak szegényes kis temploma,314 mely most az iklandi egyház fíliája. Régen az unitáriusok nem itt tartották az istentiszteletet, hanem abban a szép, nagy templomban, mely a
kastélytól balra fekszik, egy dombon. Innen azonban őket a katolikusok elűzték s máig is e
szép templom a katolikusoké.315

313 A 18 szobás házban kapott helyet a 15 000 kötetes könyvtár. A parkban még láthatták a kis és
nagy csorgót, a tavirózsás tavat. Kornis Gabriella: Bálintitt Károly (tövisi báró) In: Elődök és Utódok. Erdélyi főnemesek a XX. században. Bp., 2002, Unikornis. 95. A pusztulófélben lévő kert őriz
még történeti elemeket. Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. Kolozsvár, 2007, Művelődés. 61. A halastó mára elláposodott. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten
segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 87.
314 Az unitárus templom tornyában találhattak volna egy 17. századi régi harangot, melynek felirata:
„Marosszekben Magy-Ernie vnitaria Eclesia Harangja 1663”. Magyarország műemlékei. Szerk.
Forster Gyula. II. A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Összeáll. Gerecze Péter. Bp., 1906.
490.
315 A középkori templom a reformáció idején református, majd unitárius lett. A jezsuiták missziós
munkája eredményeképpen többségbe jutott katolikus hívek 1729-ben kapták vissza a templomot. 1904-ben a régi, rossz állapotú templom helyett újat építettek. L. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. i. m. I. 350.
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Harmadik templom, melyet legalább kívülről megtekinthettünk, a ref. egyház csinos
temploma, melyen ugyan – legalább kívűl – semmi évszám sincsen, de hogy nem nagyon
fiatal épület az abból is látszik, hogy a torony lőréssel is el van látva.316
Ernyéből több nevezetes ember került ki. Már Salamon király gonosz tanácsadója is
ernyei Vid volt. Idevaló volt még Mosa Gergely, kiről Kemény János így ír: „és én is
expedialóm egyiket, Mósa Gergely nevű, jó szóval tudó, látott, hallott udvari katonát és
nemes embert, Maros Székit, ernyeit”317 stb. Ezeken kívül volt itt birtoka több nevezetes
családnak, mint az ernyei Ferenczieknek, továbbá a pókai Sárossyaknak318 s a tövissi br.
Bálintitt családnak,319 melynek ma is szép birtoka van itt. Ernyében nagyon sok a forrás,
melyek mind az Ernye mellett elfolyó Kaáli patakba szakadnak. E patak több ágból ered,
melyek közül több a Nyárad vízválasztó hegyeiből jön. Nyugotra foly, s Ernyefelső végénél
délnyugati irányt véve belészakad a Terebics patakába s evvel együtt a Marosba. A kaáli
patakon áthaladva feltűnik egy dombon az oláh templom, melyet azonban teljesen mellőztünk, mivel a fatemplomok között kevés van régi, kivált Maros-Torda megyében.
Így nem akadt nevezetes épület vagy egyéb, mit megnézhessünk egészen Sáromberkéig,
hol legnagyobb nevezetesség gr. Teleki Sámuelnek a falu felső végén fekvő »kastélya« földszintes udvarháza, mely terjedelmes gazdasági épületekkel van összeköttetésben. Szép park
van az »kastély« udvarház megett, s virágos gruppok kerítik a »kastélyt« udvarházat, mely
különben csak földszintes épület…320 E század elején volt a sáromberki toronyban egy régi
majuskel betűs harang, ezt azonban nem tudom megvan-e?321 mert nem láthattuk a torony
és templom belsejét, mégpedig azért, mert nem tudtuk, hogy hól lakik a pap. Innen fél órai
útazás után elértük útunk végpontját, Gernyeszeget. Itt a Maros nagy kanyarodót csinál, s
egészen a falú alatt foly el; egy darabig az országút is mellette halad. A gr. Teleki család kastélya a legnevezetesebb épület itt, a ref. templommal együtt.

316 A kiránduláson látott templom 1780–1788 között épült. 1946. szeptember 3-án, a templomtorony ledőlésekor a hajó is megrongálódott. Az 1950-es évek elején restaurálták a templomot, a
tornyot nem építették vissza. Nagy Lajos–Nemes Gyula: Nagyernye. Sepsiszentgyörgy, 2007,
Cova-Design Stúdió. 33.
317 L. Kemény János autobiographiájának folytatása s végezése. In: Monumenta Hungarica. Az az magyar emlékezetes írások. Öszveszedte s kiadta Rumy Károly György. III. Pest, 1817. 257.
318 A családról l. Kelemen Lajos munkáit: A pókai Sárosiakról. Keresztény Magvető, 1899. 6. füzet.
338–340; Pókai Sárosi György családi följegyzései. Genealógiai Füzetek, 1908. 5. sz. 144–147. és
Pókai Sárosi János végrendelete (1706). Keresztény Magvető, 1912. 5. füzet. 294–298. Újraközölve
Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 311–313, 390–392, 415–417.
319 L. Kemény József: Nem-ágozati értekezés. In: Árpádia. Honi történetek zsebkönyve II. Szerk.
Kovacsóczy Mihály. Kassa, 1835. 137–175; Deák Farkas: Levéltárak a br. Bálintitt család
nagyernyei levéltárából a XVII. századból, 1660. körül. Történelmi Tár, 1880. 588−595; Kelemen
Lajos: Bálintitt József báró (Tövisi). Hírnök, 1925. 444. és Kelemen Lajos: Bálintitt Zsigmond
(Tövisi). Hírnök, 1925. 444. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m.
442.
320 A 18. századi párhuzamos szárnyakat összekötő, neobarokk központi épületrészt 1912-ben Möller István tervezte. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i.
m. 528.
321 A legutóbbi erdélyi harangösszeírás alapján „a sáromberki lelkész 1917-ben felmentését kéri a
háborús célú rekvirálás alól, megemlítve, hogy Pósta Béla 1904-ben 14. századi emléknek határozta meg. Benkő Elek: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Bp.–Kolozsvár,
2002, Teleki László Alapítvány–Polis. 334.
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A kastély a falu délnyugati oldalán fekszik, s legszebb kastélya Maros-Torda megyének.
Majdnem a Maros szélén van, széles árokkal környezve, melybe a Maros víze bebocsátható.
Óriási fenyők nőnek fel az árok fenekéről és oldalából, melyek között szép ösvenyek húzódnak végig s vezetnek hátra a nagy parkba. Az árkot nem szokták megtölteni, csak a fenekén
folydogál egy kis víz. Szép híd vezet be a kastély kapuján, melyet régente fel lehetett vonni,
most azonban nem tudom fel lehet-e vagy nem? E kastélyról a nép azt mondja, hogy annyi
ablaka van mint ahány nap van egy évben, tehát 365. Ez azonban nem igaz, s többektől
hallottam, hogy 144 ablaka van.322 Több nevezetes tagja lakott itt a Telek»y«i családnak, így
Teleki Mihály, Apaffy kancellárja323 is, ki e kastélyt építtette 1680 körül. Jelenleg özvegy
Teleki Gézáné, illetőleg özv. br. Bánffy Györgyné, gr. Bethlen Margit324 lakik benne. A kastélytól a ref. templomhoz mentünk, mely tiszta gót stílű épület.325 Hajó déli oldalán van a
bejárás egy gót stílű ajtón, mely elé egy szintén gót stílű, de valószínűleg újabb időből való
kis előcsarnok – porticus – van építve.
Ablakai igen szépek s ablakrózsákkal vannak díszítve, mindeniken különféle alakítással.
A hajón van összesen 2 ablak, a szentélyen 3. A torony újabb építmény, hasonló az ernyei
kat. toronyhoz, vagy a vásárhelyi Ferenc rendiekéhez. A templom északi oldala nagyon meg
van rongálva. A hajó azon támoszlopa, mely a szentély felé legutolsó, ha ki nem igazítják,
rövid326 idő múlva le fog romlani. Különben úgy a hajó, mint a szentély északi oldala több
helytt meg van repedezve, s a vakolat le van róla esve. Valóban nagy kár volna a régi idők e
szép emlékét pusztulásnak engedni, ettől azonban azt hiszem megóvja a templomot a
Telek»y«i család, mert ide van eltemetve annak legjelesebb tagja: a zernyesti csatában 1690ben327 elesett Telek»y«i Mihály…

322 Kelemen Lajos később foglalkozott a kastéllyal, és megerősítette az ablakok pontos számát. L.
Gernyeszeg. Magyar Nép, 1923. 42. sz. 1–3. Újraközölve Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m.
94–95.
323 Teleki Mihály (1634–1690) Kővár-vidék főkapitánya, tanácsúr.
324 Bethleni gróf Bethlen Margit (1858–1929) útirajzíró, első férje gróf Teleki Géza (1850–1882),
második férje báró Bánffy György (1853–1889).
325 A templom építését a 15. sz. második felére teszik. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. i. m. I. 94.
326 Kelemen Lajos beszúrása.
327 Kelemen Lajos beszúrása.
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A templom előtti gerendákon pihentünk még egy ideig, s aztán a kastélyhoz visszatérve
azt ismét megtekintettük. Lehetett ekkor délután 1 óra. Elérkezettnek hittük az időt az elindulásra. Megindúltunk vissza Sáromberke felé s innen át Sárpatakra, ahonnan szép lassú
menéssel estve 6 órára visszaértünk Vásárhelyre.
Kelemen L.
A M[aros]-Szt-Királyi templom
Erdély építészeti műemlékei között nem utolsó helyet foglal a m-szt-királyi ódón templom. Ezen templom habár nem is nagy – mert hajójának hossza 8.5 m és szentélye 3 m –
méltó a felemlítésre, mert az bizonyos, hogy a XIII. század egyik legérdemesebb emléke,328
mi főleg abból tűnik ki, hogy építésének ízlése román, s e stíl ép[p]’ ez időben érte élő
virágzásának tetőpontját. Tornya nem magas, de szilárd, alja boltíves üreggel van betöltve,
ami valószínűleg ajtó lehetett; ez a vakolat hiánya miatt eléggé látható. A templomnak úgy
állása, mint építészeti modora annak régiségét bizonyítja. Szentélye kelet felé áll s körbe
záródik, s a templomban levő diadalív szintén félkör alakú, mi szintén a román stíl bizonyítására szolgál.

A hajó déli oldalán két ablak s egy kör ablakocska van, mely oly fórma, mint egy ablakrózsa,329 de annak mondani nem merem; mert a román stílű ablakokon az ablakrózsák legtöbbnyire hiányozni szoktak. A templomba a bejárás a déli oldalon van, a középső ablak
alatt levő előcsarnokból, egy tőrpe gót stílű kőajtón.
A templom belseje megegyező kicsinyes külsejével, fala fehérre van meszelve, de nyirkos
falai e színt annyira visszaverték, hogy alsó része – a rajta levő penésztől zőldnek néz ki.
Megemlítést érdemelnek a templom belsejében levő szentségtartó fűlkék, melyek száma 4,
azon kívül a katétra helyén is bevágás van, nemkülönben a mellett. A szentéljen 2 ablak van,
egy a középen, s egy a délkeleti oldalán, mindkettő meg van kímélve az értelmetlen kőművesek rongálásaitól. A templom belsejében egyetlen új felirat van, mely így van írva: „Ezen
700 éves templomot kijavították” stb. Ezt ki írta, ki nem, azt nem tudjuk, de az bizonyos,
hogy idejét nem öregbítette. E templomnak kívűl belűl bomladozik a vakolatja; belűl mint328 „1239-ben a templom már állott, mert a falu Szent István templomáról kapta nevét.” Léstyán
Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 334.
329 A templom déli oldalát rózsaablak díszítette. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 334.
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egy 5 réteg alatt régi falfestménynek darabjai láthatók, s így a diadalíven is körűl-belűl 2 dm2
területű, ily mintájú és színezésű díszítés látszik.330

A templom fala igen vastag, több mintegy 1 m, s az északi falban a padlásról egy üreg
vezet le a földbe, egy beszakadozott alagútba. Ezen földalatti alagút kivezet a Klastromhegyre, melyen a fehér barátok laktak. Ezen alagútat legújabban a br. Rothenthal fia331 próbálták [!] kiásatni; meg is találták, de be nem mehettek, mert a rekedt levegőben a gyertya
sem égett.
Különös figyelmet érdemel a templomnak a tórnya is, mely vastag támoszlopokkal van
erősítve három oldalról s üregeivel a vadméheknek lakhelyet szolgáltat. A toronyba a templom nyugoti oldalán levő ajtón járnak fel, s először a templom órgona nélküli kórusán
haladnak végig. E tornyon összesen 3 ablak van, ezek közül egyik a torony közepén van; s
egy ügyesen faragott kőoszlopocska által két részre »van« osztva.
A másik két ablak a harangoknál van, ép és tiszta román ízlésű. Még látszik a harangok
mellett két betömött ablak, melyek szintén kettősek voltak, de a kőoszlopok ki vannak véve.
330 A falfestményeket 1894. március 28–29-én id. Nemes Ödön tárta fel, melyen hihetőleg fia és
Kelemen Lajos is részt vett. L. Falfestmények a Székelyföldön. Székely Nemzet, 1894. 57. sz. 2.
Megmentésükre kísérletek történtek, l. a Kelemen Napló 1894. december 27-i bejegyzését. A falképekről és azokról készült másolatokról Kelemen Lajos 1898. december 12-én írt levelében tájékoztatta Hampel József régészt, egyetemi tanárt, az Archaeologiai Közlemények szerkesztőjét. KL
Lev I. 228–229. 1900-ban a templom hajóját és szentélyét lebontották, majd újjáépítették. Entz
Géza: Erdély építészete a 11–13. században i. m. 62. Az id. Nemes Ödön által készített freskómásolatokból néhányat közöltek. L. Vătăşianu, Virgil: Istoria artei feudale în Ţările. I. Buk., 1959,
Academiei Republicii Populare Romîne. 75. és 732. ábra; Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 1., 2. sz. kép; Jékely Zsombor–Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben.
Szerk. Kollár Tibor. Bp., 2008, Teleki László Alapítvány. 61. Id. ribiczei Nemes Ödön (1847–1902)
tanár, szerkesztő, illusztrátor. A marosvásárhelyi polgári iskola rajztanára, majd igazgatója. Munkásságáról l. Láng József, Erdély középkori falképeinek állapotvizsgálata. Műemlékvédelmi Szemle, 1999. 1–2. sz. 257. és Jánó Mihály : Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények
kutatástörténetéhez. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 2008, Székely Nemzeti Múzeum–PallasAkadémia.
331 Báró Rothenthal József (1859–1929).
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Igen érdekes ezen toronyban levő egyik harang, mely minden feliratot nélkülöz, de ódonságát alakján kívül bizonyítja a rajta levő 3 fémer, melyek a következők. Az első az „isten
bárányát” (agnus dei-t) ábrázolja lába mellett keresztes zászlót tartva; a második egy széken
ülő – v[ala]mely Árpád-házbeli – királyt ábrázol, balkezében ország-almát, jobbjában királyi pálcát tartva. A harmadik egy szintén egy ülő alak, feje felett dicsfény ragyog s egy könyv
áll előtte.332

A másik harangon a következő felirat van:
VETTE B ISTEN DITSÖ. MATE SANDOR ES ÉDES ANNYA NAGY ANNA. 2-ik.
SECERE333 M. SN. NAZ NANFALVI. N. REF. ECLESIA SZÁMÁRA ANNo 1764.334
Nem múlaszthatom el, hogy ezen igazán érdemes templom két régi kúlcsát meg ne
említsem.

1.

2.

332 „1916. dec. 1-jén hadi célokra rekvirálták és a marosvásárhelyi gyűjtőközpontba szállították,
1918-ban a MOB felmentését javasolta.” Benkő Elek: Erdély középkori harangjai … i. m. 304.
333 Kelemen Lajos beszúrása: „Itt kezdődik”.
334 „Kelemen Lajos 1916. december 6-án kelt levelében az erdélyi ref. egyházkerület Igazgatótanácsa
közbeavatkozását kéri, mivel a szentkirályi egyházközség nem a fenti emléket [a 15. századi harangot], hanem egy másik, 18. századi harangot kívánt mentesíttetni.” Benkő Elek: Erdély középkori harangjai … i. m. 304.

73

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

A 1. a torony, a 2. a templom kúlcsa, melyek közűl az 1. határozottan régibb, mint a 2.
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy az 1. a templommal egyidejű volna; míg azt merem
mondani, hogy 1. nem fiatalabb mint 300 éves, míg a 2. alig lehet 200.
Egy ottani embernek nyilatkozata szerint a templom hegyében, sírásások alkalmával
több apróbb régiséget találnak.
Egyéb látnivalót nem kaptunk sem e kis templomon, sem körülötte, lassú léptekbe viszszaindultunk Marosvásárhelyre.
Nemes Ö.
Marosvásárhelytől Pókáig
A pünkösti vakáció elején Május 15-én indúltunk el második kirándulásunkra. Ide már
nem csak ketten mentünk, hanem Koncz György volt osztálytársunk335 és Deák Dezső barátunk.336 Reggeli 5 óra volt kitűzve indulási időnek, amikor mindnyájunknak a Nagy-hídnál
kellett volna lennünk. Azonban Deák egy keveset késett, s e miatt majdnem egynegyed 6
óra volt, mikór elindúltunk.
A Mezőségre vezető úton indultunk, azonban alig
2 km-re eltér az út jobbra s 1/4 óra múlva az elágazástól M-Szt-Annára érkeztünk. E kis falunak már régebben kívántuk látni nevezetességeit. Felkerestük a tanítót, s ő nem lévén otthon, leánya készséggel adta
rendelkezésünkre a kúlcsokat. Kinyitottuk a fatorony
ajtóját s több kanyargos lépcsőn feljútottunk a harangokig. A kisebbik harang nem régi, csak 1885-ben
készűlt. Régi azonban a nagy harang, s azért arra fordítottuk figyelmünket. Rajta ezen minuskel betűs felirat van:
Itt a Gloie a hibás öntés eredménye. A felirat megfejtése a következő: O rex gloie veni cum pace. Ihs. n.
r. i. 1497. A végső betűk értelme a következő: Ihesus
nasarenus rex iudeorum. Ez itt különben csak rövidítés. A számok egymástól egy paragraphus alakú jegygyel vannak elválasztva, mely jegy egyes szavak és
rövidítések között is előfordúl. Három fémer is van a harangon, amelyek a felfeszített Krisztust ábrázolják virág-díszítményekkel körűlvéve. A harangnak alakja is sajátságos, mert alja
nagyon széles, de alsó karimáján felűl oldalai majdnem párhúzamosak…337
*
335 Koncz György (1876–1895), a marosvásárhelyi, majd a kolozsvári Református Kollégium diákja.
Kelemen Lajos egyik legjobb barátja. Édesapja a marosvásárhelyi Királyi Tábla hivatalszolgája. A
Királyi Táblák decentralizációja idején Kelemen Lajos édesapjával, id. Kelemen Miklóssal együtt
adott be pályázatot a kolozsvári Királyi Táblához. Sikeres pályázata után költözött a Koncz család
Marosvásárhelyről Kolozsvárra. „Gimnazista korunkban kerültem abba a meleg és mély barátságba, mely aztán az ő – sajnos – rövid élete végéig tartott közöttünk. […] Györggyel leveleztünk,
s hozzám írott levelei és levelezőlapjai nálam megvannak.” L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 101–102.
336 Deák Dezső (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
337 Vö. Benkő Elek: Erdély középkori harangjai… i. m. 303.
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Az itt levő templom külsője után ítélve román ízlésű,338 azonban eredeti stíljén változtatások is vannak téve. Bejárása nyugot felől van a torony alól, mi azonban belső részét nem
nézhettük meg. Alig a templomon felűl szakad belé a szt-annai Maros-ágba a Szabadi-patak.
E patak a »m«Mezőség felől jön. Fele339 és Csávás340 mellett ered és Szabadnál egyesűl a
Ménesi- és Galambodi-ágakkal s Szabadi-patak név alatt folytatja útját addig, míg SztAnnán a Maros egyik ágát eléri. Ez az ág különben egy malomárok; a szt-györgyi gátnál
kezdődik s M[aros]-Vásárhely mellett ömlik a Marosba. A malomárokból régen a templom
kőrnyékét el lehetett borítani vízzel, miáltal az eléggé védve volt a külső rombolástól. SztAnnánál az ország341 útnak vége szakad s csak megyei úton haladtunk Udvarfalváig. E falu
nevét az itt levő számos nemesi kúriáról kapta. Legszebb épület itt az udvarfalvi Rozsnyay
család udvarháza.342 A faluban levő ref. templom nem régi s egy – toronyba berakott –
kőtábla felirata szerint a múlt században épűlt. Tehát a faluban alig van valami, ami érdemes
a feljegyzésre. A falun felűl s azon alol is egy-egy patakocska megy a Marosba, melyek a
szt-annai és udvarfalvi hegyből erednek. Túl a falun mind közeledik az út a várhegyi dombokhoz, s alig egy fél km-re már egészen a dombok alatt haladunk. Itt már Várhegyen
vagyunk, mert a falunak szétszórt házai majdnem Udvarfalváig nyúlnak. A falú közepén
van Várhegy szép kis román ízlésű temploma,343 melyet azonban nem nézhettünk meg,
mert be volt zárva. A templom közelében egy patak jön ki a várhegyi erdőkből s a malomárokba szakad. E patakon túl egy egészen új, még jól fel nem épített kastélyt láttunk, melyet
br. Bornemisza András344 építtet.345 Gyönyörűen fog látszani e kastély a Maros völgyén le
Vásárhelyig, felfelé pedig majdnem Régenig. Itt van még az épülő kastély szomszédságában
a szárhegyi gr. Lázárok régi udvarháza, mely most szintén a br. Bornemiszáé. Omlófélben
levő földszintes épület ez, melyben utóljára a híres pénzhamisító gr. Lázár Eszter lakott.346
Ezen túl alig van még egy pár ház, s Várhegyből már künn vagyunk. Meredek, szakadásos
oldal alatt halad itt tovább az út. Alól nyárfák és apró bokrok nőnek, az oldalon pedig nincsen semmi, e kopasz sárga föld messze ellátszik elé a Maros völgyén. Egyszerre azonban
vége a tájnak, s szép csere és magyarófaerdők váltják fel a kopár területet; a szakadások
közül kis patakocska jön elő, s e mellett út viszen fel az erdőbe. Éppen e helyen találkoztunk
szekerekkel, s megkérdeztük az emberektől, hogy merre van a vár. Ezek megmagyarázták, s
mi el is indultunk fel az erdőbe: egymástól 10–15 lépésnyire. Sokáig haladtunk fel a meredek oldalon, míg végre egy fennsíkra érkeztünk. Itt kanyarogtunk egy darabig a szerte-szét
338 „Korára nézve is testvére a marosszentkirályi templomnak (XII. század).” Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 332.
339 Mezőfele.
340 Mezőcsávás.
341 Kelemen Lajos beszúrása.
342 Újabb kutatások alapján a Rozsnyai-udvarház „a 19. század derekán már csak alapjaiban állt,
később alapfalainak anyagát is kiszedték”. L. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 87.
343 A templom építését stílusa alapján 13. századira teszik. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I.
374.
344 Kászoni báró Bornemisza András (1860–1895).
345 Újabb kutatások alapján „a XIX. század végén, a romanticizmus idején, a hajdani várfok lábánál
egy új kastély épült, amelynek építtetője valamelyik Teleki gróf volt. A századforduló után
Hadfaludi István (felesége Teleki lány) tulajdonába került”. 1952-ben lebontották. L. Keresztes
Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 60.
346 Újabb kutatások szerint „a kastély a XIX. század elején romossá vált és anyagának felhasználásával Gáti Gábor építtette kisebb méretű udvarházát”. Uo. 60.
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menő erdei útakon, de bíz’ a vár nem volt sehól. Kerestük más irányba, de nem kaptuk meg.
Lefelé kezdtünk ereszkedni s egy kis csermely mellé értünk. Letelepedtünk ide és megettük
a Vásárhelyről hozott ételt; megunva a keresgélést tovább indultunk Sárpatak felé. – Útunk
szép erdők alatt vitt tovább, majd széles térségre jútottunk, melyen a sárpataki patak foly
végig. Sokáig néztünk egy szép sast, amely a sárpataki erdő szélén fölrepült, s mely valószínűleg az erdőben lakik, mert az erdő több mint ezer hold. Csakhamar Sárpatakra értünk.
– Legelőbb megnéztük gr. Teleky Károly most épülő kastélyát.347 Ez nagyon szép épület
lessz,348 s istállója is olyan, amilyent még sehól sem láttunk. Innen a másik kastélyhoz
indúltunk, mely a gr. Teleky Józsefé.349 Azonban megláttuk a templomot; ez felköltötte
figyelmünket és előbb azt néztük meg. – Harangláb van építve közel a templom déli oldalához. Ide mentünk fel előbb, s bizony nagyon meg voltunk lepetve, mert itt két régi harangot
találtunk, pedig erről még nem is álmodtunk. A nagyobbikon ezen felirat van:
ERUMPENS. XT. JANOR350 HOSTIS LIQVE FECIT ACINAN. ECLES. REFOR: IN ANO
1661. SARPATAKIEN. C. MARTIN SARPATAKI. M. PRONOTARI REFUDI CURAVIT
1669.351
Az a Sárpataki Márton,352 kiről itt szó van, azelőtt egy pár évvel vette fel a Sárpataki
nevet az 1660-as években, mert azelőtt Nagy volt a neve a Sárpatakiak családjának. Most e
családból nem él senki, rég kihaltak. A kis harang felirata minuskel fractur353 betűs, s ilyen:354

Az egész egy sorban van, a szavak közé foglalt keresztekkel. Évszám nincs rajta, de azt
tudjuk, hogy azon harangok, melyeken évszám nincs, rendesen régebbiek azoknál, amelyeken az évszám meg van jelőlve. Lehetne ugyan azt is feltenni, hogy az évszám nem fért ki,
ez azonban alig hihető. Különben akkór több rövidítés is lenne, mint a szt-annai harangon,
vagy a kereszteket mellőzték vólna tán, mint a pokai kis harangon. Kiférhetett vólna egyéb
helyre is különben, pl. a betűk alá egy második sórban. Ezt tekintetbe véve – azt hiszem –

347 A felső kastélyt gróf Teleki Arctur (1873–1959) eladta Mircea Vaida-Voievod országgyűlési képviselőnek. A második világháború után lebontották. L. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 510–512.
348 „Hatalmas, magasra emelt manzárdtető és finom mívű pilléreken nyugvó bejárati előcsarnok,
hangsúlyos sarokrizalitok és nyugodt, klasszicizáló tagolás jellemzik.” Horváth Hilda: Régvolt
magyar kastélyok. Bp., 1998, Gemini. 214.
349 Az alsó kastély 1872-ben épült, utolsó gazdája gróf Teleki József (1902–1967). Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 512. Az első világháború után az
egyemeletes kastélyt tulajdonosa lebontatta, az ahhoz tartozó belsőséget felparcelláztatta. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 19.
350 „Christianorum”. Kelemen Lajos beszúrása a harangfelirat felett.
351 Az 1800-ban lebontott középkori templom 1669-ben, Sárpataki Márton ítélőmester által újraöntetett egyik harangjának felirata. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. II. 335. A felirat másolata nem sikerült tökéletesre.
352 Sárpataki Márton (†1727) erdélyi ítélőmester.
353 Kelemen Lajos beszúrása.
354 Kőváry László olvasatában: „DEUS + HOMO + FACTUS + EST + CRISTUS + REX + VENIT +
(CU)M PACE”. L. Kőváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei. Kolozsvár, 1892. 268.
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bátran állíthatjuk, hogy e harang legalább a XV. század közepéről való.355 A templom is régi,
ajtója gót stílű, támasz oszlopa van délről kettő, északon szintén. Szentélye keletre van
fórdúlva, s négyszögű, mint a vásárhelyi Minorita templomé. Belseje tele van régi címerekkel, amelyek közül egy nehány magyar feliratú… Megnéztük még a kastélyt és a Teleky
grófok családi sírboltját, s aztán mentünk tovább Póka felé. Leereszkedtünk a kastély mellett
egy ösvényen s egy patak mellett folytattuk útunkat tovább, amelynek Sárpatak a neve. Ered
egyik ága Nagy-Ercsén, a másik Körtekapu mellett. E két ág egyesül a Balai-patakkal, s
azután belé szakad a Toldalag és Almás mellet[t] elfolyó két patak. Sárpatakon felül beleömlik a póka-keresztúri patak, s a falu között egy – a sárpataki erdőkből jövő – kis patakocska.
Ennyi kis ágból Sárpataknál már tekintélyes patak lessz, és Sárpatakon felűl malmot is hajt.
E malomtól északra alig 100–200 lépésre egy kitűnő, jó, hidegvízű forrás van, a „Jézus kútja”,
s ezen alól egy zuhany. E helyet elhagyva a pókai patak mellett folytattuk útunkat jó darabig,
majd átmenve egy hídon csakhamar elértünk Pókába, Gellért Albert úr356 vendégszerető
házához. Innen mentünk el délután a templomhoz, melyről Deák Dezső barátunk nem
tudott semmi nevezetest.357 Nem is csoda, hiszen kűlsője kivált távolról semmit sem mutat.
Elkértük a paptól a kúlcsot, s bementünk a kis templomba, melynek »boltozatán« mennyezetén egy felírás van. E felíratban az van, hogy az országban
bár háború folyik, mégis a pókai hívek gondolnak a vallásukra is, és azért építik a templomot 1706-ban.358 Ez magában még nem is volna nevezetes,359 de még csak ezután
mentünk el a harangokhoz is, melyek már régiségöket
tekintve nagyon érdekesek. A nagyobbikra ez van írva:
VERBVM+DOMINI+MANET+IN+ETERNVM+PRIDR.
SANTE. ANNO+15+77+
A felírás latin nagy betűs. Bár ez érdekes régi harang, de
sokkal nevezetesebb ennél a kis harang. Már alakja is a
mostani harang alakoktol elütő, hosszukás.360
Rajta e minuskel betűs felirat van:

355 A legutóbbi erdélyi harangösszeírás 15. század végire datálta. Vö. Benkő Elek: Erdély középkori
harangjai … i. m. 302.
356 Id. Gellért Albert református presbiter, birtokos. Hasonnevű fia, ifj. Gellért Albert (1894–1967)
anatómus, egyetemi tanár, 1934-től haláláig a szegedi Anatómiai Intézetet vezetője.
357 A törökök által 1661-ben lerombolt templomot 1666–1668 között helyreállították. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 101. A helyreállításról tájékoztat festett kazettás mennyezetének
felirata. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 59.
358 Kettős feliratos tábla emlékeztet a templom 1706. évi nagyobb javítására. A festett kazettás menynyezetek 1944-ben elpusztultak. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 101.
359 Később tudatosult benne a mennyezet feliratának értéke, melyet írásában megörökített. L. Kelemen Lajos: Három újabb erdélyi mennyezetfestésről i. m. 109–112.
360 A legutóbbi erdélyi harangösszeírás az 1500-ból valót az elpusztult harangok között tartja számon. „A felirat eleje és vége között két gyíkhoz hasonló alak van, női fejjel, szembe fordulva. Bizonyos, hogy pápisták készítették.” Benkő Elek: Erdély középkori harangjai … i. m. 330.
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Ez már azért is érdekes, mert a Mezőségen ritka a régiség; ámbár ahól magyarok vannak,
ott lehet találni. Régebben e faluban sok nevezetes nemes családnak volt birtoka. Innen írta
magát a pókai Sárossy család, mely családból »János« György 1672 körül Marosszéki királybíró volt.361 Volt birtoka s van részben ma is a gr. Telekyeknek, Pataky, Gellért, Tolvaj, Sárpataki családoknak. A falu neve és a határ elnevezések is mutatják, hogy Póka régi helyiség
lehet. Némelyek még az állítólag itt feküdt Napocaból származtatják nevét, ámbár ez
Sz-Ujvárnál362 volt.363 A székelyföldön van Pókahalma nevű domb, miről különböző regéket
beszélnek; ez is valami Póka nevű vitézről vehette nevét,364 mint P[óka]-Keresztúr, mely
nevét már eléggé megmagyarázza. Van a falu déli részén „Hercegkert” nevű hely, mely
olyan, mintha parkírozva lett volna valaha. Van továbbá Ógát – egy magas hegy a falutól
keletre – melyek közül, főleg az utóbbi régi elnevezés.
Másnap haza indultunk. Ugyanazon útakon jöttünk, mind amelyeken mentünk volt,
csak Pókától Sárpatakig nem, mert ott a rendes úton haladtunk. Mikór oda értünk ahól a
várhegyi várat mondták, hogy van, egy öreg embert találtunk, aki az erdő alatt szántott.
Kérdezősködtünk tőle, mire ő készséggel megfelelt, s jól megmagyarázta a vár helyét. Egy
regét is mondott a várról. Azt mondta, hogy neki egyik előde még csak olyan 15–16 éves fiú
lehetett, ki jött Várhegyről marhákkal. Amíg ő ledőlt a fűre, addig a marhák bementek az
erdőbe, s ő sokáig kereste, míg végre a vár helyén megkapta azokat, el akarta hajtani. Egyszerre csak megnyílt a föld előtte, s bejött egy vasajtón két tündér leány. Egyik kérdezte tőle:
„Kell-e neked sok pénz?” A fiú azt felelte, hogy kell, mire a leány bevitte őt a vár pincéjébe
a vasajtón, ahól kádszámra áll az arany és ezüst. „Annyi pénz van ott, hogy elég vóna Erdély
országnak” mondá az öreg. A fiú megtőlté kétszer ezüsttel sapkáját s kifutott, és egy odvas
fába öntötte a sok pénzt. Harmadikszór aranyat hozott, de akkór a vasajtó bezárult s oda
ütötte a fiú sarkát, és örök életére sántának maradt. Hazafutott apjához a fiú az arannyal úgy
nyomorékon, s ez kérdé, hogy hól kapta. Ő mondta, hogy a vár pincéjéből hozta. Visszament apjával együtt az ezüstért is, de addig; míg ő otthon járt, pásztorgyermekek tüzet raktak az odvas fába, ez meggyúlt és a benne levő sók ezüst pénz elólvadt. Az arannyal sok
földet vásárolt az apa s a fiú, s a falu leggazdagabb emberei lettek. Utódaik elszaporodtak s a
főld így sokfelé eloszlott. „Még ez a főld is, ahol én szántok, abból a pénzből való, amit ott
kaptak”, végzé beszédét az öreg. Többet is beszélt még a várról, s megmagyarázta még egyszer az útat, s mi elindúlva csakugyan megkaptuk a várat, melyet a nép „leányvár”-nak
nevez. A vár keleti, északi és déli oldala igen meredek, csak nyugaton áll összeköttetésben a
fennsíkkal. Északon úgy látszik – mesterségesen is le volt vágva az oldal –, hogy meredekebb legyen. Nyugoti oldalától fogva majdnem egész kereken veszi egy roppant sánc. Mindenütt veres a föld itt a sok tégla maradványtól. Nagyon sok üreg van a vár helyén, melyeket
nagyobbrészt kincskeresők ástak. Mondta az öreg ember is, hogy azelőtt 5–6 évvel négy
361 A családról l. Kelemen Lajos: Pókai Sárosi János végrendelete (1706). Keresztény Magvető, 1912.
5. füzet. 294–298. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 415–417.
362 „Kolozsvárnál”. Kelemen Lajos beszúrása a Szamosújvárnál helységnév felett.
363 A Póka helységnév 1323-ban Pókatelke (Poukateluke) volt, a személynévnek és a birtokos személyraggal ellátott főnévnek az összetétele. Utóbb az utótag elmaradt. Kiss Lajos: Földrajzi nevek
etimológiai szótára. II. Bp., 1988, Akadémiai. 358.
364 A legenda szerint a reformáció háromszéki terjedésének idején Apor Ilona egy asszonysereg élén
Szűz Mária segítségével győzelmet aratott a Pókai prédikátor által vezetett protestáns seregen. A
harcban elesett Pókai sírja lett a halom névadója. Vö. Ambrus Lajos: A Turul fia II. A Székelyföld
mondákban, regékben és legendákban. Székelyudvarhely, 2006, Litera–Veres. 80.
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várhegyi ember egy hétig ásott ott, de mikor már érték a vasajtót, akkora vihar lett, hogy
munkáikat ott hagyva, többet oda soha vissza nem tértek… Mi is áskáltunk, igaz, hogy nem
kincsért – ugyan az is jól fogott volna – hanem felíratos tégláért, mert sokan a várat római
eredetűnek tartják, s csakugyan közelében vonúl el a római út is, ámbár a vár háromszög
alakú, mi ellenkezik a római várak építtési módjával. Nem kaptunk, csak ökölnyi téglákat,
melyeken semmi felírás nem volt – ezek is csak töredékek voltak. Egy helytt köveket is láttunk, melyek cementforma ragaccsal voltak összeragasztva. E ragacsból hoztunk haza mi is.
Körülsétáltuk a várat szinte egészen, s az északi árokban rendkívüli nagy veres téglákra
akadtunk, melyek azonban – amint látszott – csak részei lehettek egy óriási darabnak. Azt
hiszem, hogy szorgalmas ásatással csak lehetne kapni valami régiséget itt, de nekünk ásóeszközeink oly hitványak voltak, hogy azokkal a legnagyobb igyekezet mellett is alig mehettünk valamire. Átlátva, hogy az ásás így eredménytelen, otthagytuk a vár helyét, s délután 4
órára hazaérkeztünk.
FÜGGELÉK
A gernyeszegi ref. templom ablakrózsái.
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1894
Újabb útazások az 1894. évben.
írják
Kelemen Lajos és Nemes Ödön
tanulók365

Marosvásárhelytől Kolozsig
Ajton
Tórda
Kolozsvár

Tartalom:
1–26.
Kelemen Lajos
26–37.
Nemes Ödön
37–65.
Kelemen Lajos
65–83.
Kelemen Lajos

Marosvásárhelytől Kolozsig
Régi tervünk valósúlt meg akkór, midőn 1894. június 30-án reggel elindúltunk útunkra
azzal a szándékkal, hogy ha Isten is úgy akarja, megnézzük Kolozsvár és Torda városát, s
mindazokat a szép helyeket, melyeken addig keresztül kell útaznunk. Meglehetős szép időben indúltunk el a vasúti állomáshoz, hól vonatra űlve, megkezdettük útunkat.
Nyárádtő felé ismerős a hely. Mindjárt látjuk jobbról a cukorgyárt, távól a „hosszufalukat”,
majd balfelől a Medgyesfalvi szeszgyárt, a kakasdi erdőket, a téglagyárt. Jobbról, a fák közül
ki-kilátszik a szárhegyi gr. Lázárok medgyesfalvi kastélya,366 alább meg a keresztúri kas365 Az útinapló lelőhelye: ROLKMI Fond 593. Dosar 42.
366 A medgyesfalvi kastély mindkét különálló, egyemeletes épülete elpusztult. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok i. m. 62.
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tély,367 túl a Maroson Cs[itt]-Szt-Iván, aztán az ellenkező óldalon Lőrincfalva, a teremei368
kastély s Nyárádtő. Itt egy percre megáll a vonat, aztán fólytatjuk tovább Lúdas369 felé az
útazást. – Elhagyva a nyárádtői állomást, nemsokára a Nyárád hídján is átmegy a vonat. Ez
a fólyó közel ide szakad a Marosba. 70–80 km-nyi kanyargós futás után; vidéke legnépesebb
része Magyarországnak. Egyik falu a másiktól alig 1–2 km-re van. Valóságos ellentéte a
Mezőségnek. – Kerellő Szt-Pál kastélya látszik azután, melyben a Hallerek élnek, s a kápolna,
hól örök álmokat alusszák,370 alatta pedig a csatatér, melyen Báthory István és Békés Gáspár
ütköztek meg 1575. júl. 9-én Erdély trónjáért. – A vonat tovább viszen, s látjuk Ugra csinos
udvarházát,371 amely szintén a Hallereké, azután még egyet kanyarodunk, s előtűnik a régi
dicsőséges kor egyik, még ép emléke, a radnóti kastély.

Egymás után láttuk a Báthoriak, Rákócziak s Bethlen emlékeit, melyek fennmaradtak,
talán azért, hogy emlékeztessék az útast arra, hogy századok alatt mi történhetik s mennyi
minden változhatik meg.
Radnótnál is elhaladunk. Kutyfalva tágas mezejét elhagyva, hirtelen megszűkül a térség,
a Maros nagyot kanyarodik az előrenyúló dombok miatt s keskeny útat tőr magának, a
vonat pedig négyszer megy rajta keresztül, s aztán eléri a mi állomásunkat, Maros-Lúdast.
Első dolgunk volt a kiszállás után megtudni, hogy szabad-e átmenni a nagy vasúti
hídon, mert tervünk az volt, hogy Kecéig372 a síneken menjünk, mivel Lúdas felé igen nagy
kerülőt tettünk volna. Nagy örömünkre szabad volt. Így megindúltunk a kétfelől ákácfával
szegélyzett síneken és rövid idő alatt elérkeztünk a hídig. Ez száz méternél hos[s]zabb
faépítmény, s ép[p]en azon mintára van csinálva, mind a Kutyfalva és Lúdas között lévők.
Három lába van a vízben, melyek elé hatalmas jégtörők vannak állítva. Karfája őlnél magasabb; nagy vasrúdak és srófok tartják össze. Alól rajta két vízre épített malmot láttunk,373 mi
367 A maroskeresztúri kastély az 1930-as évek elején elpusztult, leégett. Utolsó tulajdonosa Ugron
András, akinek az édesanyja a korábbi tulajdonos, Knöpfler Vilmos orvos leánya volt. Uo. 63.
368 Nagyteremi.
369 Marosludas.
370 A Kápolna-hegy tetején áll a Haller család négyszögű téglafallal kerített, sarkain harangtornyos
temetőkápolnája, az ún. Imola. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 267.
371 A felújított marosugrai kastélyban 2011 óta Erdély első kastélyszállója működik. Uo. 269.
372 Maroskece.
373 Kelemen Lajos beszúrása.
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szintén újság volt előttünk, ámbár Bogáton374 alól mindenütt csak ilyen van – Vásárhely felé
azonban külön malomárokra csinálják azokat. A Maros Gezséig délre folytatja még útját, de
itt újta nyugotnak fórdul. Ebben a faluban van gr. Bethlen Gyula375 udvarháza,376 mely jól
látszik a sínekhez is. Tovább nem sok látni-való akad. A sínek mellett kétfelől fák vannak
ültetve, azonban e miatt lehetne látni, ha volna mit; de bizony nem igen van, ha csak valakinek nincsen kedve gyönyörködni a gezsei kopac hegyekben, vagy a kukorica földeken, hól
különben elég bő áldás mutatkozott.
Beszélgetve tovább haladtunk, s csakhamar elértük Kecét, melyben különben semmi
nevezetes dolgot nem láttunk, s azért nem időztünk benne, hanem a nyíl-egyenes országúton tovább siettünk a csókák hazája felé. Fél órányi menés után elértünk Hadrévre, hól
legnagyobb nevezetesség a Szilvássy »kastély« udvarház.377 Ez az órszágútra nem látszik a
körülötte levő fenyőfáktól; különben nem lehet sok látnivaló rajta, mert a tavaszon leégett,
s attól fogva alig hiszem, hogy felépítették volna. Maga a falu ott fekszik, hól a Maros és az
Aranyos völgye találkozik. Jobbról még magas hegyek emelkednek mellette, melyeken a
tetőtől mindenütt egyenlő távolságra, Hadrévtől egészen Egerbegyig egy palaszínű csík
húzódik végig. Kívül a falun újra egyenes az út majdnem az Aranyosig, de mielőtt ezt még
elérné, egyet kanyarodik. E kanyarodásnál tisztán látszik mint halad a római út az órszágúttal
majdnem párhúzamosan. Hadrév végénél úgy látszik, az országút reá is van építve. Híd is
kellett hogy legyen az Aranyoson valahól, közel a mostani nagy hídhoz, de ennek semmi
nyoma nincs most. Töltése a római útnak a réten körülbelől 200 méternyire látszik még,
fűvel van benőve, s fél méter magas lehet.
Az Aranyos hídján túl egy fennsíkra jut az út, honnan több falu jól látszik. Így láthattuk
Nagylak378 régi templomát,379 Hadrévet és Gerendet,380 mely még előttünk feküdt. Ez a falu
az Aranyos jobb partján van épülve, s igen szépen fekszik.
Nevezetességei közül első reánk nézve a reformátusok régi temploma,381 mely az országúttól kissé jobbra van. E templomon látszik, hogy több átalakuláson ment keresztül. Hajóján két ablak van; ezek körívesek ugyan, de nem román, hanem inkább renais[s]ance stílűek
az egyenes záródású szentélylyel együtt, melynek legfölebb déli oldala s az északinak egy
része lehet román-kori. Gót stílű a torony és a nyúgoti ajtó.
A torony három oldalán egy-egy gót ablak van, melyeken ablakrózsák is voltak, most
azonban ki vannak töredezve. A felső három ablak már újabb, s körűl-belől valamelyik
kiigazítás műve lehet. Bejárás két felől van; a nyugoti nagyon díszes, de mi nem nézhettük
374 Marosbogát.
375 Bethleni gróf Bethlen Gyula (1835–1902) földbirtokos.
376 A marosgezsei kastély három épületrésze romantikus építészeti képet nyújtott. Keresztes Gyula:
Maros megyei kastélyok i. m. 37.
377 1868-ban az udvarház gazdája, Szilvássy Miklós révén újult meg az erdélyi falkászás. „Hadrév lett
új, kedvelt központtá, hol a házigazda magyar kopói mögött vágtatnak az erdélyi falkászok.” Fodor Tamás: Egy majdnem elfelejtett erdélyi kutyafajta: az erdélyi kopó. Erdészettörténeti Közlemények, 1972. 5–7. sz. 117.
378 Marosnagylak.
379 A 13. századi templom mellékhajóit lebontották, de két tornyát meghagyták. Az egyikben van
Erdély legrégibb magyar nyelvű feliratos harangja: „Tekintetes, Nemzetes Macskási Mihaliné,
Nemzetes Fekete Anna csináltatta. A. 1667”. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. II. 125–126.
380 Aranyosgerend.
381 A templomot a 13. században Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. Vö. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 405.
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meg csak az útról, valamint a templom híres felíratát sem láttuk, melyen az van, hogy a
templom 1290-ben épült.382 Mostani alakja semmi esetre sem mutatja, hogy oly régi, mert
akkor még a román stíl volt uralkodó, márpedig ezen stílből kevés van a templomon, s legfeljebb a fenntebb említett részek lehetnek abból az időből, a déli oldalon levő kis kerek
ablakokkal együtt. A déli oldalon van egy támaszoszlop is, mi szintén a gót korra mutat;
portikusa pedig egészen újabb építmény.
Közel van e templomhoz Gerend másik nevezetessége, a gr. Klebersberg féle kastély.
Egyemeletes, két bástyával ellátott díszes épület ez, mely az útra is jól látszik.

Körülötte nagy terjedelmű, egészen az Aranyos vízéig lenyúló park van. Mostani birtokosa gr. Klebersberg Vilmos,383 de több nevezetes család kezén ment keresztül. Lakott egy
382 A sekrestye építési felirata: „Istam cameram edificavit Stephanus Sacerdos Anno Di MCCXC.”.
Pál Emese: Református templom, Aranyosgerend. www.lexikon.adatbank.ro/muemlek.
php?id=405, 426.
383 Ifj. thumburgi gróf Klebelsberg Vilmos (1847–1915) földbirtokosról van szó, aki édesapja, id.
Klebelsberg Vilmos (1812–1870) földbirtokos és felesége, Kemény Jozefin (1816–1881) – gróf
Kemény Sámuel húgának, Katalinnak a leánya – révén lehetett örökös és tulajdonos.
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ideig itt gr. Kemény »József« Sámuel,384 1617-ben pedig a Sarmasági Zsigmondé385 volt,
amint Kemény János írja, kinek szintén volt itt birtoka.386 Kemény János leírásából azt lehet
következtetni, hogy már akkor is emeletes, vagy legalább magas épület lehetett itt, mert
Sarmaságiné387 megugratott kedvese ablakából kiszökvén: nyaka megszakadt.388
Még két kastélya van Gerendnek, melyek közül egyik a falu alsó felén fekszik s a Paget
Olivér tulajdona;389 a másik hosszú földszintes sárga épület a falu felső részén a »br. Jósika
családé« gr. Kemény Józsefé volt régebben,390 de hogy most kié, hasztalanúl kérdeztük a
gerendiektől. Özv. Hirsch Majernéé volt.391
Gerenden túlmenve kellemetlen meglepetés ért, amennyiben az eső cseperegni kezdett.
Nem nagyon örvendtünk ennek, ámbár a megázást kikerültük, mert a nagy eső nem ott
vonúlt el. Az út fennsíkon halad itt is, s körűlbelől ennek köszönhettük, hogy nem áztunk
meg, mert az Aranyos felett oly sűrű zápór húllott, hogy a víz melletti berkeket sem láthattuk miatta. Ahól pedig a fennsík kezdődik, ott csak csepergő volt. Nemsokára elérkeztünk
Aranyos-Lonára, de ezen hamar áthaladtunk, mert szép piros-fedelű templomán kívül
semmi látnivaló nincsen benne, s ez is csak újabb – következőleg – minket nem is érdeklő
építmény. A faluban s a falun túl az út mindkét felén sok forrás van. Ezek közül különösen
2–3 olyan bő vízű, hogy a fél köbméter nagyságú kő kútszájon omlik a víz, s amellett legalább 10–15 apró vízér fakad körülötte. – A vidék gyönyörű. Mindegyre hallszik egy-egy
kisebb forrás vagy patak csörgedezése az úthoz közel eső fák közül. Az Aranyos nagyokat
kanyarodik, egy hólt ága pedig egészen az országút közelébe ér, s felveszi a belé siető vizeket.
Az út egyik fordulásánál meglátszik a tordai-hasadék, majd tovább a Keresztes-mező, az
Aranyos melléki hegyek, a Székelykő,392 s a távolban a Nyugoti érchegység; megettünk pedig
törpe dombsor marad el.

384 Gróf Kemény Sámuel (†1861) az 1834. évi erdélyi országgyűlésen Aranyosszék követe. Az 1841–
42. országgyűlésen gróf Kemény Józseffel országos múzeum létesítését indítványozták, alapjául
felajánlották könyvtárukat és kéziratgyűjteményüket.
385 Sarmasági Zsigmond követ, 1599–1602 között Torda megye főispánja, 1607–1609 között tanácsúr.
386 „Ez Sarmasági Zsigmond úrember volt Erdélyben, bírta az kövesdi jószágot, felesége után pedig
és mostohafiai, Jósikák után gerendi, branyicskai, zsidóvári és több jószágokat is.” L. Kemény János önéletírása és válogatott levelei. Vál., sajtó alá rend., bev. tan., jegyz. V. Windisch Éva. Bp.,
1959, Szépirodalmi. 88–89.
387 Sarmasági Zsigmondné Abosi Füzy Borbála.
388 „Egy latrának gerendi ablakon kiugratás miatt szakadott volt nyaka.” L. Kemény János önéletírása
i. m. 89.
389 Paget Olivér Algernon (1864–1927), Paget János (1808–1892) földbirtokos, mezőgazdász és író
testvérének, Edmund Arturnak (1810–1898) legkisebb gyermeke. Olivér házasság révén jutott
Erdélybe, 1888-ban feleségül vette Gyárfás Etelkét. Bicsok Zoltán–Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 434.
390 Gróf Kemény József (1795–1855) oklevélkutató, történetíró. 1837-ben könyveit, okleveleit és
kéziratait közcélra adományozta, megteremtve a Kolozsváron megalapított Erdélyi MúzeumEgyesület tudományos hátterét.
391 Kelemen Lajos beszúrása. Megjegyzendő, hogy özv. Hirsch Majer – hihetőleg Kelemen Lajos
ösztönzésére – 1907-ben könyv- és levéltári anyagot ajándékozott az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Könyvtárának és Levéltárának. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1907. évre. Szerk.
Schilling Lajos. Kolozsvár, 1908, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 26–27.
392 Székelykő = a Torockói-hegység része, 1129 m magas hegycsúcs Torockótól keletre.
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Csinos faluba érünk kevés idő múlva, hól egy gyönyörű kert van, kőfallal bekerítve. A
fák közül előtűnik egy-egy épület fedele vagy kerti ösvény, majd egy nagy kastély393 bástyái
látszanak, mely még egy évvel ezelőtt a br. Jósika családé volt, de most már gr. Teleky
László394 lakik benne. Ez a falu Gyéres Szt-Király, mely össze van nőve Gyéressel. Gyéresen
láttuk a 192-ik km követ, s így tudhattuk, hogy éppen 67 km-re vagyunk M. Vásárhelytől.
Gyéres különben mezőváros. Egy épületén még címerét is láttuk, melyre azonban nem
emlékszem, hogy mi volt. Nevezetessége a ref. templom, mely nem lehet nagyon régi,
legfölebb a XVII. század végéről való.395 Kőfallal van ez is kerítve, s a fal keleti részén díszes
kőkapu van a Serédi-címerrel, melynek tolldísze mellett a következő bemeszelt felírás van:
SEREDI SOFIA 170[2]. Van azonban egy másik is a címer alatt, vegyesen fekete és aranyozott betűkkel, s a következőleg hangzik.

E kettőből kitűnik, hogy a kaput Serédi Zsófia396 csináltatta, hogy azonban a kőfal és
templom is akkori-e, azt csak az egyház irományaiból lehetne meghatározni –, de az ilyen
kútatásokkal mi még nem foglalkozhatunk.
Alig volt vége a kőkapu lerajzolásának, s a
feliratok lemásolásának, midőn az eső megeredt, s mi a lehető leggyorsabban az állomásra
menekültünk.
Itt az ajtóban két bősz pofát láttunk meg,
kiknek még előbb azt gondoltuk, hogy enyedi
deákok. Nagy volt azonban csalódásunk,
midőn a görbe órrokról és lábakról megtudtuk,
hogy csak sábeszt élvező zsidók, kiket szintén
az eső hajtott ide. Az egyik olyan kócos-boglyas
volt, mint tavasszal a juhászkutya; a másik ki
volt nyalva keményen, s olyan hencegve sétált,
mintha az egész állomás az övé lett volna. A
kócos beszédéből azt vettük ki, hogy borbély,
ámbár külseje egy cseppet sem mutatta; a másiknak becses foglalkozását nem sikerült megtudnunk, mert igen lealázónak tarthatta velünk szóba állani, pedig a borzos még francia
393 Paget János (1808–1892) letelepedése után, 1840-ben látott a kastélyépítéshez. 1855-ben újjá kellett építeni, mert 1848-ban a román felkelők nagy kárt tettek az épületben. Bicsok Zoltán–Orbán
Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” i. m. 436.
394 Széki gróf Teleki László (1864–1949) felesége, Paget Ilona (1862–1932) miatt lakhatta az épületet,
aki nagyapjától, Paget Jánostól örökölte. Uo. 436.
395 A szószék melletti emléktábla szerint 1679. május 30-án tették le a templom alapkövét, és 1680ban fejezték be. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. II. 406.
396 Serédi Zsófia, Rhédey Ferenc (†1685) Kolozs megyei főispánnak, kolozsvári kapitánynak, az aranyosgyéresi református templom alapítójának a felesége.

85

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

órát is akart tartani, igaz, hogy ő is csak két szót tudott. – Eltelt az idő valahogy addig itt is,
míg a Kolozsvár fele menő vonat megérkezett, melyen aztán mi is elzónáztunk.
*
A vonat kopár dombok között halad, egy patakocska szélén. Folytonosan kanyarog s
zakatólva dől majd egyik, majd a másik oldalra. Sok helytt nekimegy a domboknak, s már
azt hisszük, hogy alagútba jútunk, midőn egy hirtelen fordulással hágóhoz vagy újabb
völgyhöz ér. Igazán nagy munkába kerülhetett e helyeken elhozni, hól a hágókon és kanyargásokon kívül még a sós talaj is akadályul szolgált. – Négy alagúton mentünk keresztül,
amíg elérkeztünk a kolozskarai állomásra. Innen a hegyeken keresztül megindultunk a
„Lárga”-tanyára, de kissé eltévesztettük az útat, s előbb a gödörben fekvő Korpádra397 mentünk be, melyben semmi nevezetesség nincs. Lakói majdnem398 mind oláhok, csak elvétve
lehet magyar embert találni. – Egy gyermek megmútatott végre egy sáros sövényt, s mi azon
haladva egy hegytetőről megláttuk a Lárgát, hova igyekeztünk.

Ez a tanya Kolozstól körülbelűl 6 km-re fekszik. Most az örmény399 Lázár János birtoka.
Ezer hold föld tartozik a gazdasághoz, amelyben 7 hold rizling szőllő, egy 25 holdas és két
kisebb erdő van. Maga a tanya akácfákkal van körülültetve, mi meglehetős jó kinézést kölcsönöz neki. Neve magyarúl „szélest” jelent, mi talán onnan van, hogy két völgy összetalálkozásánál fekszik, kissé szélesebb térségen. Különben a többi határrész is mind tulajdonságától vagy fekvésétől van elnevezve; így közel hozzá – északnyúgoti irányban – egy
fennsík-szerű emelkedést „Kerek-láb”-nak hívnak, tovább pedig egy hegynek a neve „Facia
Petri,” ami magyarul verőfényes követ – csúcsot teszen. Harmadik határnév a Magyarós. Ez
a rajta fekvő erdőtől kaphatta nevét, melyben igen sok a magyarófa. Ezen erdő régebben
nagyobb kiterjedésű volt, s valószínűleg az egész Magyaróst erdő borította, mely összeköttetésben lehetett a másik két erdővel, ami annál is inkább hihető, hogy mind a háromnak a
szélén látszik az irtás. – A Magyarós keleti óldalán egy kőbánya van, hól ezelőtt 15–20 évvel
– amint mondják – egyik gazdatiszt egy fazék régi pénzt talált. most is kapnak ott egy-egy
darabot, úgy a tavaszon is kapott egyet egy béres, de aztán elhányódott. Van egy másik
kőbánya is még a Korpád felől eső hegyóldalban. Mind a kettőből mészkövet vágnak, mert
397 Kolozskorpád.
398 Kelemen Lajos beszúrása.
399 Kelemen Lajos beszúrása.

86

EME
1894

itt a hegyek tetjén legfölebb fél méternyi vastagon áll a termőföld, azon alól már mészkő,
dácit tufa400 van.
A Lárgáról július 2-án voltunk Apahidán és Kolozson. Útunk Apahida felé egyhangú
mezőségi vidéken vezetett. Nincs az egészben semmi változatosság, csak éppen egy kis tó,
Darvas-tó,401 mely balra marad el. Ebben még vadrécék is voltak. Az apahidai állomásnál
keveset időztünk csak, s aztán elindúltunk Kolozsra. Majdnem párhuzamosan megy az út a
vasúttal a kolozskarai állomás tájáig. Itt már magas töltése van a vasútnak, mely sok helyen
kővel van kirakva, mivel gyakran nagy darabokon megsuvad a sós talaj. Nekünk is mutatott
a kocsis olyan helyet, ahól pár évvel ezelőtt kisiklás történt. Hegyre kezd felkapaszkodni az
út, s látjuk Karát402 s Patát,403 majd balfelől kőbányák következnek, melytől nincs messze a
hegytető, hól kezdődik a Kolozs rendezett tanácsú város.
Kolozs egy vőlgykatlanban fekszik, s házai, melyek nem valami szépek, két oldalt egészen a hegytetőkig ki vannak építve. Legszebb a tanácsház, ez a város közepén van, csinos
egyemeletes nagy épület, melynek környékén vannak még a szebb házak elszórva. Régente
Kolozs virágzóbb lehetett mint ma, de mióta sóbányáit felhagyták404 s elpusztultak, attól
fogva mind inkább hanyatlott egészen a legújabb időkig; pedig sóbányáiért elég szép szerepe volt, s kiváltságait is nagy részben ezeknek köszönhette. Ezek a bányák a város délkeleti
felén feküsznek. Ma már használhatatlanak, csak egy használható van még, melynek nyílását az 50-es években fedték be, s attól fogva nem mívelik, csak őriztetik. Nagyszerűek azok,
melyeknek nyílása még látszik. Ilyen kettő van. Ezek egy hegyoldalban feküsznek,
közvetlenűl egymás mellett úgy, hogy az egyikből még a világosság is átlátszik a másikba.
Egyiknek nyílása szűk, fehér sójegecek csillognak belőle, s amint benézünk, látszik szörnyű
mélység, melynek aljára gyenge világosság hat átal a szomszédos tárnából. – Borzasztóan
szép hely ez, melytől csaknem írtózunk, de azért akármeddig elnéznők s hallgatnók a visszhangot, melyet a bedobott kő vagy földdarab esése okoz. Ennek először csak kis, zörgéshez
hasonló zaja hallszik, aztán elnémul ez is, s olyanná lesz, mint egy halk sóhajtás, míg a tárna
falai megszázszorozva verik vissza, s a lassú zúgásból
mindinkább erősödő dörgés lesz. E visszhangos aknát
„Dörgő”-nek nevezik.
Ott van mindjárt mellette a másik, fenn széles,
alább mindinkább keskenyedő torkolattal, melyből
leszakadó félben lévő óriási sótömeg tűnik elő. Ha
sokáig nézünk belé, látszik a feneke is. Oldalán a
sódarabok változatos csoportokat alkotnak, köztük
fészkel galamb, vércse, bagoly. Egyik sódarabon akkor
is ült egy vércsefiú, mikor ott voltunk. Legalább egy
félóráig doboltunk reá, s ámbár a földdarabok mind
400 Kelemen Lajos beszúrása. Dácit tufa = Finomszemű, ritkán nagyobb szemcséket is tartalmazó
piroklasztit, azaz vulkáni törmelékes kőzet.
401 Kelemen Lajos beszúrása. „Darvas tó vagy az Apahidai kerektó. Apahidától keletre 1 km-re szelíd
hegyi teknőben, gabonaföldek közepette fekszik kb. 368 m magasan a tengerszín felett, vize nem
Apahida felé a Szamosba, hanem keletre, a mezőségi patakokba folyik.” Nyárády E. Gyula: Kolozsvár környékének mocsárvilága. Kolozsvár, 1941, 12. (Erdélyi Tudományos Füzetek 125. sz.)
402 Kolozskara.
403 Kolozspata.
404 Kelemen Lajos beszúrása.
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melléje hullottak; mégsem mozdult meg, hanem megvárta, amíg békét hagyunk neki, s
akkor elrepült. A galambok nagy csoportokban szállanak fel az első dobásra, de azután
visszamennek azok is –, úgy látszik, meg vannak szokva vele. A harmadik bányanyílás be
van telve, csak egy helyen látszik egy kis rokkanásért, hogy alatta is tart a mélység. Egy öreg
sóőrrel találkoztunk itt, ki sok érdekes dolgot beszélt el az elpusztult bányákról. A harmadik
akna felett ezelőtt 56 évvel – amint mondá – még házak voltak. Egyszer egy délután nagy
tömeg föld suvadt le a házak elől, mintegy figyelmeztetve a megrémült embereket, hogy
távozzanak onnan. Siettek is elköltözni, s minden ingóságokat elszállították, csak egy volt
elég vakmerő, hogy semmit sem mozdított házából, sőt marháit is otthon hagyta. Elnyerte
méltó büntetését, mert alig távozott el hazulról: háza minden ahhoz tartozó épülettel együtt
besuvadt a tárnába.
Mutatta ugyanez az ember a bányák terjedelmét is, ami elég nagy, mert azok a város alá
is jó darabig benyúlnak, nem is számítva azokat, melyeknek már csak helye látszik. Ezeket
– az öreg szerint – törökök művelték. E mondást ugyan nem hihetjük, hanem azt [!] csakugyan lehet, hogy ott valami régi felhagyott és vízzel405 betelt bányák vannak, melyekről már
csak a hagyomány tud. – A „Dörgő” és a más két akna rég el lehet pusztulva, mert a sóőr 60
éves ember létére soha sem járt azokban. Van azonban ennél régibb adat is: az 1665-iki
XLIII. edictum, mely azt tartalmazza, hogy a tordai, kolozsi, széki és vízaknai bányákat,
mivel romlott állapotjuk miatt haszon belőllük nincsen: az ország a fejedelem gondozása alá
adja oly kikötéssel, hogy azok jövedelméből a fejedelem évenként 20 ezer tallért az órszág
adójába adjon, és a sóval való kereskedés szabad legyen. 1668-ban újra a törvény rendeli,
hogy a kalotaszegi szegénységnek a kolozsi bányákból aknai áron elegendő sót adjanak,
melyet azok Bánfihunyadon rakhatnak le. Úgy látszik, hogy már akkor is gyengén állottak a
bányák, mert hogy 3 évvel később a tőrvény innen rendel sót a kalotaszegieknek, azt csakis
annak lehet tulajdonítani, hogy a Kalotaszeghez ez az akna volt a legközelebb.

A negyedik aknában van a fürdő. Ez az akna már teljesen megtelt vízzel, s tulajdonképpen sóstó, melynek egy része külön van rekesztve fürdőhelyül. Több mint 40 kis fürdőszobácska van az L alakú fürdőépületben. Két szakaszra van osztva az egész, s mindkettő előtt
405 Kelemen Lajos beszúrása.
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vadszőllővel befuttatott csinos tornác van. Mind a férfiak, mind a nők szakaszánál zuhany
is van, melynek vize a fürdő fedelén lévő kádból húll le. Mivel azonban ebbe az édes vizet
töltögetni kell: gyakran megtörténik, hogy elfogy, s aztán a közönség kénytelen addig várni,
míg akár az égből, akár földről kerül beléje. Most e fürdő Kolozs gondozása alatt áll. Egy
csinos vendéglőt építettek már melléje s parkot is csináltak, de bizony az nagyon kicsiny.
Még kedvezőbb viszonyok között jó fürdővé fejlődhetik, már csak azért is, hogy meglehetős
közel van Kolozsvárhoz, honnan legtöbb vendége van. Ez egyetlen nagyobb nevezetessége
Kolozsnak.406
Mióta megszűnt a bányászás: nincsen bányahivatal sem; öt sóőr ügyel a bányák környékére, kik egy pénzügyőr felügyelete alatt vannak. Ennek az egy szál embernek laktanyája
van a városban. Közel ehhez van a csendőrlaktanya, hól 5 csendőr lakik s kissé félre a főutcától – ha már annak lehet nevezni – az épülő állami iskola, mely a Tanácsház után legszebb
épülete lesz Kolozsnak. Templomai közül egy sem régi, pedig a református, unitárius és
katolikus felekezeteknek kőtemploma; s amellett két oláh fatemplom van.
Meglehet, hogy a fürdő még helyrehozhatja a hanyatlásnak indult várost, akkor aztán
nem következik be az, mit sokan hangoztatnak: a nagyközséggé alakulás.
Ajton
Július hó 5-én a Lárgáról Ajtonba érkeztünk. Igaz ugyan, hogy nem a legkedvezőbb
időjárás mellett; mert az eső meglehetősen megáztatott, de mindazon szép remények,
melyekkel elindultunk, feledtették velünk a kellemetlen időjárást. – Legelőbbször Kolosváry
Domokos vendégszerető házában pihentük az út fáradalmait, s innen tettük meg a faluba
kisebb-nagyobb sétáinkat.

Másnap délután kisétáltunk az Ajtonnak festői háttért nyújtó Csolt nevű hegyére, s
onnan néztük a természet gyönyörű alkotásait. Meglepő volt reánk nézve, midőn a hegy
oldalán lezuhogó egyik kis patak medrében láttuk a nagy gömbalakú köveket. Van köztük
már rongált is, egynémelynek kettéhasadva szembetűnik 1–2 méteres átmérője. – Különben
a Csolt a környék legmagasabb hegye. 684 meter magas és katonasági jelzőcsóva – három406 Részletesebben l. Hankó Vilmos: Kolozs. In: Erdélyi fürdők. Ásványvizek. Tájékoztató a fürdők,
gyógyítóhelyek és ásványvizek megválasztásánál. Kolozsvár, é. n., Erdélyi Kárpát-Egyesület. 81–
83.
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szögellési jelű407 – van rajta 1868-ból, melyet egy aljára helyezett – km-kőhöz hasonló – oszlopocska bizonyít. Gyönyörű róla a kilátás. Délre Torda egyik gyárának füstölő kéménye,
azelőtt ugyanennek szőllőhegyei; távolabb kéklenek a Mezőség kopár hegyei, melyek a végtelenbe beleolvadnak: míg más oldalról Kolozsvár, György- és Szamosfalva házai meg
tórnyai láthatók. A Csolt nagy része kopár, de Györgyfalva felé meglehetős kiterjedésű erdő
borítja, de ennek is jó része már csak cserjés. A Csoltnak Kolozsvár felé néző oldalán –
amint mondják – az »ó« őskori cserépdarabok gyakoriak s többször még régi pénzt is kapnak, melyek aztán méltó helyükre: a kolozsvári múzeumba tétetnek le.
Maga Ajton csinos fekvésű falu, mely Kolozsvártól 22, s Tordától 20 km-nyi távolságra
van. Mindjárt a falu elején kosár alakú dombok kötik le az útas figyelmét, tovább a reformátusok régi, de sok átalakuláson átment temploma inti az arra járót; közben-közben úrilakai
és régi kúriái. Hogy Ajton nem az új helységek sorába tartozik, azt mutatja egy 1377-beli
okmány, melyben I. Lajos király Torda egyik határául Ajtont jelöli meg.408 Ajton közelében
húzódik el a római út. Ezen út Puszta-Csán felől a Csolt mellett halad át Patába,409 hól
kolonia is volt.
A falu közepén, egy kis kerek dombon fekszik a
reformátusok temploma fákkal körülvéve. Első
tekintetre fel lehet ismerni ódonságát: u. i. keletre
álló szentély, román ízlésű, de a javítással elrontott
ablakok, déli oldalon levő bejárat s a félkör alakú
szentély.410 E templomnak különálló szentélye
nincs.411 Ablakai száma 4, három a hajón s egy a
szentély záródásánál; melynél egy gyámkő is előtűnik a falból. Portikusa ujabb s valószínűleg az 1700as években történt kiigazításkor építették oda. Legújabb átalakítása 1884-ben történt; ugyanekkór
építették tornyát is, melyet a következő felirat igazol:
„E torony épült 1884-ik évben.
Kolosváry Antal lelkész
és Bükkös János kuratórsága idejében.
Az egyház-község minden tagjának
közreműködése mellett.
Legyen Istennek dicséret
Dicsőség és hálaadás.
A ki az Úrnak szolgál, kedves Istennek!”
Van még szintén a tornyon egy másik felirat is az ajtó felett, szép márványtáblán aranyozott betűkkel s így hangzik:
„Menjetek be
Az Úr kapuin hálaadással.”
Zs. C. V. 4.
—
407
408
409
410
411
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Nemcsak a templom külsején, hanem belsejében is lehet találni figyelemre méltó dolgokat. Így sok címert, melyet az elhunytaknak utódai függesztettek oda. Itt van pl. a Bethlen,
Daniel, Miklós, Pál; Katona Elek, Teleki Ádám és Sára, végül Wass Krisztina ősi címere.
Van még egy római számmal évszámozott pad 1744-ből, azon kívül számos újabb és
régibb takaró.

Ezeknél sokkal érdekesebb részlet is van, s ez a padlózat mennyezet festés.412 Csinos magyar stílben festett
virágok ezek, igen változatos színezettel; van szegfű,
liliom, tulipán stb. virág négyzetes mezőkben, megfelelő
rosettákkal.413 Különben ez nem nagyon régi, festése
után ítélve a XVIII. század végéről való. A mennyezet
mezői között van egy tábla, melyen fel van ugyan írva,
hogy kik készítették, de legérdekesebb része az évszám
el »van« mosód»va«ott.414 – Egyébiránt a templom
berendezése csinos; szép kis orgonája és csinos szószéke
van, melynek karján ott fekszik egy 1661-beli váradi
biblia.415
Amint a portikuson keresztül a templomon kívül
jöttünk, szemünkbe tűnt a templom mellett egy régi
sírkő, mely egyedül hirdeti Ajton egyik régi papjának
nyughelyét, ilyen felírattal:
Innen felmentünk a toronyba, azon szándékkal,
hogy ugy a szép kilátást élvezzük, mint a harangokat is
412 Kelemen Lajos beszúrása.
413 „A menyezetet először 1894. nyarán láttam ifj. Nemes Ödön barátommal, aki néhányról vázlatot
is vett.” L. Kelemen Lajos: Három újabb erdélyi mennyezetfestésről i. m. 112. 2. jegyzet.
414 Kelemen Lajos később részletesebben foglalkozott a mennyezetfestéssel és feliratával. Véleménye
szerint „a festések legfölebb 1750 és 1808 között keletkeztek”. Kelemen Lajos: Három újabb erdélyi mennyezetfestésről i. m. 112–113.
415 Szent Biblia. Várad, 1660–Kolozsvár 1661.
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megláthassuk. Harangjai nem érdekesek; az egyik 1882-beli öntés, a másikon ezen felirat
olvasható.
„Ajtoni G. B. Bethlen Elek G. Tz. Vas Juliana”416
Ref. egyház építtettek 177Z:
Amint a toronyból lejöttünk, szemünkbe tűnt a templom északi fala mellett a nagy
mennyiségű embercsont. Kérdeztük, miért van ez így s azt mondták; rég a tatárok idejében
a templomba gyűlt össze a lakosság, s templomozás közben mind lemészárolták, s később
egy közös sírban helyezték el őket. Innen mossa a víz folytonosan az elpórhadt emberek
csontjait. Ajtonról sokat mesélnek az ott lakók, beszélik határának hajdani nagy kiterjedését, s hogy ott egykór püspökség is lett volna.
Igen érdekes az ajtoni népviselet,417 midőn Vasárnap vagy a templomban vagy a táncban
megfigyeljük. A leányok fejükön ragyogó gyöngypártát vagy színes keszkenőt viselnek, aki
pártát nem visel, haját vállaira ereszti le. Alább a szép szűk ujju, de feljebb szélesedő varrottas ing, mely alatt térden alúl nyúlik a fekete „ezerráncos” szoknya alján belülről418 széles kék
vagy veres szalaggal díszítve. Csizmájuk piros és ráncos, mint a torockóiaknak. Ékszereik:
fülbevalók és színes gyöngyök, melyet az asszonyok már nem viselnek. Sokkal egyszerűbben öltözködnek az asszonyok, sötét színű ruhaaljat viselnek, melynek belső felén van a
színes szalag, csak akkor látszik, midőn kötenyük mellé felaggatják, ez az úgynevezett
„muszuly”. E mellett előtűnik még a varrottas alsó fehér szoknya, melyet részben elfed a
sötét színű kötény. Mellényük hasonló a leányokéhoz, valamint ingök is, mely a karon és
kéztőnél kívül-belül ki van varrva, de azért pártájuk nincs, sötét színű keszkenőket hordanak. Még egyszerűbb ennél is az öreg asszonyok viselete. Csizmájuk már fekete, aljruhájuk
sötét színű s mellény helyett fekete vagy sötétkék posztóból készült bő újjast hordanak.
A férfiak viselete sem mindennapi. Kerek fekete kalapot hordanak; ingük is szép s csuklóra szorúl, gallérja egyáltalában nincs, s vagy piros vagy sárga színnel van hímezve a nyaknál és a kar két oldalán; nyakravalójuk fekete. Mellényük fehér báránybőr, mi szintén ki van
díszítve piros és más színű virágokkal. Alsó öltözetüket szintén a két oldalt varrottas bő
gatya képezi, s hegyes orru fekete, ráncos csizma egészíti ki a viseletet. Hajukat részben
nyírva, részben hosszúra hagyva viselik, míg szakálluk nincs, csak bajuszot hordanak.
Nem sokban különbözik a magyarok viseletétől az oláhoké. A leányok köténye elevenebb színű, a legények és gyermekek kalapokon kakastollat hordanak; míg csizmájuk buta
orrú, nagy és térdig érő száru. Gatyát nemigen hordanak, s e helyett inkább a fehér posztónadrágot kedvelik. Varrottas dolgaikon inkább az erős sárga és kék szín uralkodik.
Ajton régi birtokosai közül nevezetesebbek a Katona és Bethlen családok. Ma ugyan
nincs a faluban kastélyszerű épület, de megemlítést érdemel számos úri laka, u. m.: a lozsádi
br. Győrffy Géza,419 Zeyk Károly,420 Dósa Domokos, Kolosváry D[omokos] és Bundschuch
Károly közjegyző421 házaik. – A falu északi felén egy emelkedett oldalon fekszik a zeykfalvi
416 Bethleni gróf Bethlen Elek (†1783) és felesége, czegei gróf Wass Julianna (1730–1784) 1752-ben
házasodtak össze.
417 Vö. Dr. Kós Károly : Mezőségi öltözet. In: A Mezőség néprajza II. Marosvásárhely, 2000, Mentor.
196–205.
418 Kelemen Lajos beszúrása.
419 Losádi báró Győrffy Géza (1853–1894) földbirtokos, törvénybizottsági tag.
420 Zejkfalvi Zeyk Károly (1848–1924) birtokos, országgyűlési képviselő, a Kolozs megyei törvényhatósági bizottság tagja.
421 Kelemen Lajos beszúrása.
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Zeyk Károly csinosan berendezett udvarháza.422 Ügyesen van az első része parkírozva s apró
cserjékkel beültetve. Az emelkedésnél jobbról egy óriási kőrisfa, balról egy eperfa díszíti a
ház előterét,423 míg feljebb a rózsákkal beültetett oldal tetején áll a vadszőllővel befuttatott
udvarház424 épület. Balra a háztól vannak a gazdasági épületek és a tiszti ház, majd ezek
megett a nagy kert százados fáival. E százados fák között mutatnak egy diófát, melynek
árnyékában II. Rákoczy Gy.425 állítólag megpihent egy alkalommal.

Van még a falu nyugoti végen a gör[ög] katolikusok roskatag fa426 temploma, de ezt nem
néztük meg, mert tudtuk, hogy nincs benne semmi látnivaló.
Ennyiben foglaltam össze Ajton nevezetességeit s ezek oly mélyen vésődtek emlékezetembe, hogy sem Ajtont, sem az ottani jó ismerősöket nem fogom elfeledni soha.
Tórda
Tórda Erdély legrégebb városai közé tartozik. Reánk nézve már csak azért is nevezetes,
hogy magyar város. Most nem fényes, nagy város, de régebben szép lehetett, mert bármerre
megyünk utcáin, mindenütt a múlt századok maradványait látjuk, melyek folyton emlékeztetnek arra, hogy Torda szebb időket is látott még.
Mint a többi magyar városnak, úgy Tordának is eredete elvész a régi századok homályában.427 Keletkezéséről semmi biztos adatt nincsen, de már a XI. században vár volt ott – Aranyos vára – miből következtethetjük, hogy miota a magyar nemzet lakja hazánkat, attól
fogva mindig Torda volt Erdélynek egyik legnevezetesebb városa. Azonban nemcsak a
magyarok, hanem már az az előtti nemzetek is felismerték fekvése fontosságát, s innen van,
hogy legrégibb erdélyi városnak lehet nevezni, mert helyén már a dákoknak és rómaiaknak
is volt telepe. – Itt feküdt több tekintélyes tudós állítása szerint Diaerna, a dákok vára, majd
422 Zeyk Károly felesége Tisza István unokatestvére, Tisza Etelka (1858–1931) volt. 1918-ban, Tisza
István temetése napján a falu románsága feldúlta az udvarházat. Hámosné Sándor Margit: Változnak az idők, és mi is változunk bennük. Hitel, 2007. 9. sz. 74.
423 Kelemen Lajos beszúrása.
424 Kelemen Lajos beszúrása.
425 Ifj. Nemes Ödön beszúrása.
426 Kelemen Lajos beszúrása.
427 Az újabb kutatási eredményeket l. Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Szerk. Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt. Kolozsvár, 2006, Kriterion.

93

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

később a rómaiak Salinaeja, minek legtöbb maradványa van. – Akkora szerepet azonban
soha sem vitt, mint az erdélyi428 nemzeti fejedelmek korszakában. Ekkor Torda Erdély központja volt. Itt tartották az órszággyűléseket; a mellette fekvő Keresztesmezőre429 sereglettek
fel a lustrára a hadak, s ugyanitt több nevezetes ütközet is volt. A mondák szerint a Diaerna
várából kirohanó Decebal itt ütközött meg a római legiokkal, s itt »verte« ölette meg 1601ben Basta430 Mihály vajdát.431
Tórdának, mint a magyarság egyik fő fészkének, nagyon sok kiváltsága volt a nemzeti
fejedelmektől.432 Reá is szolgált erre a szegény város, mert annyi zaklatásnak volt kitéve
mindig, hogy bátran megérdemelte azokat a kárpótlásokat, mik kiváltságleveleiben vannak
meg, vagy a törvények olyan rendelkezéseit, melyek legalább rövid időre kiveszik a súlyos
terhek alól, s némileg elősegítik emelkedését üdvősebb rendelkezéseik által. – Legtöbbet
találunk Mihály vajda 1601-iki pusztítása után. Ebben az évben Tórdának csaknem fele
leégett s így valóban szükség volt a segélyre, mit az órszág nem is tagadott meg. 1619-ben
Bethlen Gábor a város pusztán maradt részét a palotás-hajduknak adományozta, s attól
fogva sűrűn jőnek elő törvények, melyek e városról szollanak.
Mindjárt ilyen rendelkezést látunk az „Approba[ta] Constitutiok” 87. edictumában,
melynek ugyan keletkezési éve a kezemnél levő példányban nincs meg, de tartalmábol
következtetve – nem sokkal az 1601. pusztulás után jött létre. Ez a következőket foglalja
magában: Az ó-tordai város a háborus időkben elpusztúlva, mindeddig nem épülhetett fel.
Végeztetett tehát, „hogyha valakinél nincs arról való külön kiváltsága (specialis salvus
conductus) vagy a fejedelem címere” annak sem postaló adással, „sem ingyen gazdálkodással” nem tartoznak. Azok, kiknek ilyen nincs, a városbíró házához ne szálljanak. „Mindamellett illő szállás-rendeléssel és pénzért való gazdálkodással tartoznak az úton járóknak.”
Az ott lakó sóvágók a városiakat az Aranyoson levő hidak csinálásában s jégmenéskór az
oltalmazásban segítsék. Tó és malomgátak s útak csinálását, valamint a város őrizését régi
szokás szerint együtt viseljék a városiakkal s ítéljen felettük is a városbíró. – Ez körülbelül az
1630-as évekről való s így egykorú az 1634-iki LXI. cikkel[y] is, melyben új-Torda
privilegiumait megerősítik. Elrendeli ez a cikk, hogy az új tórdai lakósok lóháton, jó fegyverrel tartoznak megjelenni a hadban, s ó-tordai embert 200 frt büntetés terhe alatt nem
szabad befogadni maguk közé. Úton jároknak szállásadással tartoznak, de ingyen ellátással
nem, ha csak jó szántukból nem teszik. Ezen § meghatározza azt is, hogy hól perelhetnek.
Ha magánemberek perelnek egymás között – a város bíróját –, ha pedig a hatósággal foly a
per, a megyei táblát jelöli meg illetékes bíróságúl.
Nem sokáig volt ez sem így, mert már az 1665-ik (III. tit. 11 art. 6.) évben új Tórdáról azt
a végzést látjuk, hogy a megye tábláján perelhet, s hogy emberei – ha a szükség úgy kívánja
– a vármegye zászlóaljai közé menjenek. Ugyanezen végzéssel három évre a hadiszolgálat
alól is felmentik Új-Tordát, hogy annál jobban és nyugodtabban fejlődhessék. Ez az
órszággyűlés még egy más nevezetes határozatot is hozott, ami az új-tordaiak azon panaszára vonatkozott, hogy sokan még feléje sem mennek a Bethlen Gábortól kapott földek428 Kelemen Lajos beszúrása.
429 Keresztesmező = ma városnegyed. Lásd Hints Miklós: Torda mai helynevei. In: Aranyos-vidék
magyarságai. m. 171.
430 Giorgio Basta (1544–1607) császári hadvezér.
431 Vitéz Mihály (1558–1601), 1593-tól Havasalföld, 1599-től Erdély, 1600-ban Moldva fejedelme.
432 L. Bicsok Zoltán: Torda városának fejedelemség kori kiváltságai. In: Areopolisz, IX. Székelyudvarhely, 2009,. 7–32.
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nek. A határozat az volt, hogy az ilyen földeket örökség nélkül való embereknek el lehet
adni. – 1636-ban a XCII. edictum elrendeli, hogy »az« úgy az ó-, mint az új-tórdai hídon
áthaladó szekerek vámot adjanak; később pedig megengedték, hogy a tórdaiak korcsmát és
mészárszéket tartsanak, de azzal a kikötéssel, hogy másnak, mint tordainak azt tartani nem
szabad. – 1667-ben azonban az ottani egyházi nemesekre és azokra, kik ott megnemesedtek, már az órszág adójába fejenként egy tallért vet ki a 45-dik edictum.
Mindezen adatok csak gyenge világot vetnek Tórda múltjára. Sokkal nevezetesebb dolgok folytak ott le az az előtti két században – Tórda fénykorában. A XV. században épült
újabb vára, akkór két temploma, s itt volt 1568-ban azon órszággyűlés, melyen kimondták
a négy vallás egyenjoguságát.
E pár sór legyen elég Tórda múltjából – bár legkevésbbé sem lehet elégnek mondani – és
most térjünk át jelenjére, illetőleg főbb nevezetességeire.

A vasúton kezdhetjük el, ámbár mi nem azon érkeztünk oda. Az állomás a város déli
szélén fekszik s annál végződik a Gyéres-tordai szárnyvonal. Legelső nevezetesség, mit a
városba indúlva elérünk: a fedeles híd. Ez az építmény fából van csinálva, s még a vízben
álló lába is fa, csak a két végén levő épület van kőből, melyek egyszersmind alapjukkal a híd
lábát alkotják. Ez nem azon híd, melyről az 1636-iki tőrvény emlékezik, mert csak ennek a
századnak elején épült.433 Innen a hídon legelőbb találjuk az Aranyos mellett elhúzódó szép
nagy sétatért, melynek hossza majdnem egy km. Hatalmas fák vannak mindenütt benne, s
egy súgárút húzódik rajta végig, melyet kisebb-nagyobb ösvények szelnek át. Az útakon
több lámpa van, melyek előnyösek, mert este is lehet ott időzni; a város felöli végén áll a
nyári vígadó, mely Tórda legszebb múlatóhelye.434 A sétatérről különböző útakon mehetünk
be a piacra, hól már sok érdekes dolgot találunk. Ami leginkább leköti figyelmünket, az egy
magas kőkerítés, melyből három bástya rug ki. Oldalához apró házak vannak építve, mégpedig úgy, hogy a bennök lévő szoba egyik falát a kőkerítés képezi. Most bontják le a házakat s lehet, hogy a falat is le fogják bontani, amely még majdnem 100 méter hosszú és 10
433 Az Aranyos fedeles hídját Követsi János mérnök tervezte, 1804 és 1815 között épült fel. Az új
vashidat 1909. július 3-án avatták fel, az év augusztusában a fahidat lebontották. L. Pap Domokos:
Torda és környéke i. m. 11.
434 A Széchenyi-ligetről van szó, ahol a kaszinó nyári helyisége is jó szórakozást kínált. Uo. 11.
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méter magassága. – A három bástya közül csak egynek van fedele, annak, amely a déli oldalon van. Ezt most – úgy látszik – raktárnak használják.
Tórda várkastélyának romjai ezek, melyek már több mint 400 éve, hogy fennállanak. –
1450 körül kezdették építeni, de még 200 évig sem állott épen, s a sok dúlástól megrongálva
a pusztulásnak engedték át. Fedél nélkül, de még elég épen dacol az enyészettel megmaradt
két fala és két bástya még ma is, s szép faragott kövei sokáig állhatnának ellent; de most már
nincs szükség a védőfalra, nem gondozzák s lebontják inkább, hogy ne legyen annyi szomorú emléke a múlt időknek.
A várfalakon belül találunk egy olyan művet, mely a maga nemében legritkábbak közé
tartozik. Ez a nagy református templom. Óriási épület, mely bámulatra ragad, s nem tudjuk;
mit csodáljunk inkább rajta, a nagyságot vagy a szépséget, mely még ezen alakjában is feltalálható rajta.435

Külső részén mindenesetre legszebb a nyúgoti nagy főkapu, mely egymás mellé állított,
csúcsívvel hajló hat oszlopból áll, melyeken az oszlopfejek cserefa levéldísszel vannak
ellátva. E felett egy köríves ablak, s azon felül egy kör ablakocska van, a templom két szélén
pedig egy-egy támaszoszlop. A déli óldalon négy ablak van – ezekről látszik, hogy a késő gót
kór művei. Mind a négy magas csúcsívben végződik, azonban felső részük be van csinálva,
valószínűleg azért, hogy az építkezés félben maradván: azok igen magassak voltak, s úgy
vágták a sokkal törpébb reneis[s]ance ablakokat.
Különben mindenütt látható, hogy mily nagyszerűnek akarták építeni e szentegyházat.
Hogy félben maradt az nemcsak ablakairól és főkapujáról látszik, hanem kitűnik különösen
abból, hogy szentélye nincsen. Ahól a diadalív emelkedett volna, ott még látszik a kődíszítés, amely ép[p]en annak irányát jelöli, de már tovább építni nem lehetett, s most úgy áll
befejezetlenül az óriási mű. – Északi oldalán a 3-ik és 4-ik támaszoszlop között egy nagyszerű kapu, hátrább egy kis ablak, s a déli oldalon levő ölnyi magas, egyszerű díszítésű
kőajtó – melyek mind be vannak falazva – mutatják, hogy milyen akart lenni. A keleti
részen magas, dísztelen fal emelkedik ott, ahova a diadalív esnék; egy renais[s]ance ablak
van rajta, s azon alól porticus, melynek homlokzatán egy bibliai mondat áll. Egy négyzetes
435 A 15. század első felében épült templom szentélyét a várfal építésekor levágták. Uo. 12–13. 1912ben a Magyarországi Műemlékek Országos Bizottsága tornyot építtetett a templomhoz. Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok. Kolozsvár, 1929, 10.
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ajtó vezet innen a templomba – ilyen van a főkapunál is. A déli bejárás elé szintén van építve
egy idomtalan törpe portikus, mely csak még inkább kiveszi a templomot alakjából.
Támaszoszlop mind délen, mind északon 5 van; meglehetős díszesek, mert több tőréssel
vannak építve. Úgy látszik, eredeti alakjukat tartották meg, kivéve az utolsót, a déli oldalon,
melyen ott is van a javítás éve és négy név a következőleg:
N. Gy. 1878
V. J : V. K : B. GY.
Több felírás az egész templomon nincsen, de ha volna is, nem lehetne látni, mert az
északi oldalt egészen befutotta a vadszőllő; még az ott befalazott ajtót is csak szorosabb
vizsgálódás után láttuk meg. – Belsejét nem tudtuk megnézni, mert városon nem lehet
akármikór a paphoz beállítani, így meg kellett elégedni külsejével.
Innen Tórda másik régiségéhez, a katolikus nagytemplomhoz mentünk.436 Kőfal veszi
ezt is körül, mely azonban sokkal csekélyebb terjedelmű és törpébb, mint a ref. templomot
környező vár. Ehhez is házak vannak építve, de a keleti és északi oldalakat már lebontották
és sétateret csinálnak oda. – E templom még sokkal magasabbnak és nagyszerűbbnek tűnik
fel, mint a refórmátusoké, mivel egészen nyílt, lapályos helyen fekszik, s valóban az is, mert
minden tekintetben tovább van haladva ezen az építés is.
Szentélye szabályszerűleg keletre van fórdítva, félhatszögben záródik s négy ablaka van, mégpedig kettő
a hosszentélyen és kettő a záródáson. A záródáson két
ablaknak még ablakrózsái is látszanak, de mivel a
bólthajtás sokkal alább van véve, mint ahogy eredetileg tervezve vólt, azok is össze vannak törve. – A
hosszentélyhez észak felől magas sekrestye is van
épülve, melyet most nem használnak egészen, mert
annak a keleti ablaka, melyen egy összetört ablakrózsa
nyomai láthatók, csak vasráccsal van ellátva s az északi
még avval sincs. Az északi oldalon egyéb dísz a templom külsején nem található, hanem van a második és
harmadik támaszoszlop között egy gyönyörű nagy
befalazott ajtó, melynek gót ízlésú kőszeglet fonadéka,
valamint az ajtószemöldöke még mindenütt tisztán
kivehető, ámbár az alsó fele kissé meg van rokkanva.
Egy négyszögű ajtócska van ezen nagyszerű kapuba vágva, mely azonban sem díszre, sem
nagyságra nem hasonlítható semmi szín alatt a régihez. A főbejárás itt is nyúgot felé van, de
azt valamelyik kiigazítás alkalmával kivették alakjából, s most dísztelen nagy ajtó áll annak
helyén, mely sehogysem illik be környezetébe. – Ez a kiigazítás hihetőleg az 1822-beli volt,
melyet a következő nagy dűlt betűkkel írott felírás jelöl:
„E ruinis restaurataque domus haec nascenti
Dei parae virgini sacra: raro religionis zelo largo
Munere in defessaquae solicitudine spect. dni Josefi
Ostrovics primarii nobilis oppidi Tórda ductoris
Parocho et a: diacono Josefo Darnotzi sindico ac fauTore spect. domino Francisco Vajda suppremo curatore nob.
436 „Építési korát a XV. századra teszik.” Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek i. m. I. 433.
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Dno. Joanne Szentpéteri, vice curatore Josefo Peterfi
Assidua opera auxilioque Francisci Szentmiklosi et Fancisci Lec.
Ecclae. aedituis Francisco Ambrus, Mathia Krammarcsik
Stefano Csiklet, Joanne Tamási. Quonem sicut et
Reliquorum benefactorum omnium memoria sit jugi, in Benefactione.
Dum Hispania et Graecia cruentis factionibus
Perirent id est 1822.”
Ebben semmi nagy érdekesség nincsen, legfőlebb azt tudhatjuk meg belőle, hogy kik
voltak akkor a katolikus egyház elöljárói és főbb gondviselői. – Van a déli oldalon is az északihoz hasonló nagy ajtó, de már nem éppen olyan díszes, ámbár nagyon szép. Ablak a hajón
négy van, a szentélyen – mint fennebb is említve volt – újra négy. Ezek mind gót stylűeknek
voltak tervezve, de aztán lennebb csinálták a bólthajtást, s így ezek is letörpültek. A hajón
mind északon, mind délen öt-öt támaszoszlop van; a hosszentélyen délen kettő, a záródáson
pedig négy. Mindezek igen díszesen vannak csinálva, négy-öt töréssel s anyaguk tiszta faragott kő.
Nemcsak külseje, hanem a belső részei is nagyon szépek ez épületnek. A főhajónak
renais[s]ance boltozata van, melyet nyolc oszlop tart. Ezek képezik egyszersmind a nyolc
mellékhajó oldalait is, s szintén renaissance díszítésűek. A mellékhajók magassága csak
kevéssel ér fennebb a köríves ablakoknál s ilyen magas a középhajó is. – Díszes oltár, képek,
csinos padok és szép szószék alkotják a templom bútorzatát, melynek belseje is méltó nagyszerű külsejéhez.
Már alakjáról és díszítéseiről lehet látni, hogy a
késő gót kor műemléke. Van azonban e feltevést
egészen bizonyossá tevő adat is, és ez a hosszentély
déli oldalán az első támoszlopon ezen évszám
Közvetlenül a templom melletti épület udvarára kellett bemenni, hogy láthassuk közelről a
déli oldalt s akkór vettük észre ezt s láttuk az ajtó
körüli sok felírást, melyeket azonban nem hogy
lemásolni, de még elólvasni sem tudtunk. Megpróbáltu[n]k bemenni a szomszéd udvarra, de
annak ajtója be volt zárva, arról pedig amelyre
bejútottunk, egyet sem lehetett jól látni.
Amint a templomot kerülgettük, hogy közelebb júthassunk hozzá, megláttunk egy más évszámot is a hajó negyedik oszlopán. Nagy négyszögű
kőre egy rombus alak van kifaragva, s ezen van
kivésve.
Még láttunk egyet, de az olyan magasan van,
hogy nem tudtuk kiólvasni; az első szám „1”-es, az
utolsó „4”-es, így vagy 1494-ben vagy – ami még
valószínűbb – 1504-ben fejezték be azon támasz437 oszlop építését. Tehát Mátyás király
korára esik a templomépítés. Ahogy meghalt a nagy király, megszűnt a haladás e művel is.
Tórnya nincsen, belsejét már nem a tervezett stílben fejezték be, és sokkal lennebb vették
437 Kelemen Lajos beszúrása.
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úgy az ablakokat, mint az egész boltozatot. Szóval nagyon meglátszik mind ezen, mind a
református templomon – mely alakja és díszítése után ítélve éppen kortársa lehet ennek –,
hogy félben maradt.
A középkor emlékeitől a sóbányákhoz mentünk el, melyeket egyfórmán nézhetünk
minden kor emlékének. Túlmenve a várostól keletre eső szőllőhegyeken, útunk szép árnyas
ösvényen vitt tovább északi irányban mindaddig, míg megláttuk az első bányahelyet. Nagy
mélységben fekvő, vízzel megtelt tölcsér alakú gödör ez, melynek környékén semmi növényzet nincsen, ahelyett a talaj tele van sóvirággal. Ösvény vezet le oda a meredek óldalon,
egészen a Sóig, s mi is lementünk azon. Itt ingyenfürdő van, mit a szegényebb osztály jó
hatásáért igénybe is szokott venni. Akkor is volt egynehány fürdővendég, köztük egy sátoros cigány is, kit még a rendesnél is feketébbé tett a sár, mellyel a tó szélén bekente magát.
Nem messze innen, egészen sík helyen az úttól jobbra van a másik tó, melynek szélére
egy csolnak volt kihúzva; ezt fürdőül nem használják. Evvel szemben a hegyoldalon egy
hosszú faépület látszik, tetején bányászjelvényekkel: itt húzzák fel a bányából a sót. Ez épülettől észak-keleti irányban, körülbelől 2–3 km-nyire puszta sómező terül el. Ameddig elláthatunk a felemelkedő domboktól; mindenütt sótól fehérlik a hely, csak a sóőröknek van
nehány házikójuk, mi még tarkává teszi. Ez a hajdani római bányák helye. Rengeteg sót
kellett innen elhórdaniok, mert az egész völgyet ők csinálták bányáikkal.
Amint az ösvenyen kijövünk a nagy Sótól, körös-körül temérdek földes sót láthatunk,
mit az eső sok helyt pórrá mosott. Itt is, ott is, egy-egy pózna, rajta felírás, hogy tilos ott
járni; mi azonban nem sokat tartottunk a figyelmeztetésekre, mert az úton már megmondta
két ember is, hogy szabad azon helyekre menni, csak vigyázni kell, hogy le ne zuhanjunk.
Elmentünk tehát az elromlott bányához. Az egész be van szakadva, csak egy nehány rakófa
van még tórkában. Sok a víz benne, melynek tetején úsznak a fadarabok, melyek mind a
bányatorokból hullottak alá. – Távolról sincsen olyan nagyszerű, mint a kolozsi, ugyan elég
szép és írtózatos ez is. – Régóta felhagyták ezt is, mint a kolozsiakat, mert ennek is az 1665iki törvény említi a romlott állapotját; pedig, hogy régen nagyban folyt itt a bányászás, az
már csak abból is látszik, hogy sűrűn jőnek elő rendelkezések a tordai sóvágókról, kik majdnem ugyanazon jógokat élvezték, melyeket a város szabad pólgárai.438
Visszakerültünk innen egészen a hegytetőig, hól az élen mentünk előre mindaddig, míg
útat találtunk, mely az új bányákhoz vezetett. Tiszta sóra van csinálva sok helytt az út, s ha
valaki pincét csinálna, csak sóba vághatná azt, mégis a legkisebb darabot sem szabad elvinni.
Hogy aztán a tilalom dacára mégis visznek el, az bizonyos, mert sok helytt még az út közepén is nagy darabok hevernek.
A bányához megérkezve tudakozódni kezdettünk, hogy miképpen lehet bemenni. Erre
egy munkás a bányanagyhoz vezetett, ki igen barátságosan fogadott, s megtudva, hogy
tanulók vagyunk, rögtön egy bányászt küldött el velünk, hogy mindent megmutasson.
Tehát elindúltunk. Egy hatalmas ajtót nyitott ki vezetőnk, mely felett a magyar címer áll. Ez
az alagút ajtója. Vékony sín halad be ezen a hegy alá, szép egyenes helyen, s mi e mellett
haladtunk. Egy-egy csepp víz hull alá a kőbóltozatról, a kis bányászlámpa világít előttünk.
Nemsokára már sóba van vágva az alagút, s onnan fogva a tulajdonképpeni bányaajtóig
mindenütt són haladunk. A falon minden 10-ik öl meg van jegyezve: éppen 278 öl hosszuság
van addig, amíg bejútunk az ajtón. Még egy darabig fólyósón megyünk, aztán vezetőnk
438 Keszeg Vilmos: A tordai sóvágók. Szociometriai elemzés. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony
Ferenc tiszteletére. Szerk. Jakab Albert Zsolt–Kinda István. Kolozsvár, 2016. 543–544.
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jobbra fordúl be, s lekiált a mélységbe: „Servusz!” Nagyszerű a visszhang, mely megfelel erre
a szóra. Annyira meglepett, hogy az első pillanatban a lennt dólgozó bányászok feleletének
góndoltuk, s csak akkór vettük észre honnan ered, midőn többször ismétlődve mind halkabbá vált. Közelebb léptünk mi is erre. Mindenféleképpen kiabáltunk belé, s számláltuk:
hogy adja vissza azokat. Egy szótag 15–16-szor és érthetően hallszik, az 5–6 tagút pedig
6-szor vagy 7-szer ismétli, de azután még sokáig hallszik fel a mórgás a bánya mélyéből. Ez
a „József ” akna, mely a velünk volt bányász szerint 60 öl mély. Innen továbbmentünk a
kanyargós sótornácokon, melyek közül egynek a végén tenyérnyi széles termőföldér húzódik le egy sóoszlopon. Ilyen érdekes látvány még több is van, pl.: a habfehér színű sócsepegés
vagy a lámpavilágtól csillogó só, mely sok helytt olyan, mintha ki lenne csiszólva s a legszebb alakulásu erek váltakoznak benne, elkezdve a sötétbarnától a fehérig. Minden új előttünk és meglepő.
Rövid idő múlva magas karzatra térünk be. A bányász előrebocsát, s ő egy papírlap
mögé áll lámpájával, melyen piros és zöld betűkkel ott van a fekete alapon a két szó: „Isten
hozott!” Ez egyszerű dolog is szépnek tetszik itt a föld alatt. Lenézhetünk a karzatról a mélységbe, melyet a lámpa gyenge fénye nem képes megvilágítani. Majd tovább haladva elérünk
két sópadat, ezek közelében a lépcsőt, hól a lejárás van az akna fenekére.
Temérdek lépcsőn kell lehaladni, melyeknek több fordulója van, mégpedig annyi, mint
ahány év óta mélyítik a bányát, mert minden fordulónál meg van jegyezve, hogy az illető
esztendőben meddig haladtak. Lemenve a lépcsőkön széles teremben találjuk magunkat,
melynek minden része tiszta só. Nagy lefeszített darabok hevernek az oldal mellett, a
bányászeszközök szomszédságában, melyekkel nyáron nem dolgozik senki. Csak télen át
foly a munka, mégpedig részben azért, hogy a szegénysórsú munkásoknak legyen a bányában télen is keresetjök, másrészről azért, hogy az a só, amit télen kiaknáznak, elég a vidék
szükségletére egész éven keresztül. A tárna oldalában most vágnak egy nagy sóoszlopot.
Most még csak az oszlopfej van meg, de annak alakjából látható, hogy mily nagyméretű
lesz. Végigmenve a temérdek són, a bányafenék mind emelkedik mindaddig, míg újra egy
lépcsőhöz érünk. Itt megyünk fel a folyósokra, 80 lépcsőt számláltunk meg ezen is, pedig ez
a kisebb, mert a bánya feneke ennek az aljánál több méterrel magasabban áll, mint annál,
amelyen lementünk. A lépcsők végződésénél egy kis oldal szobácska van, melyben szép
sópirámisok vannak kifaragva. Ezeket is megnézve, nemsokára ismét a József tárnánál voltunk. A bányász felment az ott levő deszkaemelvényre, s nehányszór egy rúddal reáütött
arra. Nagy csattanások következtek erre, aztán a dörgés, mely annyira hasonló az ég dörgéséhez, hogy a legjobb fül sem tudná megkülönböztetni a kettőt. Egy tojás nagyságu ledobott
só szelet csinál, a lábdobogás óriási zakatává, a fütyülés egész macskazenévé, a mor»g«mogás
zúgássá válik; melyek előbb nagy zajjal, aztán mind elhalóbban és sűrűbben ismétlődnek.
Mikór már eleget hallgattuk ezeket is, kijüttünk az alagútba, melynek ajtója a bányakaputól szűk nyílásnak látszik. Kiérkezve, a bányanagy szobájában még egy darabig gyönyörködtünk a különféle színű és alakulásu sódarabokban, aztán pár pillantást vetve a bánya
bejáratára és az azt környező épületekre, visszatértünk a piacra.
Szerényen húzódik meg a piacon sok szép épület között a br. Jósika Miklós szülőháza.
Ahol a nagy író született, ott most korcsma van: „világ és vakság egy hitvány lapon”.439 Az

439 Idézet Vörösmarty Mihály : Gondolatok a könyvtárban című verséből.
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egyszerű, kettős fedelű házra a piac felől ajtót vágtak, amelytől balra téglaszín márványtábla
van,440 az író féldombor szóbrával és következő felírással:
„Ebben a házban született 1794. Ápr. 28.
Br. Jósika Miklós.
Születése 100-ik évfórdulójára emléktáblával megjelölte
Szülővárosa.”
A tordaiak kegyelete remélhetőleg meg fogja védeni a házat az újabb rongálásoktól, s így
ez lesz mindig a város egyik nevezetessége, mely méltó arra, hogy minden magyar tisztelettel tekintsen reá, mint azon házra, melyben hazánk egyik nagy fia született.
Azon épületek közül, melyek a piacon vannak, a legszebbek közé tartozik a tanácsház.
Hatalmas egyemeletes épület, melyet a katolikus nagy templomtól délnyugot felől csak egy
keskeny utca választ el. Több hivatal is van ebben a Városi441 Tanácson kívül, de mi nem
sokat foglalkozhattunk vele, hanem e helyett megnéztük a Jó»z«sika-házzal délről szomszédos régi épületet, melyhez könnyebben hozzá lehet jútni.

Hogy valósággal régi az, már külsejéről látható. Öt támasz oszlop van hozza építve, s
szép gót kőajtón van a bejárás a földszintre. Az ajtó felett egy tábla is látszik, de a felírat azon
be van meszelve. A földszintet most raktárnak használják, az emeleten pedig az iparos-ifjak
önképzőköre van. Húzamosabb ideig nem nézegettük ezt sem, részint azért, hogy senkit
440 A régi márványtábla helyett 1994. április 28-án – születésének 200. évfordulóján – elhelyezett
egyszerű felirat: IN MEMORIAM JÓSIKA MIKLÓS (1794–1865)
441 Kelemen Lajos beszúrása.

101

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

sem láttunk az udvaron, s gondoltuk, hogy még kizavarnak, ha minden kérdezés nélkül
bemegyünk; másrészt nem is tudtuk, hogy az olyan nevezetes épület, t. i.: A fejedelmek
szállóhelye.442 Ebben időzött Tórdán járva egy darabig Mátyás király, majd Zápolya, Báthori
Kristóf és Bethlen Gábór.
Ezeken kívül megnéztük a megyeházát is, mely a dicső-s[z]t.-mártoni után a legszebb
ilyen fajta épület Erdélyben; láttuk majdnem mellette egy szép park végén a kis lutheránus
templomot, továbbá láttunk még egy régi gör. kat. templomot, közel a sóbányához. Voltunk
a Ferenc-rendiek templománál és láttunk újra egy ref. templomot. Láttuk a törvényszéket,
járásbíróságot, postahivatalt, pénzügyigazgatóságot és pénzügyőrséget. Voltunk a két
könyvnyomdánál, a leányiskolánál és a közkórháznál.
Ezeken kívül azonban még több nevezetessége is van Tordának. Így van papír- és fűrészgyára, sós fürdője, több bankja, s van az unitáriusoknak középtanodája és temploma. Piaca
meglehetős tágas, az ottani tímárok palotája és a központiszálloda épülete,443 olyan szép
házak, hogy bármelyik nagyobb városba is beillenének.444 Minden évben halad és szépül a
jó magyar város, melynek szíves lakói mindenfelé készséggel útbaigazítottak úgy, hogy egy
nap alatt, amit láttunk, avval bátran meg lehetünk elégedve. Estére járt az idő, mikór visszaindultunk. A szekérről láttuk a gyönyörű Tórda-hasadékot, a városon kívül pedig a völgyön
keresztül egy hosszú földhányást, mely hajdan alighanem valamelyik tó gátja lehetett. Az út
ugyanaz volt, amelyen jöttünk: végig a tordai „szénafüveken”. Folytonosan felfelé kell
haladni, úgy szépen beszűrkülűdett, mikór visszaérkeztünk a kedves főhadiszállásra:
Ajtonba.
Kolozsvár
Legfőbb célunk volt útazásunkban az, hogy régiségeket lássunk, s azért okvetetlen meg
kellett néznünk a kolozsvári múzeum régiséggyűjteményét, mert ilyen Erdélyben több nincsen, márpedig a tapasztalásra nem is képzelhető jobb alkalom445, mint amilyen a gyűjteményeknél kínálkozik. Mi Kolozsvártt – tekintve a rövid időt – a régiségeken kívül is nagyon
sok mindent láttunk.
A legelsősórban beérkezésünk után a köztemetőbe446 mentünk el, hogy az elhunyt jelesek síremlékeit láthassuk. E szép temetőben a sírok nagyon sűrűn állnak, s mindenféle
emlék váltakozik. Van ott egyszerű fakereszt, van kő koporsó, gránitoszlop, márványsírkő
és gazdag családi sírbóltok. Ott nyugszik egy kőkoporsó alatt Tótfalusi Kiss Miklós, a legelső

442 Fejedelmi kúria, restaurálása után 1920 előtt Magyar Közművelődési Ház. L. Emlékkönyv. A tordai Fejedelmi Curia „Magyar Közművelődési Ház” felavatási ünnepélye alkalmából az Erdélyi
Múzeum Egyesületnek Tordán, 1913. évi október hó 11–13. napján együttesen megtartott vándorgyűlése emlékezetére. Összeáll. Harmath Domokos. Torda, 1913, Magyar Közművelődési
Ház.
443 „Gyönyörű nagy épület Central indo-európai felirattal; a magyarok központinak hívják, de a tulajdonosai nem.” Borbély György : Torda némely nevezetességéről. In: Tordai EMKE-Emlékkönyv
i. m. 219.
444 A legszebb főtéri paloták közé tartozott Csipkés Ödön városi alkapitány és Timbus József téglagyáros palotája. Uo. 219.
445 Kelemen Lajos beszúrása.
446 Közismert nevén a Házsongárdi temető. Gaal György : Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló
múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, 2010, Stúdium.
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igazi magyar nyomdász;447 egy hatalmas szürke kőoszlop jelöli egyik Kendefi448 pihenő
helyét, s e mellett körös-körül díszes családi kripták emelkednek. Ott van egy szegeleten a
bölöni Farkas Sándor449 sírköve. Öt méter magas gót stílű szürke kőemlék, tetején a jeles
férfi mellszobrával, mely alatt egy sórban következő felírás van:
„Bölöni FARKAS SÁNDÓR az Észak-Amerikai Útazó. sz. 1795 megh: 1842”.

Mellette áll a Szentiváni Mihályé,450 törpe hatszögletű sárga kő, egyszerű, de szép díszítéssel, melynek egyik ol- »Egyik« oldalán ott van e rövid két sór:
Szentiváni Mihály
Szül: 1813. Megh. 1842.
Huszonkilenc évet élt az az ember, ki megírá, hogy „Négy fal elég menedék az egész
világ üldözése ellen, de az egész világ nem a házi békétlenség ellen”.
A temetőből visszatérve a középületeket néztük meg, mégpedig elsősórban a templomokat. Minden tekintetben a legnagyszerűbb ezek közül a katolikusok piaci nagy temploma, a
Szt-Mihály egyház. Tisztán gót stílben épített remekmű ez, melynek bővebb leírásával nem
foglalkozhatunk. Jóval előbb!451 1404-ben kezdték el építését és Mátyás király idejében
fejezték be.452 Nyúgoti főkapuja mellett minuskel felírás van, amelynek romai évszámából
csak 1400 látszik.453 Ezen oldal kissé megrokkant, ami a roppant magas toronyért van, mely
a templom »déli« északi oldalához épült e század elején.454 Sok nagyszerű eseményt lát»t«ott
447 Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702) nyomdász, betűmetsző, író, az erdélyi könyvnyomtatás emblematikus személyisége.
448 A „-fi” névvégződés Kelemen Lajos beszúrása. Malomvizi gróf Kendeffy Ádám (1795–1834) politikus, szabadelvű főúr és neves sportember. Az erdélyi reformmozgalom egyik legtevékenyebb
személyisége.
449 Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) író, műfordító, utazó. 1830–1831-ben utazást tett Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Angliában és Észak-Amerikában.
450 Szentiváni Mihály (1813–1842) költő, író, publicista.
451 Kelemen Lajos beszúrása az évszám előtt.
452 Az 1489-es tűzvészben megsérült templomot Mátyás király segítségével sikerült helyreállítani.
453 Az 1444-es latin nyelvű felirat annak állított emléket, hogy a főkapu felső ívmezejében elhelyezték a templom védőszentjének, Szent Mihály főangyalnak a domborművét.
454 A templom neogótikus tornyát 1837–1859 között Kedves István apát-plébános építtette.
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e templom, különösen a fejedelemség korában. János Zsigmond, kit itt választottak fejedelemmé, már a reformácio kezdetén, a XVI. század közepén az unitáriusoknak adta, kiknek
hitére akkór nemcsak az összes magyarság, hanem a szászok legnagyobb része is áttért.
Attól fogva aztán egészen a múlt század elejéig az ők kezükön volt, de 1716-ban újra visszakerült a katolikusokhoz, s ezeké mai napig is. Belsejében voltunk, de csak a főhajó nyúgoti
részében, s így nem láthattuk a falfestményeket, melyek egyik melléképületében vannak.455
A másik szép katolikus templom a piáristáké. Két tórnya van s az egész »renaissance«
barok [!] stílű épület. A jézsuiták kezdték építeni 1718-ban, s e szerzet eltörlése után jútott a
piáristáknak.456 Van még temploma a Minoritáknak,457 Ferencrendieknek458 s van a város
széle felé az úgynevezett Szt.-Péteri templom.459 Ez utóbbi háromnak csak külsejét láttuk.
A protestáns felekezetek is mindnyájan vannak képviselve; mi azonban nem láttuk mindenik templomot, s azért csak azokat említjük meg, melyeknél voltunk. Ezek közül egyik az
unitariusoké. 1796-ban kezdett épülni s e század elején végezték be.460 Kívülről nem sokat
mutat, de belseje, mint mondják szép, és nevezetes kivált azért, hogy magas boltozatát
egyetlen oszlop sem tartja. Csinosabb ennél a reformátusok két tornyas temploma, mely
már egészen újabb építmény;461 szép továbbá az izraeliták Híd utcai zsinagogája is. Mindezeknél mi nem időztünk, csak kívülről láttuk azokat.
Kissé hosszabb ideig voltunk a belfarkas utcai szép nagy ref. templomnál, mely szomszédos a kollegiummal. Ezen épület a gót korból való, s legelőbb a Ferenc-rendieké volt.462
Mivel a reformatio kezdetén Kolozsvár lakói mind protestánsokká lettek, azért ezt is, mind
hívekben szűkölködőt a Ferenc-rendiek odahagyták. A jézsuitáknak jútott azután, kiktől
1603-ban elvették s »attól« 1622-től463 fogva a reformátusoké. Beszélik, hogy a templomtól
alagút vezet a kollegium felé,464 mit még a jézsuiták csináltattak.

455 A Schleynig-kápolna északi oldalának 15. századi falképeiről van szó, melyeket 1866-ban Hampel
József és Pap Márton tárt fel.
456 A jezsuiták 1718 és 1724 között tartó építkezését Konrad Hammer irányította. Sas Péter: A kolozsvári piarista templom. Kolozsvár, 1999, Utilitas. (Erdélyi műemlékek 30.)
457 A barokk templom 1782-ben épült meg. Sas Péter: A kolozsvári volt minorita, ma Urunk színeváltozása-templom. Kolozsvár, 2012, Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, 2012. (Kolozsvár római
katolikus templomai 4.)
458 Új templomuk felépítése után, 1725. június 13-án visszaadták a jezsuiták az óvári templomot,
melyet azóta a ferences rend használ. Sas Péter: A kolozsvári ferences templom i. m. 86.
459 1844 és 1846 között a középkori templom alapjaira épült fel a neogótikus istenháza. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 103–104.
460 Az unitárius templom 1792 és 1796 között épült. Uo. 94.
461 Magyar utcai református templom, 1851-ben szentelték fel a klasszicista épületet. Uo. 101.
462 A templomot 1489 és 1516 között az obszerváns ferencesek emelték. 1622-ben, Bethlen Gábor
jóvoltából kapták meg a reformátusok. Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi
emlékei. Kolozsvár, 2015, Stúdium.
463 Kelemen Lajos beszúrása.
464 Vö. Kelemen Lajos 1955-ben történt megfigyelésével. „Előkerült ellenben a volt kollégiumi nagyudvaron egy nagy földalatti boltozatos szoba vagy pince, melybe a mostani öreg kollégiumi épület d-k-i sarka irányától egy keskeny, kb. másfél méteres, félkörösen boltozott, szűk, csatornaszerű folyosó vezetett. Én is lementem másokkal együtt a nagy teremszerű helyiség kezdetéig. Alját
majdnem másfél méteres víz és iszap borította s villanylámpával bevilágítva láttam az egész helyiséget. Senki se tudta magyarázatát ennek a különös földalatti, mintegy 9 méter hosszú s kb. 4
m. széles törpeboltozatú helyiségnek.” Kelemen Lajos levele Herepei Jánosnak (Kolozsvár, 1955.
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A templom főkapuja nyúgot felől van itt is. Az ajtó elé kis pórtikus épült, mely felett egy
gót ablak áll. Ettől úgy jobbra, mint balra egy-egy ablak van még, melyeket a középsőtől 2
négytörésű támaszoszlop választ el. Mind a háromnak ablakrózsái is vannak. Négy töréses
támaszoszlop van a nyúgoti oldal két szélénél, s ilyenek a szentély záródásánál lévők is. A
hajó déli oldalán 5 van, az északit azonban már nem láttuk. A hajó és szentély találkozásánál
egy meglehetős idomtalan épület van, amely sekrestye lehetett.
Az ablakok mind gót stílűek, valamint a templom belseje is, melyen valóban elbámultunk, mert
a rengeteg nagy bólthajtást a falakon és támoszlopokon kívül nem tartja semmi. A falak tele vannak címerekkel s a ref. egyház pártfogóinak emlékeivel.465 A szószék az északi részen van. Ennyi az
egész, mit jobban megnézhettünk.
A templomból a református kollegiumhoz466
mentünk el. Ezt a hatalmas kétemeletes épületet
nemsokára ki fogják bővíteni,467 ámbár most is
sokkal nagyobb a m-vásárhelyinél. A kapun
bejútva a kis kuriára érünk, melyet kereken vesznek az osztályok. Kissé sötétek ezek, de valószínűleg a kijavítás alkalmával más helyre viszik azokat,
s akkór e szobák más célra maradnak. A lakószobák és a kollegium gyűjteményei az emeleten vannak. Az épület keleti szárnya alól a nagy kuriára
júthatunk, melynél nagyobbat eddig még egy
kollegiumnál sem láttunk. Határát képezik: a
nagy ref. templom, a Bethlen-bástya és délről a régi városkerítés. Fák vannak ültetve ide s
vége egészen hasonló valami kis sétatérhez.
Sokkal kisebb terjedelmű és szerényebb épület az unitáriusok főiskolája,468 mely templomuk mellett fekszik. Ez az egyetlen unitárius főtanoda egész Magyarországon. A kétemeletes épület- és az udvarra nyúló szárnyépületben vannak az osztályok, a lakószobák és a
gyűjtemények. Ezek közül mi az utóbbit nem láttuk, de nem is érkeztünk megnézni, pedig
több nevezetesség van benne; így több „szombatos”-könyv s több régi kézirat.469

465
466
467
468
469

november 26.) Kelemen Lajos levelei Herepei Jánoshoz. Közlő Sas Péter. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1993. 1–2. sz. 175.
L. Entz Géza–Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Bp.–Kolozsvár, 1996,
Balassi–Polis.
A mai ókollégium épületét 1801-ben fejezték be. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 123.
A kétemeletes új kollégiumépület 1902-ben a Tordai út sarkán valósult meg. Uo. 131.
Az épületet 1801 és 1806 között újjáépítették. 1901-től, az új Unitárius Kollégium felépítésétől
különböző feladatokat látott el. Uo. 94.
Két szombatos kéziratot őriztek. 1. Az Izrael Istenétől rendeltetött szent és igaz innepeknek megszentelésére csináltatott énekek, az igaz valláson való tudós és istenfélő férfiaktól, az Isten seregének
épületiért (1626), 2. Szombatos énekek (1604). Kohn Sámuel: A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkanczellár életére és munkáira. Bp.,
1889, 49–50.
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Nagyságra nézve mind a református, mind az unitárius kollegiumot túlhaladja [a] kat.
főtanoda470 és papnövelde épület.471 1818-ban építették legnagyobb részét, amikór Rudnai
püspök472 a kolozsmonostori templom hajóját odaadta a lyceum építésére. Udvarán vagy
falai között nem jártunk, mert katolikusok nem szokták jó szívvel látni azokat, kik intézményeiket vizsgálgatják. A katolikusok papnöveldéjén kívül van az unitáriusoknak teológiája,
s most rakják le alapját a ref. teológia épületének473 is.
Az iskolák közül láttuk még a bel-farkas utcai ref. felsőbb lányiskolát474 s két községi
iskolát, de mind a hármat csak kívülről.
Mindezeknél sokkal nevezetesebb az egyetem. Csak a kiegyezés után állították fel, de
már is igen szűkké vált, s épületeit most bővítik ki. Jógi, órvosi és tanári szak van itt. Hallgatók minden évben nagy számban vannak, mert az erdélyi részekből az ifjuság legnagyobb
része ide jön, hogy magát kiképezze.
Ugyanabban az épületben van a múzeum is, amelyben az egyetem.475 Ezen század ötvenes éveiben vetette meg alapját egy nehány buzgó hazafi, s ugyanakkór jött létre a „múzeum
egylet”476 is, mely részben fenntartásáról gondoskodik. Gróf Mikó Imre477 csinos egyemeletes házat adományozott szép parkkal a múzeum számára, de aztán annyi tárgy került belé,
hogy nem fért el, s úgy költöztették az ásvány- és régiségtárt az egyetem épületébe. A Mikó-

470 A kétemeletes iskola 1817 és 1821 épült. 1850-től római katolikus főgimnáziummá fejlesztették.
Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 129–130.
471 1894 őszén nyitotta meg kapuit a piarista rend magyarországi tartományának hittudományi és
tanárképző intézete. Russel Károly–Fekete Endre–Hám Antal: A kolozsvári Kalazantinum története 1894–1916. Sajtó alá rend., szerk, bev. tan. Sas Péter. Bp., 2009, Piarista Rend Magyar Tartománya. (Magyarország Piarista Múltjából 4.)
472 Rudnay Sándor (1760–1831) bíboros, hercegprímás, 1815–1819 között erdélyi püspök, 1819-től
haláláig esztergomi érsek.
473 1894–1895 között épült. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 100.
474 Az 1830–1840-es években nyílt meg a belvárosi református leányiskola, a földszintes épület helyébe 1887-ben húzták fel az emeletes házat. 1896-tól a falai között működött a Pallós Albert vezette állami polgári leányiskola. Uo. 131.
475 Az 1862-ben megnyílt régiségtárat ideiglenesen az egyetem központi épületében, az udvaron, a
folyosón és négy szobában helyezték el. A múzeum első őre Finály Henrik egyetemi tanár. Vincze Zoltán: Az Érem- és Régiségtár i. m. 76–87.
476 Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvárt, 1859-ben a tudományos élet fellendítésére alakult. Fő
szervezője és támogatója gróf Mikó Imre volt, aki megszerezte a kormány hozzájárulását és a
múzeumnak adományozta kolozsvári nyaralóját a hozzátartozó kerttel. Az egyesület alapszabálya kimondta, hogy hármas feladata a múzeumi gyűjtés, a tárgyak megőrzése és az anyag feldolgozása. 1872-ben az EME szerződést kötött a magyar állammal, ami alapján a kolozsvári egyetem
feladata lett a gyűjtemények gondozása, és a használatért évi 5000 forintot fizetett az egyesületnek. Az első világháború után a román állam az egyetemmel együtt a múzeum gyűjteményeit is
átvette, de a bérfizetést felfüggesztette. Az egyesületet 1949-ben megszüntették, gyűjteményeit
államosították, 1990-ben a jogfolytonosság fenntartásával újjáalakult. Szabó T. Attila: Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület története és feladata. Kolozsvár, 1942, Erdélyi Múzeum-Egyesület.
477 Hidvégi gróf Mikó Imre (1805–1876) államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész,
1854-ben az Erdélyi Gazdasági Egyesület, 1859-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítója.
Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. Debrecen, 2005, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet.
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féle épületben most csak az állat- és növénytani gyűjtemény478 van. Minden vasárnap nyitva
áll, s így mi is elérhettük régi célunkat: megnézhettük a régiséggyűjteményt.
A legelső szobában találjuk a kőemlékeket, különösen a nagyobbakat. Római feliratos
kövek, domborműves töredékek s téglák vannak nagy számmal elhelyezve. Van egy kőlap,
melyen két nagyobb és három kisebb alak van kifaragva, alattuk írás van bemetszve, mely
rómainak látszik, de mi hosszasan nem vizsgálhattuk egyiket sem az idő rövidsége miatt.
Egy nagyobb téglán ezen betűk láthatók: CP. ALP., mi világosan római eredetre mutat, s
valószínűleg „cohors pedestris alpensium”-ot479 teszen. Nagyon sok az apró római tégla is,
és rendesen háromféle alaku van legtöbb, u. m.: hatszögletű, rombus ualaku és piskóta
idomu. Ebben a szobában van még sok középkori régiség. Vannak láncingek, vaspáncélok,
sisakok, lószűgyre való páncélok, s van egy teljesen felszerelt faló, rajta ülő felszerelt faemberrel. Van vagy három régi harang, köztük a szt.-háromsági 1484-beli felírásával,480 több
mozsárágyú és egy Gábor Áron-féle öntöttvasból készített ágyú. Látható ott egy ritkaszép
asztalos munka is: Vajda-Hunyad vára.481 A falakat több régi kép borítja, s minden kis szeglet tele van a felhalmozott tárgyakkal, melyeket évről-évre szaporítnak a lelkes adakozók.
Akkór is, mikór ott voltunk, több láda régiség volt összecsomagolva, melyek akkor érkeztek.
A második szobában a kőkorszakbeli régiségeket találjuk. Annyi van, hogy lehetetlen
mind megnézni. Mind a két kőkorszakból százával állanak a fejszék, kalapácsok, vésők,
dárda és nyílhegyek, s azonkívül mindenütt cserépedényeket és töredékeket láthatunk.
Erdély minden részéből gyűltek ezek, s ott van az adakozók neve is majd minden darabon.
Igen sok van különösen Torma Károlytól,482 a jeles régiség-tudóstól, Orbán Balázstól483 és
Torma Zsófiától.484
A következő teremben találjuk a római és bronz régiségeket, de nem csak ezek vannak
itt, hanem a sok kő- és cseréprégiségen kívül különösen nevezetes az Orbán Balázs külön
szekrényben elhelyezett ajándéka, az egyiptomi régiségek. Több apró szobór s ezenkívül egy
csomó eszköz van itt, melyek közül egy páron hieroglifek is vannak. A római régiségek
közül nagyon szépek a mozaikok és a vázák, azonban ezeken kívül temérdek római műtárgy
és eszköz van. Mivel mi semmi jegyzetet sem csináltunk róluk, ezeket csak megemlíthetjük.
Ugyanebben a szobában vannak a bronzkori régiségek is. Bronz kardok, tőrök, dárdahegyek, karperecek s gyűrűk vannak erősen nagy számmal, de van a bronz korból egyéb régi478 Nagy-Tóth Ferenc: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának megalakulása és gyűjteményei i. m. 171–182.
479 Pontosítva: cohors pedestris alpinorum = az Alpok vidékéről rekrutált csapat.
480 „O rex gl(ori)e veni cvm pace Anno domi(ni) mo cccc l x x x 4 ·”. Benkő Elek: Erdély középkori
harangjai … i. m. 357–358.
481 A makettet 1866–1873 között Arányi Lajos egyetemi tanár készítette és helyezte letétbe. Kolozsvári kalauz i. m. 29. Munkájával kapcsolatban l. Arányi Lajos György: A vajda-hunyadi vármintának szétbontására és összerakására utasító szabályok. Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, Különgyűjtemények, Ms. 1035. A kéziratok származási katalógusának céduláján
Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Ezek a szabályok és utasítások az Erdélyi Múzeum Régiségtárában (Történeti Tár) levő szétszedhető és összerakható vármintára vonatkoznak. K. L.”
482 Torma Károly (1829–1897) régész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. 1875-ban a kolozsvári, 1876-ban a budapesti tudományegyetem tanára.
483 Orbán Balázs (1829–1890) író, néprajzi gyűjtő, történetíró, a „legnagyobb székely”. Fő műve A
Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I–VI. Pest–Bp.,
1868–1873.
484 Torma Zsófia (1832–1899) régész, Torma Károly testvére.
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ség is: az apahidai aranylelet, mely a kolozsvári múzeum egyik legfőbb nevezetessége.485 Ezt
is megnézve, átmentünk a következő szobába, melyet leginkább fegyvertárnak nevezhetnénk.
Szemben az ajtóval magára vonja a figyelmet egy festmény, mely annyira ügyes, hogy
első tekintetre alig lehet észrevenni rajta, hogy nem valóságos féldombórmű.486 Két szép
olajfestmény van még ugyanezen szobában; egyik gr. Mikó Imrét ábrázolja magyar díszruhában, a másik a Brassai Sámuel487 arcképe,488 mindkettőt Barabás489 festette. A szoba közepén egy hosszú szekrényben vannak a kisebb tárgyak, többek között egy fejedelmi pálca is,
gróf Haller Ferenc horvát bán buzogánya,490 mely oly remek ötvös munka, hogy nem lehet
eléggé bámulni. Ott vannak a pecsétgyűrűk és kulcsok, ott van továbba egy kis elefántcsont
nyelű pisztoly, mely Bem Józsefé volt. A fegyverek között is több szép darab van. Mindjárt
az ajtó mellett egy ölnél hosszabb puskát látunk, mellette pedig egy vastagcsövű, alig méternyi hosszu fegyver áll. Van ott szakálos puska, karabély, pisztoly és egy roppant nagy lánc,
melyre ugyan nincsen reáírva, hogy kié volt, de bizonyosan valamelyik főúr viselte.491 Kard
is sokféle van, s különösen szépek a magyar kardok, de ezeken kívül az egyenes pengéjűek
között is több érdekes darabot találunk. Még láttuk a Barcsai Ákos492 nyeregtakaróját s több
régi zászlót, melyek mind az erdélyi fejedelemség korából valók.
Végre az utólsó szobában vannak a régi pénzek. Minden korból és nemből van, de különösen sok van a római pénzekből és az erdélyi fejedelmek pénzeiből. Ezeket is megnézve, az
emeleten lévő ásványtárba mentünk föl, hól azonban nem időztünk tovább egy negyed óránál, s mindent csak futólagosan nézegettünk meg, mert a rengeteg sok, szebbnél-szebb
ásvány megtekintésére nem percek, hanem napok kellenének.
Kolozsvár legrégibb részébe, az Óvárba mentünk most el. A hagyományok szerint itt
kezdett legelőbb épülni a város. Most is e tájon van a legtöbb régi ház. Legnevezetesebb ezek
közül a Mátyás király szülőháza. E tisztes régi épületben született az igazságos Mátyás 1443ban.
Maga a ház egyemeletes s meglehetős jó allapotban van még mindamellett, hogy nemsokára 500 éves lesz. Gót ajtón járnak be udvarára, melytől jobbra emléktábla van: 1890-től
fogva. Nemsokára más emléke is lesz Mátyás királynak: egy gyönyörű szobór, melyre azonban még nem gyűlt annyi pénzt, hogy egyhamar felállítsák.493 Szemben van az épülettel
485 „Az apahidai kincslelet, mely áll két ezüstkancsóból és igen gazdag arany ékszerekből, amelyeknek egy része rekeszekbe foglalt gránátokkal van díszítve.” Útmutató az Erdélyi Országos Múzeum
Érem- és Régiségtárában i. m. 36.
486 Adler Mór (1826–1902) festőművész Ősz c. festménye. (Albert Bertel Thorwaldsen (1770–1844)
dán szobrászművész domborműve után). Kolozsvári kalauz i. m. 31.
487 Brassai Sámuel (1797 vagy 1800–1897) nyelvész, filozófus, természettudós. 1837–1848, majd
1859–1862 között a kolozsvári unitárius főiskola történelem–földrajz–matematika, 1872-től a
Ferenc József Tudományegyetem matematikatanára. Gál Kelemen: Brassai Sámuel. ClujKolozsvár, 1926.
488 Brassai Sámuel arcképe színezett fénykép volt, melyet Kató József kolozsvári fotográfus készített.
L. Kolozsvári kalauz i. m. 30.
489 Barabás Miklós (1810–1898) festőművész, a magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere.
490 Kelemen Lajos beszúrása.
491 Béldi Pál (1621–1679) háromszéki főkirálybíró bilincse. L. Kolozsvári kalauz i. m. 30.
492 Barcsai Ákos (1619–1661) 1658–1660 között Erdély fejedelme.
493 1902. október 12-én leplezték le Fadrusz János szobrászművész alkotását, a főtéri Mátyás királyszoborcsoportot.
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azon ház, melyben Bocskai István született. Egyemeletes ház ez, melynek kapuja alatt több
latin felírás van kőtáblákon, a falba beillesztve.494
A mostani Óvár szélénél vonult el Kolozsvár kerítése, melynek részei egyes helyeken
még ma is kitűnnek. Az Óvár körül fal alig maradott, azonban annál több van a ref. nagy
templom környékén, hól még egy teljesen ép bástya495 is fennáll. Ezek a csekély maradványok abból a hatalmas kőkerítésből valók, melyet még a szászok kezdettek építeni 1405ben. Ezen század elején a legnagyobb részét lebontották, s ekkór építették anyagából a kat.
nagy templom tórnyát s a piaci katonai laktanyát.496
Egy erőssége van most is Kolozsvárnak, mely azonban már újabb keletű, s most nem is
mehet erősség számba. Ez a fellegvár, melyet gróf Steinville István főhadiparancsnok építtetett 1721-ben. Ezt mi csak távólról láttuk.
Még hátravan Kolozsvár több nevezetes középülete. Ezek közül csak azokat említjük
meg, melyeket közelebbről láttunk. Ilyen a kir. tábla,497 melynek belsejében is jártunk.
Nagyon szép az elnök és a tanácselnök szobája, melyek közül az utóbbiban egész sereg
szebbnél-szebb madár van; csinos továbbá a nagy ülésterem. Általában a belső berendezés
szebb, mint a vásárhelyi táblánál, de külseje meg sem közelíti azt. Megnéztük még a törvényszéket,498 hól az utóbbi időben annyi sajtóper folyt le nemzetiségi izgatások miatt, és
láttuk a tanácsházat499 és a megyeházat500 is; ezek a törvényszéket kivéve, nem valami nagy494 A kapualjban elhelyezett négy latin nyelvű emléktábla felvilágosít, hogy 1557. január 1-jén az
épületben született Bocskai István erdélyi fejedelem. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 77.
495 A Szabók bástyája, másként Bethlen-bástya.
496 A Szent György laktanya klasszicista épülete a Hunyadi téren.
497 1900 és 1902 között épült az igazságügyi palota saroképülete. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i.
m. 114.
498 Az igazságügyi palota Honvéd utcai háromkapus részében a városi járásbíróság, a királyi törvényszék és a vidéki járásbíróság működött. Uo. 114.
499 1845-ben készült el a Kolozsvár babérkoszorúba foglalt címerével ékesített klasszicista épület.
Uo. 65.
500 Az 1798-as nagy tűzvész után épült régi vármegyeháza a Farkas utcában áll. Uo. 125.
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szerű épületek. Voltunk a színháznál, az E. M. K. E.-palotánál;501 a szabadkőművesek palotájánál,502 az E. K. E. épületénél,503 a vágóhídnál504 s láttuk távólról a dohánygyárt is.
Magánházak is nagyon szépek vannak. Gyönyörű kétemeletes épület pl. a Széky-féle gót
stílben épített palota,505 s a most épülő nagy szálloda,506 New York, melynek munkásai éppen
sztrájkoltak.
A szobrok nem nagyon szépek. Láttuk
közülük a szt. háromság-szobrot,507 s a Ferenc
király látogatása emlékére állított kőoszlopot.508 Még a nevezetességek közé számíthatjuk a közúti vasútat, mely csak 1893 óta van
meg.509
Délután 2 órakór tértünk vissza Ajtonba.
Még egy víg napot töltöttünk ott, azután
elindúltunk a bozsi alagúthoz. A szekér lassan
vitt a mezőn, a hegyek oldalán. Látszott a
Mezőség, s messze-messze a Székelyföld szélén a hegyek s erdők. Egy fél óráig vártunk,
aztán az alagútból kibukkant a vonat, s mi
elindultunk – hazafelé…
501 Az 1890–1891-ben épített kétemeletes, eklektikus palotát Endstrasser Benedek tervezte. Homlokzatán minden megye és város címere látszott, ahol EMKE-fiók működött. A timpanonban
feltüntetett évszámok időhatározók, a tér felőli 1885-ös dátum az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapítási évét, a Magyar utca felöli 1891-es évszám az épület átadásának időpontját
jelenti. Uo. 109.
502 1888–1889-ben épült fel a Szabadkőművesek háza a kolozsvári Unio-páholy számára a Bocskai
téren. Homlokzatán az A.V.E.N.É.M.D. felirat állt, kiegészítve: A VILÁGEGYETEM NAGY ÉPÍTŐMESTERÉNEK DICSŐSÉGÉRE. Uo. 112.
503 EKE központi épülete Jókai utca 11. sz., az EKE Kolozs Megyei Osztály Titkári Hivatala Belmonostor utca 12. sz. alatt. Kolozsvári kalauz i. m. 6.
504 Az 1886–1887-ben felépült közvágóhidat Pákei Lajos tervezte. 1922-ben és 1936-ban kibővítették, 2003-ban lebontották. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 26.
505 A Malom utca sarkánál, a Szamos-híd előtti Széky-palotát 1893-ban építtette Széky Miklós
gyógyszerész, egyetemi magántanár. A földszinten volt Hunyadi Mátyásról nevezett patikája. Uo.
39.
506 A Főtér délnyugati sarkán állt a Nemzeti Szálloda, melyet 1894-ben lebontottak, és helyére építették a Pákei Lajos tervezte New York szállót. Uo. 63.
507 A piarista templom közelében 1744-ben elhelyezett barokk Mária-oszlopot az 1738. évi pestis
után gróf Kornis Antal főkormányszéki tanácsos és felesége, Petki Anna hálaadományként állíttatta. 1961-ben áthelyezték a Szentpéteri templom háta mögé. Uo. 152.
508 A Főtér déli részén álló Státua, más néven Karolina-oszlop I. Ferenc császár és Karolina Auguszta császárnő 1817-es látogatásának emlékét őrzi. 1898-ban, a Főtér rendezésekor az Óvárban, a
ferences templom előtti téren helyezték el. Uo. 80–81.
509 A kolozsvári közúti vasút Horovitz Sámuel vállalkozásaként kezdett el működni. 8 km-es acélszalagja a város három legtávolabbi részét kötötte össze egymással és a Főtérrel. Az állomásra megérkező utas a Nagy (később Ferenc József úton) és a Wesselényi Miklós utcán keresztül Kolozsvár
központi terére juthatott. A Főtér északi sora elől két irányban utazhatott tovább. A Monostor felé
a sörgyárhoz, illetve a Sétatér végén levő katonai uszodáig, vagy a Kossuth Lajos és Magyar utcán
a Szentpéteri templomig és a mögötte elterülő egykori hóstáti Liliom utcáig. Sas Péter: A Kolozsvári Közúti Vasút. Szabadság, 2013. május 28. 3.
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1894. Október […]511 án történt a

Nemes512 esete. Nem szégyellte

Füzesiné513 összeszidni nyilvánosan, és még azt is állítani, hogy
Ödönt514 mi tanítottuk.

Mama515 mindig azt mondta, hogy tán-

coltassam azt a sárga rongybubát, de én kaptam elég ügyest, s azért el is hagytam. Mindamellett a lehető legudvariasabban viseltem magam vele szemben. És most evvel köszönik
meg.
Füzesi516 még
poffal is fenyegette
Ödönt.517 Ezért írom fel ezt az esetet, hogy majd visszafizethessem.
Füzesi, mint rendesen, mindig henceg és adja az urat ott is, holott ő a
legutolsó majd minden tekintetben. 12-én este ismét ő volt az oka annak, hogy
Nagy Jolánék518 elmentek.
Vadasdy
Rózsika,519 hogy az 1ső 4-esben lemaradt, az is nagy részben neki köszönhető, mert ő ellenezte, hogy VIII. osztályosokat hívjunk. 13-án egész egyszerűen, nagy bölcsen elkezdte:
Gál-leányokat520 meghívjuk, ne is vegyék

510 A Napló 1894–1920 közötti részének lelőhelye ROLKMI Fond 593. Dosar 40.
511 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
512 A rovásírással tett bejegyzéseket fékövér kurziválással jelezzük. Ifj. ribiczei Nemes Ödön (1878–
1925) mérnök, amatőr festő. Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Barátjával több közös kiránduláson és felfedezésen vettek részt. A látottakat rendre lerajzolta, melyek illusztrációul szolgáltak Kelemen Lajos több írásához. L. A Mezőség széléről. Erdély, 1899. 8–9. sz. 50–59. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m.
191–205.), Két férfi ruházatkép a XVII. századból. Erdélyi Múzeum, 1899. IV. füzet. 253–254.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 203–204., Fogarasi vártizedes képe 1608-ból. Erdély, 1900. 5. sz. 59–60. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 206–207. 1906-ban Menyházán a Wenckheim grófok bányamérnöke. Főbb
munkái: A mérnöki czím-kérdésről. Bányászati és Kohászati Lapok, 1911. 1. sz. 434–435., Magyarország legkisebb vasolvasztója. Bányászati és Kohászati Lapok, 1911. 1. sz. 736–741.
513 Füzesi Gyula édesanyja.
514 Ifj. Nemes Ödön.
515 Id. Kelemen Miklósné albisi Csomoss Janka (1856–1936), Kelemen Lajos édesanyja.
516 Füzesi Gyula (*1876), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
517 Ifj. Nemes Ödön.
518 Kaáli Nagy Jolán, Kaáli Nagy István leánya.
519 Kelemen Lajos apai nagyanyja, özv. Kelemen Lajosné Vadasdy Amália (1831–1911) révén rokona
volt. L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 20.
520 Hilibi Gál Domokos (1849–1900) Kis-Küküllő vármegye alispánjának leányairól van szó.
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tudomásul, hogy szólott arról, hogy beléegyeznek-e, vagy nem. Ez nem tisztességes dolog,
mert ő lármázott leginkább, mikor
Csomos521 meghívta
Halászt522 stbit.
Hogy a jövőre nézve az ilyen dolgokat megakadályozhassuk, szükséges, hogy az ő kezébe
a legkisebb szerep se kerüljön a megindításnál, mert az idén is azt mondta, már ha megkezdtem, ki is viszem, hogy isk[olai]
táncosom legyen. Ki kell kötni, hogy ott
ne rendelkezzék, s húzza meg magát. Senkit meg ne hívhasson. A testvéreit és anyját oda ne
hozhassa, valamint a csizmadia kompániájából sem senkit. Én csakis e feltételek mellett
járok. Testvérem523 jobb, ha nem jár, mert most is azt mondták, hogy az én jussomon került
oda, holott én mindig elleneztem azt, hogy járjon. Viseljem magam szerényen. A testvérem
ismerőseivel és a rokonokkal beszéljek, de mással keveset. Szerepet ne vigyek, csakis komoly
kérdésekben. Kisebb dolgokat végezzenek mások, én csak nagyobbakba szóljak belé.
Nagy Jolán524 és a testvéremről úgy nyilatkozott, hogy
hölgyeket meg kell

kérjen, hogy legalább a 0-ás rendbe vegyék be őt is,

mert ő sem az utolsó itt. Ha csak valami alkalom lesz, ami rosszkedvet csinál, örökké szomorúnak fogom magam mutatni, mert nem jó, ha az ember igen víg. Esetleg fel is fogadom,
hogy egy bizonyos ideig nem táncolok.
Gergelyfi testvérek.525
Az ő kezéből úgy lehet elszedni mindent, ha én az osztályban szerény leszek. Eddig sem
voltam követelő. Tanuljak, mert csak úgy lehetek valami.526 Ne álmodozzak hiába. Majd lesz
idő még arra is. Mindig szorgalmasan használjak fel minden percet, kivált, ha mások nem
látják – a tanulásra.527 Pénzt is gyűjtsek, hogy a nyáron járhassak.
Nemes

521 Csomoss Jenő (1864–1932) birtokos, id. Kelemen Miklósné Csomoss Janka öccse, Kelemen Lajos unokabátyja.
522 Halász Gábor (*1877) Kelemen Lajos felett járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
523 Nagyernyei Kelemen Jenő (*1883) vasutas, Kelemen Lajos nagyobbik öccse. Az 1893–1894. iskolai tanévben kezdte a marosvásárhelyi Református Kollégium első osztályát. 1911–12-ben a vasúti tisztképző tanfolyam hallgatója. Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme.
Vác, 1937, 622.
524 Kaáli Nagy Jolán.
525 Oroszhegyi Gergelyfi Sándor (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református
Kollégium VII. osztályában. Később a szászbanyicai gróf Bánffy-gazdaság intézője, majd MarosTorda vármegyei szolgabíró. Vö. Kelemen Lajos: A Mezőség széléről i. m. 51. 3. sz. jegyzet. Leánytestvérei: Erzsébet és Annuska.
526 Kelemen Lajos nem csak a tanulásra, a vizsgákra is nagy figyelmet fordított. „A marosvásárhelyi
ev. ref. kollegiumban 1892–93. tanév végén tartandó vizsgálatok SORRENDJE” nyomtatvány
hátlapjára feljegyezte, hogy „Vallásból 1. felelő voltam, Latinból 28-ik, Történelemből 26.”
MUEKvGy Lt. KL hagy. 33.
527 A gimnázium VII–VIII. osztályában jó előmenetelről tett bizonyságot. Történelemből, magyarból és latinból jeles minősítésű. Gaal György meglátásában tanárai „a pályázatok szorgalmas kidolgozóját, az önképzőkör lelkes tagját” becsülték benne. Vö. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 15.
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tanár528 úr iránt viseljem magam szerényen és tisztességesen, mert még sokban használhat.
Szerezzek régiségeket, de ne dicsekedjem velek. Uralkodjak indulataimon.
*
Füzesieket530
Nemesnek529 kezet adtam rá a közben, hogy
soha sem táncoltatok. Ezt meg is tartom, sem hozzájuk soha nem megyek.
*
Vadasdy R531 az én első négyesemet
1894. december 10-én este.
elígérte

Füzesinek, pedig már az előtt is 2 este és akkor is velem

kellett járja, azért megegyeztünk a felől. A próbabálra ígérte el. Ez nem szép, s éppen
Fnek532 ígérte el, akit azelőtti estén

bivalnak nevezett.

A rokonság szép dolog. Ajtai Giza kisasszonytól kértem a második és negyedik négyest.
Azt mondta hogy el van ígérve, s aztán öt perc múlva én az ajtó között állottam, jött
Füzesi, s neki elígérte a negyediket. Ebből azt tanultam, hogy ezeket soha semmi körülmé528
529
530
531
532

Id. Nemes Ödön.
Ifj. Nemes Ödön.
Füzesi Gyula leánytestvérei.
Vadasdy Rózsika.
Füzesi Gyula.
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nyek között négyesben el nem viszem. Ajtai csárdásban is Kiss Ödönnel ment el, pedig én
hívtam előbb.533
*
A tánciskolában534 a következő leányoknak mutattak be:
K[áli] Nagy Jolán, K[áli] Nagy Giza, K[áli] Nagy Margit,535
Ajtai Giza, Ajtai Erzsi,536
Sövér Póli, százados leánya,
Gergelyffy Erzsi,537
ezekkel beszélgetni is szoktam.
Vadasdy Rózikát538 régóta ismerem.
Dali Emma, a szt. miklósi539 ref. pap leánya.
Gubodi Paula,540 Schuller Giza, Schuller Irénke,541
Kelemen Juliska, az unitárius esperes542 leánya.
*
December 27-én voltunk Szt. Királyon543 Nemes Ödönnel. A tanár úr544 küldött az unitárius espereshez, hogy a ny. szt. lászlói545 és nyomáti unitárius eklézsiáknál közbejárjon a
falfestmények dolgában. Igen szívesen fogadtak, és az esperes a fennebbieken kívül még a
szt. gericei és még szt. mártoni546 templomokra is megígérte közbejárását. A ref. harangozót
is kerestük, de nem volt otthon.
*
Benn volt Fodor Béla bácsi apámnál és azt mondta, hogy a pap ő maga hozta be a legátus
kikérőlevelet az igazgatóhoz, de az azt mondta, hogy kérjen „inkább pápistát vagy zsidót, de
unitáriust nem engednek legátióba”. Ezt könnyen hiszem, mert Horváth úr547 mindig ellen-

533 Ajtai Giza, Ajtai Géza marosdombi földbirtokos leánya. Füzesi Gyula, Kiss Ödön (*1875), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégium hetedik osztályában és annak
testvére.
534 A tánciskola helyszíne a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tornaterme volt. L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 39.
535 A marosszentlászlói Kaáli Nagy család tagjai.
536 Ajtai Giza és Erzsébet, Ajtai Géza leányai.
537 Gergelyfi Erzsébet.
538 Nyíri DénesnéVadasdi Dakó Rózsika, Vadasdi Dakó Kálmán (1844–1902) földbirtokos, MarosTorda vármegye törvényhatósági bizottsága virilis tagjának leánya. Vadasdi Dakó Kálmán báró
Kemény Kálmán marosvécsi jószágigazgatója, később önálló vajdaszentiványi birtokos, Kelemen
Lajos nagybátyja, Szabolcska Mihály sógora.
539 A káposztásszentmikósi lelkipásztor, Dali János.
540 Gubodi Paula, Gubodi Sándor marosvásárhelyi kereskedő leánya, Marosszéky Ziegler Emil
(1874–1963) csendőrtábornok felesége.
541 Schuller Gizella és Irén, Schuller József leányai.
542 Kobátfalvi Kelemen Albert (1844–1912) unitárius lelkész, esperes. 1868-ban Marosszentkirályon,
1895-ben Marosvásárhelyen lelkész, 1882-ben a marosi egyházkör esperese.
543 Marosszentkirály.
544 Id. Nemes Ödön.
545 Nyárádszentlászló.
546 Nyárádszentmárton.
547 Horváth Gáspár (1829–1895) a marosvásárhelyi Református Kollégium klasszika-filológia tanára, 1879–1887 között igazgatója, a Teleki Téka felügyelője. Kelemen Lajos magyartanára.
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szenvet mutatott irántam. A piszkiriába548 is legelőbb ő záratott a IV. g[i]m[názium]ba; ami
egyik oka lett elkeseredésemnek s hanyatlásomnak.549
1895. február 26.
Sokat gondolkoztam arról, hogyha jövendőben itt maradok, a főjegyzőséget550 elfogadjam? A következőket kell megfontoljam:
Bennlakó nem lehetek,551 mert nem kunyorálok senkinek 5-ször, 6-szor egy rossz ágyhelyért, s eddig nem volt künn lakó főjegyző. Az osztályunkban bennlakó egy sincsen, aki548 Piszkiria = iskolai tömlöc. „Kis terjedelmű fülke volt ez, melyben nappal, délután vagy este szürkületig a kisebb csintalanságok elítélt tettesei ülték le a kiszabott kisebb büntetésidőt.” L. Kelemen
Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 52.
549 Kelemen Lajos korábban dicséretben és elismerésben részesült. 1887-ben jutalomkönyvet kapott
(Áldor Imre: Róma alapítása és hőskora. Bp., 1877, Franklin. Történelmi Könyvtár. 39. füzet.),
benne nyomtatott vignettán elismerő sorokkal: „A b. e. széki Gr. Teleki Sámuel udvari korlátnok
kegyes alapítványából szorgalma és jó erkölcse jutalmául nyerte Kelemen Lajos 3. e. osztályos
tanuló a marosvásárhelyi ev. ref. Collegiumban. Marosvásárhelytt, 1887. június 26-n. Koncz József tanvezető tanár, Jung Ferenc osztálytanító”. Magántulajdonban.
550 A marosvásárhelyi Református Kollégium Mentovich Önképző Körének tisztségéről van szó. A
Kört alapítójáról, Mentovich Ferenc (1819–1879) filozófusról, kollégiumi tanárról, igazgatóról
nevezték el. Az 1894–95. tanévben Kelemen Lajos csak az egyik aljegyzői helyet kapta meg, de a
következő tanévben ő lett a főjegyző. L. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95.
és az 1895–96. iskolai évről i. m. 117. A korábbi években sok feladatot, főleg versbírálati felkérést
kapott. A 38. sz. alatt nyilvántartott Igyunk c. vers „bírálat végett kiadva Kelemen Lajos r[endes]
tagnak. 1893. nov. 20. Erdős Elek főjegyző” különösen becses, mert fennmaradt a költeményről
megfogalmazott kritikai zsengéje. (Írása kiejtésbeli és nyelvjárásbeli sajátosságokat őriz.) „Tisztelt
Kőr! Ezen vers bórdal. Legalább minden jel arra mútat, hogy az, még a vers végéhez rajzólt pohár
is, mely ámbár seres pohár, de a bór is megáll benne, sőt még több fér. Az első sórban így biztat:
’Igyunk fiúk! Napunk miénk ma!’ Azt nagyon természetesnek találom, hogyha napunkról van
szó, az csak a mienk lehet, s aztán csak ma lehet a mienk, mert ha holnapról is volna szó, akkór
azt is ki kellene fejezni; tehát nem kellett volna úgy körülírni ezt a rövid gondolatat. A második
szakaszban azt mondja: ’Soh’ sem árt adni csókot csókra / Sűrítni a pohárt.’ E két állítás közül az
elsőt én is elhíszem, de már a másodikot teljességgel nem. Hiszen láthatott is mindenki példát az
ellenkezőre. Továbba ott is kicsit nagyot mond: ’Oly szép a lány s bór is van elég.’ Igen sok lány
van, amelyik nem szép. Az már igaz, hogy ’bór is van elég,’ de kérdés, hogy pénz is van elég? mert
ha nincs – akkór vizet iszunk. A következő szakasz nem tudom, miféle összefüggésben lehet az
előzőkkel. »Én azt hiszem« Semmi összefüggés, egészen felesleges. A negyedik szakaszban ismét
biztat. Szeresd a bort, a mámorítót. Ez eléggé ki van fejezve a többi szakaszban is, igaz hogy más
szavakkal. Továbbá azt mondja a t. szerző, hogy: ’Lányka, bór, játék az, / Mi boldogságot ád.’ Én
azt hiszem, hogy a boldogsághoz még e hárman kívül sok minden szükséges, de ha valaki e hárommal megelégszik – az csakugyan boldog állapot. Befejeződik az egész vers egy buzdítással.
Különben az egész vers túlságosan buzdít, hogy szeressük a bórt, amit a t. szerző úgy látszik jónak
tart, de kérem, vegye figyelembe, hogy ’a jóból is megárt a sok’. Rímei fél rímek, s általában a sorok elég jól rímelnének, ha nem volna azokban a szótagok száma egyenlőtlen, így azonban nincs
meg a szép hangzás. A rímelő sorok szótagszáma különben ilyen: Az elsőben 7 – 6. A másodikban 6 – 5. A harmadikban jó, de már a negyedik ismét rossz. Így rossz a sórmetszet is. Különben
az egész versben semmi újságot, vagy szépséget nem találok, rímei két szakaszban elég jók, háromban rosszak, »tehát azt hiszem, hogy megérdemli az elvetést.« s a harmadik szakasz éppen
felesleges, mert a dal fő kelléke a lehető rövidség. Így elvetendőnek tartom. KL. E bírálatot a kör
vita nélkül elfogadta. I. 20.” MUEKvGy Lt. KL hagy. 15.
551 Kelemen Lajos a körülmények hatására mégis bennlakó lett. „Mikor aztán a VIII. gimnáziumba
jutottam, a Keszler-tanítványaim érdeke, s önképzőköri főjegyzőségem egyaránt arra köteleztek,
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nek elég tehetsége legyen. Simon Jenő552 folytonos támadásainak én sem tudnék ellenállani,
s osztálytársaim sem elég mély belátásúak, hogy elfogulatlanul ítéljenek egyes kérdésekben.
Bárki lesz a főjegyző,553 a Kossuth-gyászünnepélyen554 szeretnék beszélni, érzem, hogy tudnék, mert Kossuth… Inkább legyen Deák555 vagy Kakasi,556 és akkor annál inkább kitűnik a
nagy gyengeségük Simonnal szemben. Olvassak nagyon sokat, hogy Simont legalább megközelítsem. Különben nekem inkább a történelem kell, s nem az irodalom, bár azt is szeretem.
Én unitárius vagyok, s »a« meggyőződésem, hogy vallásom igaz. Kérdés, hogy az igazgató557 elnézné, hogy főjegyző leszek? Arra ne is törekedjem, hanem csak arra, hogy megérdemeljem. A főjegyzőnek sokat is kell beszélni. Aljegyzőséget Deák, vagy Kakasi alatt nem
vállalok. Szégyen, hogy nálamnál kisebb embereknek szolgáljak!…
*
Ha a »Bethlen« Történelmi pályadíjat nem nyerem el, vagy ha dicséretet nem kapok,
akkor a Bethlen-féle könyvet558 közölöm a Századokban. Ez elégtétel lesz a visszautasításért.
hogy költözzem be a kollégiumba bennlakónak.” (Kelemen Lajos levélmásolata Gálfalvi Antalné
Kelemen Rózának Kolozsvár, 1962. július 19.) ROLKMI Fond 593.
552 Simon Jenő (*1876) Kelemen Lajos alatt járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Vö. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. iskolai évről i. m. 44.
553 A marosvásárhelyi Református Kollégium Mentovich önképzőköre 1895. szeptember 15-én tartott alakuló gyűlésén Kelemen Lajost „egyhangúlag” főjegyzőnek, ifj. Nemes Ödönt „közfelkiáltással” és Frits Árpádot, szavazattöbbséggel, titkos szavazás útján” alelnököknek választották. L.
A „Mentovich” önképzőkör 1895. szeptember hó 15-én d. u. 2–3-ig tartotta alakuló gyűlését
Csiky Lajos tanár úr elnöklete alatt. ROLKMI Fond 593.
554 A Mentovich Önképzőkör Kossuth halála napján – március 20-án – évente rendezett gyászünnepélyt.
555 Deák Dezső.
556 Kakasi Gyula (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
557 Horváth József (1852–1950) 1885-ben a marosvásárhelyi Református Kollégium klasszikafilológia-tanára, 1893-ban igazgatója.
558 A hivatkozott könyv igazi becses ritkaság. Kelemen Lajos leírásában: „Bethlen Gábor féle könyvem címe ’Horrologii Principum’. Nyolcadrét alakú, s a címlap híjával teljes példány. Első táblája
rongált, a második épebb. Sarka is ép, de a bőrmáz itt egészen lekopott róla, míg a táblákon több
helyen látszik. Mindkét tábla bepréselt, stilizált virágdísszel készült, s a hátulsón úgy az aranyozás, mint az olajzöld bőrmáz sokkal világosabban megmaradt. Az első tábla négy sarkán egy-egy
félkörű térben – felváltva ágaskodó oroszlán és egy másik ágaskodó állati alak láthatók, mely
utóbbi két első lábával dorongot emel. A hátulsó táblán – szintén felváltva – sárkány és az említett
dorongos állati alak. A sarokbordák által alkotott öt négyszögön virágdísz között egy-egy kör
van, a többiekben ugyan e madár felváltva fel- és leszálló alakban látható. Mindkét táblán kapcsok helyei látszanak a bőrön. A táblák közepén téglalapú tér van, s ezeken a következő szöveg: I.
GABRIEL DEI GRATIA SACRI ROMANI IMPERII ET TRANSYLVANIAE PRINCEPS II.
PARTIVM REGNI HVNGARIAE DOMINVS SICVLO: RVM COMES AC OPPOLIAE ET
RATIBORIAE DVX. Minden benyomott dísz, írás, valamint a könyv sarka is aranyos, de nagyon
elkopott. Táblájába van kötve Nagybányai Mátyás 1556-beli verses históriájának nehány töredéke. (L. Régi Magyar Könyvtár). Ebből úgy látom, illetőleg gondolom, hogy hazai könyvkötő készíthette. Utolsó lapja egész jól olvasható, s azzal a szakasszal végződik: ’Ezer ötszáz ötven hat
esztendő számban / Böjtben az beteges Martius havában stb.’ A könyvet 1895 nyarán hoztam
Ádámosról (Kis-Küküllő-m.) nagyapámtól, kire több más régi könyvvel szülőitől maradt. Eredetéről többet nem tudtak. Kelemen Lajos” A feljegyzés lelőhelye: MTA Kt. Ms 4166/466. (RMK I.
107.) Az abban szereplő kiadvány a Krónikás ének. A szöveg a címlevél után kezdődik és Hunyadi Jánosnak a törökök ellen vívott harcait, főként az 1456-i nándorfehérvári győzelmét beszéli el.
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Különben ha Páll Andor559 pályázik, a díjat legalábbis megosztják, az már bizonyos.560
Az utolsó versszak szerint Nagybancai Mathias énekét 1560-ban Nagyszombatban szerezte. Nevének helyes formája igen vitatott: Bancai, Nagybánkai, Nagybányai, Nagybáczay, Nagybánczay
változatokban szerepel (vö. RMKT IV. 267–268.). A szerző Hunyadi diadalait Thuróczy János,
Antonio Bonfini és leginkább Székely István krónikája alapján énekelte meg. (RMNY I. 342.)
Nagyapja egyik levelében így emlékezett a könyv származására: „Lelkem Kedves Jó Fiam! A
Bethlen Gábor féle Fejedelmi Könyv még a forradalom előtti időkben megvolt, jórészt az öreg
Bodó János könyvtárában, mint aki országos ügyvéd és nagy törvénytudós volt. N[agy] Enyeden
tanult, és Marosvásárhelyen, a királyi táblán, mint törvénytudó végzett, úgy vélem, hogy tőle
maradott meg. Azonban határozottan nem állítom éppen, mivel nagyon sok könyveket vittek el
rendre, lehetett az Édes Apámé is, mivel ő is N[agy] Enyeden tanult, alig emlékszem a könyvre
oly régi maradvány és fontos a történelemre. Kell, hogy legyen valami nyoma, névvel jelezve valamely lapján, hogy kié is volt és kitől maradott? Keresd meg apróra. Én már nem emlékszem reá,
hogy mikor vitted el és hogy magyar-é vagy latin, örvendek, hogy érdemes gyermekemnek adhattam kezébe”. Csomoss Miklós postai levelezőlapja Kelemen Lajosnak (Ádámos, 1896. október
17.). KL Lev I. 82–83.
559 Páll Andor (*1877), a marosvásárhelyi Református Kollégium nyolcadik osztályos tanulója, Páll
Károlynak, a református kollégium tanárának a fia, a kollégium Mentovich Önképző körének
főjegyzője.
560 A Szabó Sámuel-alap díjazta nyertes pályamunkájának jeligéje: „A történelem a múltat világító
sugár”, címe: Bethlen Gábor fejedelemségéről. A Kelemen Lajos hagyatékában maradt feljegyzés a
pályamunkájával kapcsolatos újabb részletekre vet fényt. „Mindenek fölött a becsvágy sarkallt,
osztályom és a magam kitűnését, dicsőségét akartam volna elérni és szolgálni, de fontolóra vettem azt is, hogy ha pályázatom sikerül, akkor talán még azok a tanáraim is fölfigyelnek és elnézéssel lesznek irántam, akiknek tárgyai tanulását csak kényszermunkának tekintettem. Ahogy s
attól fogva készültem, hogy a versenyben én is szerencsét próbálok. Erre már a karácsonyi szünidőn olvasni kezdtem egy forrásmunkát és sorra vettem az Erd. Orsz[ág]gy[űlési] Emlékek, az
Erd. Tört. Adatok könyveit és Szilágyi Sándor Erd. története [me]gfelelő köteteit, és Gindely Antal B[ethlen] G[ábor] életrajzát a M[agyar] Tört. Életrajzok sorozatból. Tervemet azonban gondosan eltitkoltam, s legfennebb Koncz bácsi sejthetett valamit munkálkodásomról vagy adatgyűjtésemről, midőn a forrásokat nagyrészt rendre a koll. nagy könyvtárból kivettem, de a pályázásról neki se szólottam. Később, midőn már a munkát elkezdtem megírni, célomat N[emes]
Ödönnek is megmondottam, s őt a földrajzi tétel megpályázására bíztattam. A mi eddig együttes
kísérletként első sorban is a két tárgy körében mozogtak, s szerettem volna, ha mindketten jó
eredménnyel veszünk részt a versenyben is. Otthon, hol az adatok kiírását és a fogalmazás nagy
részét végeznem kellett, nappal nem volt elég eredmény az ilyen munkához, s ezért nem egyszer
a többiek lefekvése után lámpánál dolgoztam 1–2 óráig. Gindely száraz B[ethlen] életrajza aztán
reám is száraztólag hatott, s ez pályamunkámon megérzett. Az év végén a jutalmak kiosztásánál
a kitűzött 21 frt jutalmat Páll Andor VIII. osztályos, P[áll] K[ároly] tanár fia nyerte el. Ő gépészmérnöki pályára ment és soha se foglalkozott többé történelemmel. Mivel volt még egy a bírálat
szerint elég sikeres pályázat, azt is 15 frt jutalommal tüntették ki. A nyertes Dabóczai Ernő VIII.
osztályos jogi pályára készült s pár év múlva fiatalon [me]ghalt. Mivel egy irodalomtörténeti
pályázat 10 frt-os díjára nem akadt pályázó, Márványi Artur könyvkereskedő, a díj adományozója beléegyezésével ezt az összeget is a tört. pályázat jutalmazására fordították. Így nyertem el a
harmadik helyet és a jutalmat. A bírálat elég kedvező volt, s mivel osztálytársaim közül még csak
Szász Ferenc latin pályázatával és Nemes Ödön a földrajzi tétellel nyert díjat, így osztályomban
határozottan viszonylagos sikert értem el. Hozzájárult ahhoz az Önképzőköri pályázatom fél sikere is, hol a nyárádsz[en]tlászlói határkerülés húsvét előtti népszokása leírásával díjat ugyan
nem nyert, de dicséretet kaptam. Az önk[épzőköri] pályázaton ismét csak Kakasy Gy[ula] osztálytársam nyert díjat, s így én két pályázat fél nyertese a hivatalos legjobb tanulók után rögtön az
első helyre vergődtem. A pályázat eredménye osztálytársaim nagyobb részénél, kik ismerték olvasmányaim és tanulmányaim irányát, nem okozott [me]glepetést, de mindenesetre emelt a sze-

117

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Úgy hallottam, hogy biztosan pályázik Páll Andor és Demeter561 a VIII-ikból, s esetleg
Benkő Lajos.562 – Tőlünk senki. A VI-ikból nem tudom.
*
Ha nagyon kérnének, s látnám, hogy más nincs, még akkor sem kell elfogadnom, ha
D.563 vagy K.564 csak egy szóval is vágyna reá.
*
Koncz György, kedves barátom meghalt 1895. márc. 20-án.565
*
Húsvét első napján mentek ki mamáék Szt. Lászlóra.566 Az új cipőmet h[úsvét] szombatján este húztam fel legelőbb.
Június 15-én délután vesztem össze a koncertért mindenikkel, apámon kívül. Antalt567 is
megtámadtam, s ő elmondta, hogy miért beszélt. Azt mondja, hogy Ödön568 – mikor jöttek
a Halmok közéből569 – azt mondta, hogy az osztálytársaim összeegyeztek, hogy ne táncoltassák R.-át,570 amiért Vojkát571 kikosarazta. Én erről nem tudok, s nem is hiszem. Továbbá
Ödön azt hozta fel, Nagy Gyuláéknál572 őt is megkosarazta. Igen, de a nénje éppen azon a
délután az utcán megtámadta, hogy R-nak573 Ödön komoly udvarlója. Hát ez nem járja! S
nem kisasszonyhoz illő dolog. Akkor nem csoda, ha nem megy el vele, mikor megtámadják…
Én mamáékat nem pártolhatom. Mondtam, hogy ne jöjjenek oda. Ödön azt mondta
Antalnak, hogy őt kacagják, hogy kinek udvarol. Hát ki kérte reá, hogy udvaroljon? A tánciskolába is csak illedelemből hívta. Jó! Evvel nem illik dicsekedni! S ezt bizonyosan nemcsak
Antalnak mondotta. Különben azt látom, hogy mikor idegenek vannak náluk – én tán
alkalmatlan vagyok. Olyankor eljövök – hiában marasztnak. Szóval lenéznek minket. – Szabad!
Én nem engedem, hogy róluk kisebbítőleg beszéljenek, s Ödön nagy mívelt fiú létére
úgy teszen.
mükben s hozzájárult ahhoz, hogy a következő évben az Önképzőkör első ifjúsági tisztségére, a
főjegyzőségre engem jelöljenek.” ROLKMI Fond 593.
561 Demeter Gyula (*1874), a marosvásárhelyi Református Kollégium nyolcadik osztályos tanulója.
Vö. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. iskolai évről i. m. 47.
562 Benkő Lajos (*1877), a marosvásárhelyi Református Kollégium nyolcadik osztályos tanulója. Vö.
Uo. 47.
563 Deák Dezső.
564 Kakasi Gyula.(*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
565 Koncz György a kolozsvári Református Kollégiumban tanult. Kelemen Lajos elhunyt barátja leveleit és lapjait öreg korában is őrizte. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 49.
566 Nyárádszentlászló.
567 Gálfalvy Antal (1873–1949) a marosvásárhelyi királyi ítélőtábla irodatisztje, Kelemen Rózának
(*1879), Kelemen Lajos legidősebb húgának a férje.
568 Ifj. Nemes Ödön.
569 Halmok köze = a jeddi határhoz közeli terület a város keleti szélén. L. Vigh Károly : Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. Csíkszereda, 1996, Pallas-Akadémia. 88.
570 Vadasdy Rózsika.
571 Vojka Antal (*1878) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
1920 után Budapesten pénzügyi tanácsos.
572 Kaáli Nagy Gyula fia, Béla (*1876) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen.
573 Vadasdy Rózsikának.
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Különben is kimondtam, s megtartom, hogy 1. Kollégium hangversenyére táncolni nem
megyek. 2. Tánciskolába többet nem járok mint rendes tag, csak vendégnek megyek el, s
akkor is csak 2–3 leánnyal táncolok, csak egyet mindenikkel.574
Az egész dologról Ödönnek nem szólok. Higgye, hogy én nem tudom!! De ha kétszínűsködik tovább is – úgy csak megmondom alkalomadtán, mihelyt Antal vizsgázik.575
*

574 Viszahúzódó természete a sport területén is jelentkezett. A református kollégium által kiállított
„Korcsolya jegy Kelemen Lajos IV. g. o. részére” hátlapjára ezt írta: „Kikaptam ezt is, de nem
használtam soha, mert egész télen egy csepp kedvem sem volt a korcsolyázásra. Kelemen Lajos”.
ROLKMI Fond 593.
575 Kelemen Lajos mindezekről sógora leveléből értesült. „1895 Április havában Ilonka néni, Rozika,
Jenő, Ödön és én a halmok között voltunk, mikor estefelé jöttünk haza az úton, a következőket
beszéltük Ödönnel. Mikor kijöttünk a rétről az országútra, Ilonka néni nyakon fogta Ödönt és
súgott neki valamit, amire aztán a hátam megett igen erősen elkezdtek kacagni, és mindjárt észrevettem, hogy engemet kacagnak, nekem ez rosszul esett, s észrevétlenül az út másik szélére
mentem át. Látta Ödön, hogy külön mentem, átjött hozzám, ekkor Rozika gyorsabban kezdett
menni s minket hátra hagyott. Ödön amikor hozzám jött s karon fogott, mondotta, hogy szeretne
hátramaradni, mi el is maradtunk. Ekkor kérdeztem Ödöntől, hogy mit kacagtak rajtam, Ödön
azt mondotta, hogy megmondom, de tegyed magad, mintha nem is tudnál róla, és ne vedd észre,
mert gondolnák, hogy megmondottam – „hát az a paraszt néni nyúlganajt tett a zsebedbe” – én
ezt nem is vettem aztán egész hazáig észre tettetve. Mikor ezt elbeszéltük, éppen tértünk be az
útról a mezei útra, amely az országúttól az újvárosig jön. Ezután Ilonka néni került szóba. Ödön
kijelentette, hogy soha életibe olyan komisz, paraszt és míveletlen kifejezéseket nem hallott, mint
Janka nénitől, s a gyermekek roppant neveletlenek, „nem tudom mi lenne velük, mert e kis rendet is közöttük még csak Lajos tartja fenn – ha legalább Lajos nem regulázná őket”. Én ezeket
mind úgy hagytam, ahogy elmondotta Ödön, s karonfogva jöttünk a körtefánál, amely a parton
nőtt az úton felül, s éppen itt és ekkor esett el Janka néni is. Janka néni, hogy felkelt mi elhagytuk,
s mentünk Janka néni előtt és Rozika után mintegy 30-40 lépés közökkel. Ezután Rozika lett
előhozva, mondotta Ödön hogy őtet mennyire megsértette Rozika Nagyéknál, amit ő sohasem
tud elfelejteni s megbocsátani neki, s mondotta, hogy bár őtet kérte volna fel, amikor kikosarazta.
De nem is őtet kérte, és Rozika vagy látta, hogy már másképp nem állhat bosszút, tette magát
mintha őtet kérte volna fel Ödön és dacosan odavágta, hogy most „nem táncolok”. „De kár volt”
mondotta Ödön, „mert még ha odakerül a dolog, az Istent is ki lehet csúfolni” s azt is ki lehet
játszani. Aztán kezdette Ödön tovább mondani, hogy Bercitől is hogy kérte vissza a négyest, „hát
az ilyen mívelt leány, ez nem mívelt leány”. Máskülönben a tánciskolába nagyon fel volt kapva,
mert én híttam el, s muszáj volt hogy táncoltassam s ebből kifolyólag kacagtattam magamat vele.
S meg is mondották a Deákok, hogy többé nem fogják meghíni sehová sem, mert csak csúfolkodik velük, egy nehány deáknak, meg is mondotta a nevét, de – mivel tisztán nem emlékezem a
nevekre, mivel már nagyon mérges voltam – azokat megnevezni nem is tudhatom, mert tévesen
semmit sem akarok mondani, vagy megnevezni. Ekkor érkeztünk be az újvárosba és Ödön vett
két zsemlét a „Garatban” az alsóban, s éve jöttünk hátul hazafelé. Megjegyzem, hogy ekkor mondott Ödön még sok mindent, de mivel egész tisztán nem emlékezem azon szavakra, őszintén
nem is mondhatom meg, csak úgy homályosan emlékszem vissza még nehányra. A fennebbiekre
kész vagyok bármikor kereszténi eskümet letenni s becsületemre fogadni. M[aros]vásárhelyt 895.
IV/18. Gálfalvy Antal.” A levél végén Kelemen Lajos megjegyzése: „Kezemhez kaptam 1895 Október végén. Mindezekről részben tudtam júniusban is egy keveset, mikor a koncertünk volt.
Nem tudja az ember, kiben bízzék!… Legalább ezt Nemestől nem vártam volna, s ha így tett, jó
hogy tudom. K[elemen] Lajos”. Gidófalvy Antal levele Kelemen Lajosnak (Marosvásárhely, 1895.
április 18.). ROLKMI Fond 593.
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Június 23-án nyertem a tört. pályamunkával 10 frt-ot,576 s az irodalom és történelemért
12 frt-ot 50 kr-t.577 Antaltól összesen 4 frt-ot kaptam.578
1895579
Július 3., 4. és 5-én voltunk Nemessel580 a Torda hasadékában. 3-án Tordán háltunk a
„Nap” című vendéglőben, s másnap 6 órakor elindultunk. 8 órára érkeztünk oda, a városnak
az Aranyos felé eső végétől 2 óra hosszat mentünk, de útközben még gyönyörködtünk a
nagyszerű kilátásban. A Torda hasadéka leírhatatlan, felséges látvány.
Tudom, hogy Kolosvári
Erzsikének nem esik jól, ha
megtudja, hogy Tordát járva
nem mentünk el hozzájuk, de
van oka, miért nem mentem.581
Július 7. K[elemen] Lajos
IX. 15.582
A gyermek elejtette a
zsemlét, s a kutya vitte. Versenyt futott vele s nézte a kutya száját, de nem merte kivenni. Megnézte, utána dobott s
szomorúan jött visszafelé.
—
576 A Bethlen Gábor fejedelemségéről című pályamunkáról van szó.
577 A „Népiesség – székelység” jeligével és Miért nem ment Szabó Elek Kádár Zsuzsa lakodalmára.
[Székely historia.] címen benyújtott pályamunka a Dálnoki Teleki Mihály Alapból anyagi elismerést kapott. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. i. m. 67. A bírálat kiemelte:
„A dolgozat úgy az alapgondolatban, mint a kidolgozás részleteiben sikerült. Szerző jó tárgyat
talált ki, s azt elég elmésséggel és humorral dolgozta ki. A dolgozat minden részében az eredetiség
jeleit mutatja s ez dicsérettel kiemelendő. A díjra érdemes”. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium
értesítője az 1895–96. i. m. 100. A későbbiekben is díjazták tehetségét. Az 1896. március 15-én
felolvasott ünnepi beszédéért külön részesült a 25 éves találkozó alap díjából. A marosvásárhelyi
ev. ref. kollegium értesítője az 1895–96. iskolai évről i. m. 59. Az emlékezés 1848. március 15-re címen megtartott ünnepi beszédét így zárta: „Mi hisszük, hogy a jövő is szép lesz; az időtenger
hullámzása nem bántja reményünk, csüggedésre nincsen még okunk s e nap emléke megtanítja
nékünk, hogy csak ott kereshetnek boldogságot a nemzetek, hol szabadság virágzik, testvériség
van s egyenlőség honól. Ez legyen így a földön – hazánkban is. Éljen a magyar nemzet!! Éljen a
szabadság!!”. ROLKMI Fond 593.
578 Kelemen Lajos pontos feljegyzéseket készített anyagi helyzetéről. „Bevétel: Privát tandíj havonként 10 frt, összesen 100 frt.” „Jutalom 36.74, Pályamunka (2) 10.00 = 46.74” L. 1895–96. isk.
évből való bevételem és kiadásaim. ROLKMI Fond 593.
579 Kelemen Lajos ceruzás beszúrása.
580 Ifj. Nemes Ödönnel.
581 Kolozsvári Kolosváry Erzsébet (1881–1940), albisi Csomoss Gábor, Kelemen Lajos nagybátyjának a felesége.
582 Külön lapon szereplő 1895-ből származó jegyzetek, az időrend miatt lettek ideillesztve. ROLKMI
Fond 593. Dosar 42.
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Ne kunnyogj583 annyit.
—
Keresztanyám584 a Mezőségen. Beburkolózás. Bánd.585 Miféle állat van a szekeren? Az
állat megszólal.
—
Balla Ferenc temetése. „Uram irgalmazz neki.” „Sohase, sohase.” „Adj Uram örök nyugodalmat nekie.” „Még ne.” Székely tár.
Bíróválasztás. Pataky Domokos. Zsigmond János.
—
Jenő bátyám586 hazulról. Kifli, a kutya. Szekeres. Veszekedés. A gólya fogadóig. „Ha egy
szó lesz, ledobom.” A szekeres elalszik, ő leszáll, nem fizet. Téli éjszaka. Út az éjben. A
csolnaknál nincs senki. Beléül s túl leveszi a kötelet, megköti vele a kutyát. A csolnak marad.
Úttévesztés. Mezőségi vidék leírása. (Bodoni587 útam.)
—
Ez többet nem volt rajtam. »Rajtam ez többet nem volt.« Hát mi van naccsága?
V[ásár]helyen.
Mi lesz ebből a mély árokból atyafi?
Ebből? Ebből sánc.
95. szept. Tűz Ajtonban. Vasárnap. Tarka ruhás néptömeg. A tűznél tündéri színek. Oltó
eszközök. Kasza. Napraforgó. Berohanás. Egy lámpas, egy csupor megmentése. Harangszó.
Lányok „Gyúri vaj!”
—
Gyéresi Jánosnak.
Az apja fazakas. Lukafalván? (Fazakas itt?)
—
Mi kell a műértelemhez?
Mű és értelem.
A mű megvan, de az értelem hiányzik.
—
Péterfi588 az öreg leányával.589
—
Gyermekek a templomban. Rajzolás. Kivágott divatképek rakosgatása, beszélgetés. Az
»paraszt« árva leánykákkal helytelenkednek. Gergely lapdázott a pad alatt.
583
584
585
586
587
588

Kunnyog = dünnyög, érthetetlen hangon beszél vagy kunyerál, kér.
Sóvári Soós Ferencné Mészöly Jozefa.
Mezőbánd.
Albisi Csomoss Jenő.
Mezőbodon.
Kibédi Péterfy Ferenc (1835–1923) marosvécsi református lelkész. A Péterfyek a Csomossokkal
is rokonságban álltak: „Valami Ádám és Éváról való rokonság is volt édesanyám révén Péterfyékkel,
amennyiben édesanyám apai nagyanyja Kibédi Péterfy Kata a Kibédi Péterfyek egy még a XVII.
sz[ázad]ban Ádámosra szakadt ágából származott”. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i.
m. 37.
589 Péterfy Panna. Szerepel Kelemen Lajos önéletrajzi feljegyzéseiben: „a legnagyobb leány, a szép,
piros kerek arcú, barna hajú Panna is végezte már a vécsi állami elemi iskolát, akkor lépett a kb.
16 évével a nagyleányság első lépcsőfokára”. Uo. 38.
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—
Sári és a pók.
—
G. dr. úr: dobd ki a pókot. A legény letépi lábát s kidobja. Keresd meg. Keresés. Egy mást
visz és annak is kitépi a lábát.
—
Aki a kutyát rám dobja, az nem játszik.
1895. október 13.
Tisztában vagyok életem céljával. Ha Isten megsegít, leszek tanár, s megírom a Mezőség
leírását, ha pedig nem lehetek: leszek hivatalnok, szerényen meghúzom magam, veszek
könyveket s élek egyedül.
Ha tanár lehetek: akkor tartok sok virágot magamnak és könyveket, mert a virág egész
mennyországgá teszi a szobát. Az úti képeket dolgozószobámba teszem, s egyszerű leszek.
Megházasodni 1904 előtt nem szabad. Ha megcsal reményem, akkor nem házasodom meg
soha, hanem gyűjtök pénzt, s emelem a családomat. G. M. első. Felszeghyről590 soha sem
felejtkezem. Jó barátaimat segítem, s gyermeköket nevelem.
1895. december 19.
Ma kaptuk meg a szűnidőt. A nap süt, mintha tavasz lenne, s csalóka fénye vígasztalást
küld »az embereknek« nekem. Bíztat, hogy tavasz lesz újra, züldülés, virágzás, bíztat, hogy
a szívben új remények kelnek. Oh, a szív tavasza olyan szép. B. elment haza. Mikor elindult,
hozzám is betért, hogy víg napokat kívánjon a szünidőre. Én felkeltem asztalomtól, véletlenül egyik képre néztem a falon, s valami különös érzés fogott el. Beh boldog ő… »Én«
Viszonoztam jókívánságait, boldog ünneplést kívántam, s üdvözöltem G. bácsiékat. Talán
nagyon halkan mondhattam, mert nem értette meg, s másodszor alig tudtam elmondani,
hogy „mindnyájukat” üdvözlöm.
—
Ragyog a nap, nincs sehól hó a határon. Nagy zöld foltok bíztató színe virul, »a mezőkön« a Maros színültig van, s csak messze a havasok csúcsain fehérlik a jég és a hó. Az erdők
kihaltak, s ablakomból látom a temetőt. Csendes, szomorú az enyészet hazája, a sírkövek
fehérlenek, s hallgat minden.
—
Este van. A nagy gót templom karcsú tornyában zúg a harang, imára hívogat. Csendesülj
szív, vígasztaljon e hang, hallgass reá, hogy zeng, kér, »hogy« s ha a szél lebbenése kapja el,
vajjon hová viszi? Arra, a temető felé, hól pihenés van, hol megszűnik a lélek háborgása,
nincs vágy, szerelem, hol nincs remény s csalatkozás. – »Követem« Hallgatom a hangot,
hallgatom s mikor megszűnik, tovább megyek. »Meg« Elment a szellő, köd borul a városra.
Egy-egy lámpa világol át azon, s a lég nedves, nehéz. »lég« Sötét van.
600 éves templomnál jártam. (1895 őszén.) Barna, mohos falain meglátszott az idő. A
nagy faragott köveken itt egy felírás van, túl egy, két törés. A törpe ajtón hideg csap ki, s ha
belépünk rajta »a« látjuk, hogy az építmény le van sül[l]yedve. Hatszáz év nagy idő. Hányszor ingott a vész addig itt, s »hányszor« mennyiszer újult a bizalom a jövőben azóta. Csak
ezek a néma kövek mondhatnák meg. De hallgatnak. Ki tudja miket mondhatnának. Tán
590 Felszegi Gábor (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
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látták, hogy ide, az Isten házába elhozták a menyasszonyt, hogy esküt hazudjék… Fáklya,
világosság az észben, s a minden élet, remény.
S el tudnák beszélni a sötét bűnöket, miknek tanúi valának. Komor, rideg ez az épület.
Belül homály van, a falban 3-4 fekete üreg tátong, s a kar felett egy sötét mélyedés. Belépünk
ide. Bolthajtásos, szűk alagút torka volt », hova«. A szél befújt a kitörött ablakokon, süvöltése behangzott az alagútba, s a gyertya lobogott a kezében.
Néma, borzalmas hely. Az alkony közeledett. A fal zöld, penészes színét még egyszer
végignézte, s egy padra leült. Sehól semmi vígasztalás. A homályban a falon egy domborodást vett észre. Odament s közelebbről vizsgálni kezdé. Egy fáklya volt. A »szellemi« világosságot jelképező domborművet sötéten bámulta, s lelke gondolatokba merült.
Világosság az észben! Igen, fény, mely vakítson, olyan világos fény, az volt ideálja, s most
mindez semmivé lett. Előtte állott a sok fényes emberi »kiknek« szellem. Jézus komoly méltóságos arca nyugtatva nézett feléje s az apostolok arcán meglepetést látott. Ezek is küzdöttek, ezek is elbuktak, de eszméik diadalt értek.
December 28.
Ma jöttem haza a M. G[izike] lakodalmáról.
Szörnyű rossz volt az út. A kocsi tengelyig ment a sárba, hullott a szitáló, lassú eső, a hó
olvadott a mezőn. A kapusi és bándi tavak nagyra nőve hullámoztak. Négy ökör vontatott a
kapusi nyergen. A tetőkre köd szállott, s nemsokára a hó kezdett pelyhenként hullani. A
meredek hegytetőn az élen vitt az út, alól látszott mélyen a völgyfenék, hol századokkal
előbb tó vala, a lovak lassan, lépésben vonszoltak, s halkan csilingelt nyakukon a csengő.
A mulatság reggelig tartott. Én is mulattam…
A M. Gizike arca nagyon hasonlít egy más archoz. Az a fejállás, száj, arckifejezés, nagyjában az orr is úgy emlékeztetett engemet. Szemei is éppen olyanok kifejezésre nézve, csakhogy Gizikének ragyogó feketék, »s haja« mozdulatai, alakja, mind-mind olyanok. Én Gizikét eddig nem láttam, de tán a hasonlatosságért nekem nagyon tetszik.
Körülbelől 12 és 2 óra között éjjel előállott rendes betegségem, a rossz kedv. Ilyenkor
félreülök más szobába s gondolkozom. Itt is gondolkoztam. Sok minden járt az eszemben…
Az esketés. Irma sírt, az övé elmúlt… én hallgatva ültem az asztalnál, álmodoztam én is,
mint annyian. Károly bácsi »kedvetlenül állott« megengesztelődve csókolta meg új sógorát.
1896. Jan. 7.
G[ergelyffy]S[ándor] kedves barátom tegnap mondta, hogy M[aros] Újváron megszerette M. B-t s el is veszi. Én szerencsét kívántam. Isten segítse! Emlékeit összegyűjtötte egy
borítékba (Vannak virágok, hajfürtök stb. ott), s elküldi neki, nehány S[chuller]G[izá]-tól
való csokrot pedig meg is égetett. A lány szőke, láttam arcképét is, de az a kép rossz, s nem
lehet az arcot jól látni.
Szilveszter éji álmom.
1896. Febr. 9.
Ma vigil591 vagyok magamért. Jól esik, ha itt ülhetek egyedül, s gondolkozhatom jövendőmről, mely bizony-bizony elég felleges. Nem tudom, hogy mi lesz velem. Szülőim szegé591 Vigil = virrasztó, kollégiumi kapuőr.
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nyek, s legkevesebb 20 frt. havonként kell, ha Kolozsvárra megyek.592 Hogy ez honnan lesz,
azt nem tudom én, nem apám, s nem tudja senki sem. Körülbelül sehonnan. Így aztán vége
a szép terveknek, amiket gondoltam, s leszek írnok, vagy Isten tudja mi. Már sokszor végiggondoltam az egészet, s elégszer el is ment a kedvem az egész világtól, de az a jó szokásom
megvan, hogyha 2–3 napig búsulok is, aztán ismét megjő a kedvem. Szegény jó apám ma is
biztatott, s hiszi, hogy mindent megad az Isten!… csakhogy én nehezen hiszek. Testvéreim
szájából nem küldhetik nekem a pénzt. Mikor Gergelyffyvel és Felszeghyvel593 sétáltam ma,
többek között a Szt. Miklós utcában erről is beszélgettünk.
Azt mondta F[elszeghy]: „Meguntam ezt a kollégiumi életet. Alig várom, hogy egyebüve
menjek, s ott csináljak magamnak víg életet”. G[ergelyffy] is azt mondta, én pedig azt, hogy:
„én nem csinálnék”.
Akkor is az volt eszemben, hogy az én tanulói pályámnak ez évvel körülbelöl vége.
*
Tegnap beszéltünk (este!) a ruhákról, s én Böjthével594 együtt a magyar ruhát védtem.595
Gergelyffy és Felszeghy Deáknál, a szabónál596 egy frakkot láttak, s arról hozódott elő, hogy
arra mindenkinek szüksége van.
Én a leghatározottabban kijelentettem, hogy soha azt nem veszek, mert utálatos lakáj
öltözet – s különben is valószínű, hogy úgysem kell az nekem. Magam hazugtolnám most
meg, ha valaha felvenném, s legyek bármi, ahogy mondám: „inkább járok kopott, rongyos
nyomorult ruhában –, de frakkban nem”. Ez legyen fogadásképpen, bár nem úgy mondottam.597
K[elemen] Lajos

592 A hiányosan fennmaradt 1896. évi naplót az egyetemi felvételi ügyében jól kiegészíti hagyatékában maradt feljegyzése: „1896. X. 4. Beiratkoztam. 13-an vagyunk itt. 619-ik beiratkozó voltam.
Pallós is jár az egyetemre. Mátyás ünnepén voltam, s Fejérvárit és Jósikát a népünnepen is láttam”.
ROLKMI Fond 593.
593 Felszegi Gábor.
594 Böjthe Albert (*1875), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
595 Kelemen Lajos a kollégiumi Mentovich Önképző Kör tagjaként versbírálatokat írt, melyeket a
Kör főjegyzője adott ki számára. A ruhákról folytatott vita hatására a magyar ruha védelmében
Gigerlik címen ő is költeményt fogalmazott. „Nem viselünk magyar ruhát, / Mentét, dolmányt,
süveget; / Nem olyan most már a divat, / Viselték azt eleget! // Frakkot ide; fecskefarkot, / Viseljünk mindnyájan azt, / A zsinóros magyar ruhát / Viselje el a paraszt! // Félre kalpag, nem teszünk fel! / Kemény kalap kell nekünk, / Kinevetne a nagy világ / És így mi is nevetünk. // Nevetjük a magyar ruhást, / Mért hord mentét, süveget, / Rég lejárt már az a divat, / Viselték azt eleget!”
MUEKvGy Lt. KL hagy. 15. A hagyatékában fennmaradt nyomtatvány szerint „a Marosvásárhelyi
Ev. Ref. Kollegium Mentovich önképző-köre által 1896. március hó 15-én d. e. 10 órakor a nagyteremben tartandó RENDEZVÉNY TÁRGYSOROZATA” 3. pontjaként „alkalmi felolvasást tart
Kelemen Lajos, VIII. k. o.” A meghívót saját kezűleg címezte meg, de nem küldte el: „Tisztelettel
Vass Tamás úrnak Helyben”. ROLKMI Fond 593.
596 Deák Károly férfiszabó (Marosvásárhely, Széchenyi tér 15.). Vö. Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke. Szerk. Jekelfalussy József. Bp., 1892, 1500.
597 Ehhez az elvéhez is tartotta magát mindig. 1941-ben azért nem fogadta el Hóman Bálint felkérését a Corvin-serleg-beszéd elmondására, „mert nekem éppen úgy nincs frakkom, mint akár Mátyás királynak hogy nem volt”. Sas Péter: Erdélyi levelek Hóman Bálinthoz. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1998. 1. sz. 96.
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Ha tanár leszek, jegyezzem meg tapasztalásaimat.598
Akadékoskodva, mint P. K.599 ne kérdezzek, s a tanulók külső életével, szegénységével
(Kiss Ö.600) ne bajlódjam. Senkit arcátlan, dög, tekergőnek ne szidjak, mert ez roppantul
lehúzza úgy a fiú kedvét, mint a tanár iránti tiszteletet, s mindig gyűlöltté teszi a tanárt.601
*
Egykor az ő tervei is ilyenek valának, ő is küzdött, »hogy« az emberiség céljaiért haladott
s oh mennyi álmának vége lett egyszerre, midőn az a lány megcsalta őt.
—
1896. ápr. 30.
Sokszor órákig nem aludtam s láttam ébren a jövőt. Eszembe tűnt, »hogy« az egész
emberiség múltja, melyről annyiszor olvastam s a múltról a jövőre tévedt gondolatom. Mi
lesz az emberiséggel? A felelet ezer alakja zsibongott fejemben, de mind homályos, mind
üres – egy biztos út, határozott ösvény, ahol – sehol nincs előtte. A szellemóriások, kik
vezették mind megelőzték korukat, s ők az eszmék diadalát soha-soha meg nem értették.
Ott van a Jézus felséges alakja. Ezer kilencszáz év után mily messze van még tőle a világ! Egy
az Isten – a végtelenség. Soha emberi ész létét meg nem értheti, s a gyarlóság mégis részekre
bontja. Hol van az idő, mikor megértik Jézus szellemét, merész világbontó nagy elveit?
Sehol. Oda soha el nem jut az emberiség. Jöhetnek forradalmak, a föld százszor borulhat
vérbe, s a jogok, melyekért a küzdés folyik százszor változhatnak, de azt a célt, melyért a
harcnak folyni kellene, százszor tévesztik szem elől.
Ma a nemzetek küzdenek egymással – szerintük – a mívelődésben s lesz kor, midőn
azért foly a harc, hogy a nemzetek léte megszűnjék s a földön csak »az emberiség« egy nagy
család legyen: az emberiség.
E cél»t« sem érhető el… Hiszen minden halad, s ha egykor megszűnik a mozgató erő, a
verseny vágya s az egyenlőség teljesülni fog: akkor nincs kedv a munkára, s a visszaesés
elkövetkezik. Így lesz. S utána?… Kezdődik minden legelöl.
1896. június 27.
Ma kiköltöztem a kollégiumból. Reggel nyolc óra tájban mentem fel, s leültem még egyszer asztalomhoz. Ezernyi emlék újult föl előttem… Fejemet ráhajtottam tenyereimre,
lehunytam szemeimet, s hagytam, hogy zsibongjon ott lelkem előtt minden, mi egy év alatt
letűnt.
Úgy tetsz»ett«ik, mintha szeptemberben volnék. Csak most költöztem be s szokatlan, új
minden előttem. Odaülök a székre, s ágyam szélén látom Gábor602 kedves barátomat, amint
598 Az évet záró hárommondatos megjegyzése külön cédulán, a napló lapjai közé illesztve.
599 Páll Károly (1848–1917) a marosvásárhelyi Református Kollégium földrajz- és matematikatanára. Hat évig tanította Kelemen Lajost, a nyolcadikban osztályfőnöke volt. „Őt az egész diákság
kitűnő és híres matematikusnak és szigorú tanárnak tartotta, s a gyenge számtantehetségek féltek
tőle. Ezek sorába tartoztam én is. Azonban a félelem egyelőre csak lappangott bennem, mert
nekünk most nem számtant, hanem földrajzot tanított. Ebben pedig kivétel nélkül mindenki
szerette és tisztelte őt.” L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 48.
600 Kiss Ödön.
601 Gaal György vélekedése a megjegyzések magyarázatául szolgálhat. „Kelemen Lajosnak közismerten nem volt valami jó véleménye a vásárhelyi kollégiumról. A négy-öt szedett-vedett épületben az egy Koncz Józsefet kivéve középszerű tanárok oktattak.” L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 101.
602 Felszegi Gábor.
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beszél nekem és bíztat. Beszél jövőről, álmokról, reményekről. Én hallgatom, s jól esik szívemnek minden bíztatás. Remélek.
—
Nyitva az ablakom. A hűvös szellő becsap rajta, s úgy érzem, mintha este volna. Csak
álmodom tovább. Ott van a lámpám. Sárga fénye»t a szellő« meglobban»tja« s hirtelen egy
képre nézek róla. Ott az ágyam felett, fejemnél áll az. Fenyőfás, egyszerű hely, közepén
»egy« három kőpad, s közbül egy kőasztal. Leveszem ismét a szemeimet s könny csillog
bennök. – Nem tudom rejteni.
„Enyje, de elgondolkoztál.” »Hallom« A Gábor hangja»t«. „Ne búsulj, még nyolc603 éved
van hátra. Meglátod, hogy mind igaz lesz, amit beszéltem.”
Künn csendesen hull az eső. Lágy suhogása a gesztenyelombokról ide behallszik, s alant
az árokban csobogva rohan a víz. Álmos vagyok. Kifáradtam a tanulásban. Gábor elmegy,
boldog álmokat kíván s én »alszom« lefekszem.
—
Eszembe jutnak vásárhelyi utolsó napom emlékei, s kivált volt tanáraim búcsúszavai.
Mikor az öreg Lakatostól604 elbúcsúztam, két ember volt nála, kik gyermekeket írattak be.
Az öregnek pár hálás szóval megköszöntem pártfogását s ő csodálkozva kérdezte: „Na, hát
már elmegy?” Mondtam, hogy helyem került. „Igazán örvendek! Legyen ember! Legyen derék
ember! Örvendek, hogy segíthettem. Szerencsét kívánok s kívánom, hogy Isten áldja meg.”
—
Az igazgatónál Seibrigeren605 kívül tán két vagy három beíratkozó volt, s ő is szerencsét
kívánt. Mikor a szobájából kifelé jöttem, még hozzátette: „Aztán ne felejtsen minket. –
Irogasson, ne hagyja az irodalmi pályát.”
—
Az öreg Konczné606 kérdezte, hogy minek megyek. Mondtam, hogy tanár akarok lenni,
s akkor nagy örömmel mondta: „Jaj, beh jól teszi! Az olyan szép pálya. Aztán mikor hazajő,
keressen fel minket!”
—
Az előtti délután voltam a principális úrnál607 is. A nagyobbik tanítványom,608 melyiket
nagyon szerettem, betegen feküdt. Mikor elbúcsúztam, felült az ágyban, s megcsókolva sírni
kezdett. Nekem is kihullott a könny a szememből. A szobában homály volt, s mikor kimentem, láttam, hogy a principálisném is sír. Nehány szíves bíztató szóval a százados úr is elbúcsúzott tőlem, s meghagyták, hogy ha egyszer elhelyezkedtem, hát írjak. Avval eljöttem
tanítványaimtól609 is, kik közül azonban »leginkább« a legnagyobbat szerettem leginkább a
603 A többször egymásra írt szó nehezen olvasható, ezért Kelemen Lajos számmal föléírta: „8”.
604 Lakatos Sámuel (1843–1915) 1875-ben a marosvásárhelyi Református Kollégium magyarnyelv-,
irodalom- és történelemtanára, Kelemen Lajost az érettségijén magyarból vizsgáztatta. Kelemen
Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 11.
605 Seibriger Emil (*1878) VIII. osztályos tanuló. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az
1896–97. iskolai évről. Marosvásárhelyt, 1897, 60, 76. Ügyvédi pályára lépett.
606 Koncz Józsefné Péterffy Karolina (1837–1923).
607 Keszler József marosvásárhelyi honvéd százados, majd szászrégeni honvéd őrnagy.
608 Keszler Samu (*1884) a marosvásárhelyi Református Kollégium I. osztályos tanulója. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1895–96. iskolai évről. Marosvásárhelyt, 1896, Kelemen
Lajossal közreműködött Orbán Balázs szobrára való gyűjtésben. Később apjához hasonlóan katona lett, alezredesi rangot ért el.
609 Keszler Samu (és Keszler Sándor (*1887).
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szép nemes, fogékony lelkéért. Voltam keresztanyámnál,610 Nemes tanár úrnál611 és Biás
ügyvéd úrnál612 is.
Ajton, 96. IX/5.
*
613
1895–96. évből való bevételeim és kiadásaim
KL
614615616617618
Bevétel: Priváttandíj havonként 10 frt, összesen 100 frt.
Hó és nap

Kiadás címe

Szeptember Haza (Érettem fizetett tandíjakért
6.
14.00).

frt.

kr.

Maradék és egyéb
megjegyzések

10
10

Október
2.
Haza (mint fennebb).
2.
Esőernyő (Bodonban elveszítettem
Karácsonykor.)
2.
Kalap
2.
Koncz Gy. emlékfüzete614
A Tordai hasadék képrámája
7.
November Két drb ing
1–5.
Nagykabátomért viszek haza
A sárpataki papnak a templom képrámájára (N. Ö.615 és Én.)
Zárt levelező és szeg
Antalnak616 megadtam
Régi könyv Bartha F[erenc] IV. u. o.
Fol[io]
Két kis notesz a gyermekeknek
Lexikon (Király D.-től617)
4 plajbász, 1.5 kr-os bélyeg
Florus hungaricus618 (régi könyv)
3 régi könyv
3 napló
Tánciskola (2szer)

5
1

80

2

20
30
70

10 frt.
3
2
26
6
25
15
4
70
9
15
55
10
16

610 Sóvári Soós Ferencné Mészöly Jozefa.
611 Id. Nemes Ödön.
612 Id. Biás István (1837–1916) marosvásárhelyi ügyvéd, ifj. Biás István nagybátyja. Ifj. Biás István
nagybátyja haláláig használta a neve előtti megkülönböztető jelzést.
613 A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt feljegyzés feltételezhetően része lehetett naplójának,
vagy fogalmazványként használva bemásolhatta 1895/96. évi naplóbejegyzései közé. ROLKMI
Fond 593.
614 Emlékfüzet. Korán elhunyt barátjuk, Koncz György emlékére kiadták barátai. Kolozsvárt, 1895. A
kézírásos kiadványból egy példány közgyűjteményben található. ROLKMI Fond 593.
615 Ifj. Nemes Ödön.
616 Gálfalvy Antal.
617 Király Dénes (*1878) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
618 Johannes Nadányi: Florus hungaricus. Sive rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium
Leopoldum deductarum compendium. Amstelodami, Waesberge, 1663.
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7
December
6.
8.
10.
14.
Január

Horváth G.619 koszorújára
Plajbászra
Haza
Nyiratkozás
Haza
Tékai könyvekre
ABC K. Jóskának

64
1
2
2
2
2

Február
3.
24.

Március
12.

Április

Május

Haza
2 drb hálóing
esőernyő
Öcsémnek620 (fűvész előadás)
Gyermekeknek irka és levél
G. I-nak621 elpiszkolt korsóért
Haza
Bod P.622 könyve
Nyiratkozás
Magyar Kalpag
kifli és 2 napló
Jenőnek623 tanulásért
Haza
Keresztlevél
Nyakkendő
Érettségi díj
S. Tibornak624 eltörött pálca, s egy
régi könyv
2 kifli
Haza
Sz. Ferihez625 közös osztálybeli költség
Nyiratkozás
Bokszoló
Leányiskola magyar báljára
4 szivar G-nak az Elbában626
Apró csónak
Báti G-nak kölcsön (örökre)

51 marad 2.49 frt, ebből 2 képráma 60 kr. marad 1.89

2
1
2

6
2
3
5
2
1
6

20
85 marad 7.15
18
14
32 marad 7.68
70
10
15
20
15 marad 3.85
15
20
30
8
25
98 marad 4.02
25
50
21
4

10
2

4

50
30
40
50
4
50
10
34

Eddig az összes megmaradtakból 23.59 V/7-én kifizettem a tandíjt. 22.50 marad
1.09
Még a hónap elején Losonczinak627 3 régi könyv Bethlen F.628 és 2 törv. könyv 55
kr.
marad 5.66–55 = 5.11

619 Horváth Gáspár.
620 Kelemen Jenő.
621 Ifj. Gidófalvy Istvánnak.
622 Felsőcsernátoni Bod Péter (1712–1769) református lelkész, egyházi és irodalomtörténeti író.
623 Kelemen Jenő.
624 Sipos Tibor marosvásárhelyi közigazgatási gyakornok.
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Június

12.
13.
22-én

Haza
Majálisra
Cigánynak
Fényképekért
Kollégium báljára jegy
2 kifli
3 drb tésztáért
lámpaüveg
Nyakkendő
Péter bának
Jenőnek629 tanulásért
Bethlennél marad
Sipos T-nál630

2
4

1

9

40
10
30
25
4
18
6
30

Egyszer haza 2 frt.
más alkalommal 5 frt.
apámnak.
marad a felsőm árába7 frt.
marad havi maradék 6.20
77 mostani = 6.97
összes kiadás 99.97
bevétel 100 = 00.03
3 kr-ral 6 drb szivar mikor
számtant készültünk.

25
30
5
23 marad 0.77

619620621622623624625626627628629630

Jutalom:
Pályamunka (2)

36.74
10.00
46.74

Pesti utazási díj VI/22-én
Nyári ing
Rozikának derék
Az igazgatónak képráma
Óratakarítás

12 frt.
1.50
0.98
40 kr.
1 frt.

619
620
625 Szász Ferenc (1875–1948) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégium621 ban, okleveles gazda, gazdasági szakíró, a marosvásárhelyi Református Kollégium magyar–latin
622 szakos helyettes tanára. L. A marosvásárhelyi ref. kollegium államilag segélyezett főgymnasiumának
623 és elemi iskolájának értesítője az 1908–9. iskolai évről. Marosvásárhely, 1909, 66. 1909-ben az
624 újverbászi állami főgimnázium tanára. 1928-tól mezőgazdasági rovatszerkesztő, 1929-ben a
625 Pásztortűz folyóirat, majd 1938-tól 1941-ig a Magyar Nép felelős szerkesztője. Az Erdélyi
626 Múzeum-Egyesület tagja, részt vett az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltári gyűjtőmunkájában.
627 1905-ben Mezőbándról a mezőbándi Kováts és a mezőbándi Egerházy család levelesládáit juttat628 ta közgyűjteménybe. Újverbászi földjét és házát az ottani magyar református árvaházra hagyta. L.
629 Kelemen Lajos: Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból i. m.
630 173.
626 Elba = A mai Turbina-árkot megelőző malomárok két részre szakadt, majd a Marosba való beszakadása előtt ismét egybefolyt. A két ág közötti területet alakíttatta át sétatérré Houchard József,
francia eredetű mérnök az 1816–17. esztendőben. Nevét Napóleon száműzetése helyéről, Elba
szigetéről kapta. Ma már nem sziget, mostani neve Erzsébet-liget vagy Liget. Vigh Károly : Marosvásárhelyi helynevek i. m. 71–72.
627 Losonczi Sándor (*1877) egy évvel Kelemen Lajos felett járt a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Vö. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. iskolai évről i. m. 47.
628 Bethleni Bethlen Farkas (1639–1979) Erdély kancellárja, történetíró. 1663-ban I. Apafi Mihály
tanácsosa, 1667-ben Fehér vármegye főispánja, 1678-ban erdélyi kancellár. 1525–1609 között
Historia de rebus Transylvanicis címen, tizenhat könyvben megírta Erdély történetét.
629 Kelemen Jenő.
630 Sipos Tibor marosvásárhelyi közigazgatási gyakornok.
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25-én Pótusra631
A pótuson a cigánynak
26-án Cseresznyére
A pótushoz pótlás
Alapítványra
Levélbélyeg és fél liter cseresznye
A majálisra az osztálytársak söre
Levelezőlap és tükör

7 frt.
1 frt.
40 kr.
1.11
5 frt.
8 kr.
18 kr.
12 kr.
30 frt. 77 kr.

Budapesti utazásom költségei
Kolozsvárnál 1 pohár sör 12 kr.
Sztánánál vajas pogácsa 3 kr.
3-án Pesten a Városligetben ebéd előtt sör 13 kr.
Pesten a Városligetben a hajókat magyarázó matróznak 5 kr.
Pesten a Városligetben a muzsikus cigánynak 5 kr.
Pesten a Városligetben ebéd után sör 12 kr.
Pesten a Városligetben a pincérnek tringelt 2 kr.
A villamos vasútra a Király utcán végig 6 kr.
Kefe és suviksz Hailperrel közösen 10 kr.
3-án reggelinél tringelt 2 kr.
Az aradi vértanúknál belépődíj, katalógus és látcső használat 50 kr.
Ebédnél sör 12 kr.
Bajuszpödrő az önműködő gépnél 10 kr.
Vacsoránál sör 10 kr.
4-én pörkölt reggeli után 1 pohár sör 10 kr.
Visszajövet.
Püspökladányon innen nekem s Körösynek632 1–1pohár szilvórium, 1 kifli s 5-re füge 15 kr.
Karcagon két cukros perec 4 kr.
Meggy (1 liter) 4 kr.
Fonott kalács 4 kr.
Fél liter meggy (Horváth Kálmánnal) 3 kr.
Füge 10 kr.
B. Hunyadon633 2 pohár víz 2 kr.
Kolozsvárt 1 pohár sör és kifli 10 kr.
2.74 frt. – 2 kr. eddig összesen elköltöttem 30.77 + 2.14 = 32.91
Áthozatal 32.91
Fái eper 6 kr.
Mamánál marad a kölcsönkért 2 frt-ból (1-et apám megadott) 1 frt.
Gergelyffy634 képének skatulya 10 kr.
631 Pótus = diáknyelven közös ivászat.
632 Lózsádi Kőrösy György (1863–1922) főgimnáziumi tanár. 1887-ben Kolozsvárt a leánynevelő
intézet, 1889-ben a brassói főgimnázium, 1893-ban az eperjesi római katolikus főgimnázium
magyarnyelv- és irodalomtanára.
633 Bánffyhunyad.
634 Gergelyfi Sándor.
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Viteldíj összesen 21 kr.
A csomag (Gergelyffynek utánvétel) 6 kr.
Borotva fenetés VII. 16. 30 kr.
N. Ö. úr635 reklamációja a postán VII. 16. 10 kr.
VII. 17. apámtól kaptam 50 krt. mamától 10.
Fürdő gatya 25 kr. VII. 21.
Két levélboríték szállítólevél és 2 bélyeg 18 kr. VII. 29.
Fél ív kemény szürke papír a B. A. képének 10 kr.
VII. 30. Bőr flastrom 2 kr.
Könyvkötőnek felragasztásért 4 kr.
VIII. 3. Keménypapír pakolni 30 kr.
VIII. 4. 2 kr-ra kötő és levélboríték 3 kr.
VIII. 4. Postabér a M[agyar] Népért 15 kr.
A-nak636 kölcsön 2 kr. szivarra.

635 Id. Nemes Ödön.
636 Gálfalvy Antal.
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1897637
Napló

Első följegyzés 1897. II. 25. Pálffi Mihály – Szentmarjai sajtópör638 ötletem.
III. 28. Sándor Imre a Sárosy család 1649-ből 5 frt. 80
V. 1. Barabás Samuval azon a héten ismerkedtem meg.
V. 15. Szabolcska639 ápr. 16-i levele G. Pistához.640
V. 16. Levél id. N. Ödönhöz641 a küküllővári freskók ügyében.642
VI. 8. 5-től 8-ig Ajtonban.643
Július 19. VII. 17. Királyfalván Kathonayéknál.644
VII. 18. Madarason.645
VIII. 16. M[aros]v[ásár]helyen. Akkor járok először Koncz bácsival646 a Teleki k[öny]
vtárban Lakos Béla kecskeméti tanárral.647
VIII. 17-én kezdem el deákoknak az írástanítást. Újra III. 27-től íratok, de nem rendszeresen.
VIII. 21. Beszámoló osztálytársamról.
Banyicán648 két év alatt aug. 16–22-ig voltam. Szt. István képe az oláh templomban.
VIII. 23. M[aros]sz[en]tkirályon freskók.

637 A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt feljegyzés feltételezhetően része lehetett naplójának,
vagy fogalmazványként használva írta meg 1897. évi végleges – elveszett vagy lappangó – naplóbejegyzéseit. ROLKMI Fond 593.
638 Pálfy Mihály ügyvéd, a marosvásárhelyi Közérdek c. újság szerkesztő-tulajdonosa és Szentmarjay
Dezső, a marosvásárhelyi járásbíróság elnöke közötti pereskedésről van szó.
639 Szabolcska Mihály (1861–1930) református lelkipásztor, költő. 1892-től Marosfelfaluban, 1899től Temesvárt lelkész. A Gidófalvy család jó barátja, verseiben is fellelhető kapcsolatuk emléke.
640 Ifj. Gidófalvy István.
641 Id. Nemes Ödön.
642 Kelemen Lajos levele nem maradt fenn vagy lappang. Id. Nemes Ödön levelét (Marosvásárhely,
1897. május 14.) l. KL Lev I. 129.
643 Kelemen Lajos Ajtonban nagynénjénél, kolozsvári Kolosváry Domokosné Csomoss Rózánál),
édesanyja testvérénél lakott.
644 Kérői és pókafalvi Kathonay Gyula (1838–1915) marosvásárhelyi kereskedő-földbirtokos családjánál.
645 Mezőmadaras.
646 Nagysolymosi Koncz József (1829–1906) történetíró, a marosvásárhelyi Református Kollégium
tanára, a Teleki-levéltár őre, Kelemen Lajos szeretett latin- és irodalomtanára. Főleg Erdély református egyháztörténetével foglalkozott. L. Deé Nagy Anikó: Koncz József (1829–1906). Erdélyi
Múzeum, 2002. 3–4. sz. 114–115.
647 Lakos Béla (1875–1948) tanár, író. 1897–1934 között a pápai Református Gimnázium történelem–földrajz tanára. Egyházi, irodalmi és zenetörténeti tanulmányokat közölt.
648 Szászbanyica.
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VIII. 27. Miklóssal649 a székely vértanúk sírjánál.650
VIII. 29. Miklóssal és Apámmal a Vácmányon.651 A Vácmány szerpentinje 1896-ban
épült. Dézsi Lajossal652 gondolom. Benkő Elemérék653 levelesládája.654 Kapi György655 végrendelete.
Kolozsvár, IX. 2. Megérkeztem M[aros]v[ásár]helyről.
IX. 4. Egy éve, hogy idejöttem. Akkori utam.
XI. 9-én Brassóban jártam.
XI. 11. 19 frt. honorárium a Századoktól.656

649 Ifj. nagyernyei Kelemen Miklós (1888–1973), a MÁV szászrégeni, 1920 után szegedi üzletvezetőségének tisztviselője, majd felügyelője, Kelemen Lajos kisebbik öccse.
650 Székely vértanúk – Török János, Gálffi Mihály és Horváth Károly – emlékoszlopa. Gaál Kornélia:
Marosvásárhely 1848–49-es magyar műemlékei. In: Maros megyei magyarság történetéből 2.
Szerk. Pál-Antal Sándor. Marosvásárhely, 2001, Mentor. 200.
651 Vácmány = Marosvásárhely melletti erdős domb.
652 Dézsi Lajos (1868–1932) irodalomtörténész, 1906-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánja.
653 Kisbaczoni Benkő Elemér ügyvéd, irodája Kolozsvár, Kossuth Lajos utca.
654 L. Kelemen Lajos 1905. augusztus 17-i naplóbejegyzését.
655 Kapy György (1635–1670) Hunyad megye főispánja.
656 A tiszteletdíjat könyvismertetéséért kapta. L. A Székely oklevéltár VI. Szerk. Szádeczky Lajos.
Századok, 1897. 9. sz. 825–834.
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Február 1. este. 1898. Kolozsvár.
Pistuka657 ma fejezte be Jelky András kalandjait.658
Még decemberben elkezdte olvasni, s rendesen 11–12 között olvasott, ha a leckén kívül
maradott ideje. A karácsonyi szünidőn még ezen kívül is, de aztán, hogy visszajöttem,659 egy
darabig el voltunk foglalva, s nem érkezett rendesen. Elején minden este, mikor
beszürküledett, de a lámpa még nem égett, elmondta nekem, amit aznap olvasott, de a karácsonyi szünidőn meggyűlt az elmondani való, s attól fogva elmaradt. Csak egyszer-egyszer
mondott el egy-egy érdekesebb részt; pl. a fétisimádást – melyről egyszer én is szólottam
neki, aztán azt, hogy Jelkynek otthon gyermeke született, a nyolcvan nő megégetését, s ma
vázolta az egész végét. – Én ezt a könyvet I. vagy II. gimnázista koromban olvastam. Nem
volt reám nagyobb hatással, de a fétis-história mélyen bevésődött emlékembe belőle.
Február 3., délben.
Ma tettem fel a póstára haza660 és Szt. Mártonba661 4–4 frt-ot. Szt. Mártonba írtam, hogy
írják meg a lakásukat. Oda címezem a levelemet, ha írok. Haza csak azt írtam, hogy szombat
után – ha addig nem – írok.
Most veszem észre, hogy a dátumot mind a kettőn elvétettem. Február 2-t írtam.
Február 12.
Az este összeszámítottuk a Pistuka irkáiból a beírt lapokat. Jan. 29. Összesen 8 frt. 25
kr-t kapott értük. Minden oldalért 3 kr jár, s a rajznaplóban, a rajz nehézségéért, az iskolai
fogalmazási naplóban az üres oldalak is számítnak. Ez utóbbiaknál ott van üres oldal, ahol
a dolgozat kitűnő. Eddig mindenik az. Ehhez a múlt év húsvétja után egész szeptemberig

657 Ifj. gidófalvi Gidófalvy István (1889–1984) földbirtokos, agrármérnök, gyógynövénygyűjtő és
-szakértő, dobokai gazdálkodó, dr. Gidófalvy István kolozsvári közjegyző fia, Gidófalvyné Pataky
Etelka festőművésznő férje. A kolozsvári Református Kollégium tanulójaként Kelemen Lajos
négy éven keresztül volt a nevelője, házitanítója, aki neveltjével életre szóló barátságot kötött.
Részletesen Gidófalvy István: Önéletrajz. Közzéteszi Sas Péter. Kolozsvár, 2005, Művelődés. Kelemen Lajos következetesen Pistukának nevezi naplójában, ez a becézett keresztnév a továbbiakban
is reá vonatkozik. Kelemen Lajost családtagként kezelték, a kolozsvári jégpályára is magukkal
vitték. „44. szám Személyjegy családtagok, egyetemi hallgatók, tanulók vagy pálya látogatók részére, 2 frt. Dr. Gidófalvi István családtagja. Kiállíttatott 1898. 3/1.” ROLKMI Fond 593.
658 Jelky András (1730–1783) kalandos életet élt, szabólegényből holland gyarmati kormánytanácsos lett. A honvágy hazahozta, és megírta kalandjait. Útleírása 1771-ben jelent meg németül.
Magyarul Hevesi Lajos feldolgozásában látott napvilágot: Jelky bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben. Bp., 1880.
659 Szüleinek örömmel írta meg szíves fogadtatását. KL Lev I. 176.
660 A postabélyegző tanúsága szerint 1898. január 24-én is küldött haza 2 forint 50 krajcárt. KL Lev
I. 173.
661 Nyárádszentmárton.
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elmaradt díjak fejében a közjegyző úr662 összesen 3 frt. 75 kr-t adott, s ezt én 14-én Pistuka
eddigi szerzeménye mellé az Erdélyi Bankba tettem be. Az eddigi nyolc frt. már 39 kr-t
kamatozott, s így most 20 frt. 39 kr-ja van. A nagy összegnek roppantul örvendett. Én reámutattam a jól végzett munka és kötelesség jutalmára, s buzdítottam, hogy ezután is jól
igyekezzék.
Február 21.
Tegnap délután hoztam el Madaras Józseftől663 a második (kis) kuruc Teleki Mihály
naplójának első darabját – 28 oldalt.664 – A másolásnak este neki is kezdettem. 20-án délelőtt
voltam Szádeczky tanár úrnál.665 – A ngs. asszony666 vasárnap reggel ment Besztercére, s ma
este 6-kor érkezett haza Koncz Albertéktől.667
Február 24., este 7 órakor.
Ma délelőtt volt legelőbb történelmi előadáson668 a két új nő egyetemi hallgató.669 Nem
szépségek. Veisz Margit670 is?671
Délután Pistukát kivittem sétálni. A Külmonostor utcában addig voltunk, amíg az aszfaltjárda tart; még kevéssel tovább mentünk.
14-én voltam a „könyvtárnok” (a Két Róbert) előadásán.672 Igen szellemes, bonyodalmas
vígjáték. Pistuka is ott volt, s »igen« jól mulatott.
662 Dr. gidófalvi Gidófalvy István (1859–1921) jogász, királyi közjegyző, a református teológia főgondnoka, a szövetkezeti mozgalom „erdélyi apostola”, Kelemen Lajos principálisa. Részletesen
Kelemen Lajos: Dr. Gidófalvy István. Sajtó alá rend., szerk., kísérőtan., jegyz. Sas Péter. Kolozsvár,
2002, Művelődés. Kelemen Lajos következetesen közjegyző úrként nevezi meg naplójában, ez az
elnevezés a továbbiakban is reá vonatkozik.
663 Madaras József (*1876) Kelemen Lajos felett járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Vö. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. iskolai évről i. m. 47.
664 Széki Teleki Mihály (1671–1720) kővári kapitány, II. Rákóczi Ferenc tábornoka. Naplója kéziratát
a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár őrzi. Szemelvényekben megjelent Ifjabb Teleki Mihály
II. Rákóczi Ferenc főtisztjének naplója. Szerk. Temesi Alfréd. Bp., 1960, Tankönyvkiadó.
665 Kardosfalvi és szádecsnei Szádeczky Lajos (1859–1935) történész, egyetemi tanár, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület titkára. 1891-től a kolozsvári, 1921-től a szegedi Ferenc József Tudományegyetem tanára, a Székely oklevéltár forráskiadvány-sorozat szerkesztője. Erdély 16–18. századi
történetével és a székelység históriájával foglalkozott. Ő ajánlotta Kelemen Lajost a Gidófalvy
családnak a nevelői állásra.
666 Gidófalvy Istvánné nagyborosnyói Bede Ida (1865–1945), principálisné. Kelemen Lajos következetesen nagyságos asszonyként nevezi meg naplójában, ez az elnevezés a továbbiakban is reá vonatkozik.
667 Koncz Albert (1863–1921) jogász, besztercei ügyész, Koncz József fia.
668 Ebből az időszakból Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt az egyetem végzését igazoló szelvény. „IGAZOLÓ-JEGY 348. sz. Kelemen Lajos egyetemi hallgató úr számára az 1897/8-ik tanév
II. felére. Kolozsvárt, 1898. február hó 10-én. A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM e. i. rectora: Dr. Lechner Károly.” .
669 Egyikőjükről – Veisz Margitról – mint társadalmi újdonságról beszámolt szüleinek írt levelében.
Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1897. szeptember 28.).
KL Lev I. 150.
670 Veisz Margit, Veisz József (1842–1934) tanácsosnak, a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara
elnökének, a Kereskedelmi Bank vezérigazgatójának a leánya.
671 Kelemen Lajos utólagos kiegészítő megjegyzése.
672 Gustav Moser (1825–1903) színműíró vígjátéka.
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15-én voltam estélyen Sámy ügyész úrnál.673 Ott voltak a Rigó-leányok,674 Nagy Piroska
és Nella,675 Ferencz Józsefné,676 Ferencz Zsuzsa,677 a principálisném és a közjegyző úr, Nagy
Zoltán,678 Ferencz József,679 Czecz Rózsika,680 Szentpéteriné681 és az öreg ngs. asszony,682 s a
háziak. Volt szellemidézés is, asztaltáncoltatással. Meggyőződtem, hogy részben csalás és
ostobaság, másrészt igen természetesen magyarázható fizikai tünemény. Kár vele az időt
vesztegetni.
16-án találkoztam Frits Árpáddal,683 s tőle tudom, hogy Böjthe Albert684 Tövisen vasutas. Volt osztálytársaim közül még Ercsei József685 is üdvözölt. Frits találta.
Tegnap délután itt járt Bedőházy János,686 s ma is itt ebédelt. Tegnap este 6-kor voltam a
Dávid Ferenc egylet687 estélyrendező bizottságának értekezletén. Én is rendező vagyok.688
673 Sámi László (†1922) királyi főügyész, a kolozsvári Református Teológia elöljáróságának világi
tagja, Ferencz József unitárius püspök veje. Gidófalvy István közjegyző közeli barátja.
674 Rigó Anna és Mária, a kolozsvári állami tanítóképző intézet tanárnői. A zeneakadémiát végzett
Rigó Anna zongoraművésznő Brassai Sámuel támogatottja és Liszt Ferenc tanítványa volt. Fancsali János: Erkel, Liszt, Erdély. Magyar Napló, 2010. 11. sz. 11.
675 Nagy Piroska és Nella, Nagy Lajosnak, marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola tanárának leányai.
676 Ferencz Józsefné kissolymosi Gyergyai Anna (1839–1931), Ferencz József püspök felesége.
677 Végh Mihályné Ferencz Zsuzsa, Ferencz József leánya.
678 Nagy Zoltán, Nagy Lajos fia.
679 Kilyéni Ferencz József (1835–1928) unitárius lelkész és tanár. 1876-tól erdélyi unitárius püspök,
a Keresztény Magvető folyóirat egyik alapítója és szerkesztője. Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József
unitárius püspök élete és kora. Cluj, 1936, Minerva. (Az Unitárius Irodalmi Társaság szakkönyvtára 5. sz.)
680 Czecz Rózsika (1874–1956) hírlapíró. A módos örmény kereskedőcsaládban született leánynak
irodalmi hajlamai voltak. Tárcanovellái, írásai 1913–20 között a zilahi Szilágyság hetilapban, a
Fehértemplom és vidékében, majd az Országos Központi Hitelszövetkezeti Értesítőben, a Kolozsvári Hírlapban, a Székely Népben, valamint a Déva és Vidékében jelentek meg. Gidófalvy Istvánné
Bede Ida unokahúga. Kelemen Lajos következetesen Rózsikának nevezi meg naplójában, ez az
elnevezés a továbbiakban is reá vonatkozik.
681 Szentpéteri Zsigmond felesége.
682 Özv. Bede Károlyné feltorjai Szabó Ida (1846–1918), dr. Gidófalvy István feleségének, Bede Idának az édesanyja. Kelemen Lajos következetesen öreg nagyságos asszonyként nevezi meg naplójában, ez az elnevezés a továbbiakban is reá vonatkozik.
683 Frits Árpád, Frits Rezső főszolgabíró fia. Frits Rezső az egyik komoly segítsége volt Szádeczky
Lajosnak a küküllővári sírleletek anyagának megmentésében. L. Szádeczky Lajos: Küküllővári
sírleletek és régiségek. Erdélyi Múzeum, 1897. VI. füzet. 309.
684 Kelemen Lajos feljegyzése szerint: „Böjthe Albert a köbölkúti ref. pap fogadott és nevelt fia volt.
Öregebb rendű 40–50 év körüli nevelőszülői átlag 2–3 hetenként bejöttek meglátogatni őt. Ilyenkor mindenféle jó falusi élelmiszert, gyümölcsöt hoztak be, melyből privát tanítónk [Dávid József ] is részesült, s Böjthe minket is megkínált. Böjthével végig együtt jártuk a kollégiumot s végig jó barátok voltunk. A szobában lakott s egy karikás ágyban hált”. L. Kollégiumi osztálytársaim.
ROLKMI Fond 593.
685 Ercsei József (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
686 Bedőházy János, a Bede Károly által bérelt kutyfalvi Degenfeld-birtok jószágigazgatója.
687 A Dávid Ferenc Egylet Kolozsvárt 1885-ben, Boros György teológiai tanár indítványára alakult.
1888-tól kiadott havilapja az Unitárius Közlöny.
688 A Dávid Ferenc Egylet folyóirata beszámolt a várható műsorról. „Március 5-én 8 órakor lesz a D.
F. E. háziestélye, mely concerttel kezdődik és tánccal végződik. A concertben Rigó Anna k. a.
zongorával, Girsik Gyula úr énekkel, Hadházi Sándor úr előadással, Gyulay Ilonka kisasszony
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Első ilyenféle szereplésem. Boros György689 kért fel az Erd. Múz. egylet közgyűlése alkalmával.690
Február 26. du.
Ma kértem meg Magyari Árpádot691 is arra, hogy határneveket gyűjtsön. Eddig felszólítottam Szász Ferencet, Nagy Endrét, Pál Gusztávot és Rácz Miklóst. Rácz Miklós Szatmár
megyében, – a többi mind Erdélyben gyűjt, magammal együtt.692 Én a tervezetet egy általános, nagyszerűbb gyűjtésre megírom. Addig is anyagot szerzünk a nyáron.693
Március 2., este.
Ma írtam haza levelezőn, arról, hogy még nem kellett sor alá állanom. Február 28-án
este voltunk a színházban a „Vén bakancsos és fia, a huszár”694 előadásán. Pistuka is ott volt.
Holnap küldöm be az Erd. Gazdához695 kéziratomat a régi Marosszék gyümölcs és szőlő
termesztéséről, s hozzá névjegyemen a következőket írtam:
Igen tisztelt szerkesztő úr!
Miután múltkori küldeményemet szíves volt kiadni, (a januári számban),696 most érdekesebbel szolgálok. Kérem, ha érdemesnek találja ezt is, adassa ki, csak a szedésre kérem

zongorával, Popini Nándor úr cimbalommal fognak közreműködni. Lesz még egy hegedű is, de
ennek a mesterét nem szabad előre elárulnunk. Meglepetés lesz. Az estély iránt oly rendkívüli
érdeklődés mutatkozik, amilyent ritkán lehet látni. A rendező bizottság nagy előrelátásal gondoskodik mindenről és mindenkiről, hogy az Estély kedves és emlékezetes legyen. A Főtanácsi bizottság tagjaira számítunk, de jönnek mások is a vidékről.” L. A D. F. E. estélye. Unitárius Közlöny,
1898. 3. sz. 56.
689 Tordátfalvi Boros György (1855–1941) egyházi író, 1879 és 1910 között az unitárius teológia tanára, 1928-tól az unitárius egyház püspöke. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja.
690 A felkéréssel kapcsolatban írt levelében sok érdekességet, személyiségére utaló adatot elárult önmagáról. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. március
5.). KL Lev I. 183–184.
691 Magyari Árpád (*1878) Kelemen Lajos alatt járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Később református lelkész lett.
692 Kelemen Lajos a levéltárban már gyűjtött határneveket. L. Marosszéki határnevek a XVI. és XVII.
századból. In: Székely oklevéltár VI. Kolozsvár, 1897. 404–412. Újabb eredményeit is megjelentette: A régi Marosszék határneveihez. Magyar Nyelvőr, 1899. 382–384. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 237–245., 246–248. Első gyűjtését tanára kiegészítette és
közreadta. L. Szádeczky Lajos: Marosszéki határ- és dűlőnevek (1579–1678). Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 81–87.
693 Márki Sándornak is beszámolt ilyen irányú terveiről. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. február 6.) KL Lev I. 180.
694 Szigeti József (1822–1902) színész, színműíró népszínműve.
695 Erdélyi Gazda = Kolozsvárt 1869-től megjelent köz- és mezőgazdasági hetilap, az Erdélyi Gazdasági Egylet hivatalos közlönye. Kemény György : Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig.
Bp., 1942, 66. (Magyarország Időszaki Sajtójának Könyvészete 4.) A laphoz tartozott az Erdélyi
Gazdaságtörténelmi Szemle, az Erdélyi Gazda „rendes külön rovata”, melyet Szádeczky Lajos, Török István, Veress Endre és Kuszkó István közreműködésével Tokaji László szerkesztett. Kelemen
Lajos beküldött írásai ebben a mellékletben jelentek meg.
696 L. Kelemen Lajos: Marosszéki birtoklevelek. Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. I. sz. 8–14.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 23–25.
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vigyáztatni, mert az utolsó oldalon a kéziratban némi zavar volt, amit azonban a szedő
számára megjelöltem – illetve figyelmét arra felhívtam.
Maradok tisztelettel
K[elemen] Lajos697
Kolozsvár, 1898. március 3.
Pistuka ma feleselt, s ezért alig beszéltem vele egész délután valamit.
Ma különben már reggeltől fogva igazi utálatos hangulatban voltam. Ingerült és epés
voltam egész nap.
Március 4., este.
A reggel megmértem a Pistuka karizmát, a békát. A jobb karon kinyújtva 19 cm, feszítve
21 cm, a bal karon kinyújtva 18.5 cm, feszítve 19.3 cm.
Tíz órától 12-ig Szász Ferencnél voltam. Ma válogattuk a Kováts-levelek egy részét.698
Március 6.
Tegnap este levelet küldtem haza és Losonczy Sándornak. Biás699 vitte el. A tegnap volt
életemben először bőrkesztyű a kezemen. Ki nem állhattam, de mindent meg kell szokni.
Látom, hogy csak addig nehéz, amíg az ember próbál.
A Dávid Ferenc egylet estélyén jól mulattam.700 Ez Kolozsvárt az első ilyen mulatságom.
A leányok közül előbb egyedül Tavaszi Mariskát701 ismertem, de aztán annyinak bemutattak, hogy folytonosan táncoltam a 2-ik négyesig. Ezt már nem jártam, s fél egykor itthon
voltam… Legelőbb Tavaszi Mariskával táncoltam csárdást. Az első négyest egy dézsi leánynyal jártam; a nevét nem tudom. Kócsy Andor702 mutatott neki be. Megismerkedtem még a

697 KL Lev I. 182.
698 Id. Kelemen Miklós a marosvásárhelyi családi házat távoli rokonuktól, mezőbándi Kováts Zsigmond bírósági végrehajtótól vásárolta. A mezőbándi Kovátsok nemesi származásának és birtokosságának írásbeli bizonyítékait Szász Ferenc az Erdélyi Múzeum levéltárának adományozta. L.
Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 32. A rokonság még közelebbi vált, amikor Kelemen Lajos nagynénje, albisi Csomoss Lilla és mezőbándi Kováts Zsigmond fia, Kováts Miklós
szásznádasi földbirtokos összeházasodott.
699 Dersi Biás István (1877–1950) postatiszt, levéltáros, hely- és családtörténész. 1897-től 1906-ig a
magyar posta marosvásárhelyi részlegének tisztje, 1907-től az 1916-os román betörésig, a levéltár
Gyömrőre való menekítéséig a széki gróf Teleki család főlevéltárosa. 1916 után a marosvásárhelyi
polgári fiúiskola helyettes tanára, majd 1929-ig, nyugdíjazásáig a Maros-Torda megyei levéltár
munkatársa. A második bécsi döntés után 1944-ig, végleges visszavonulásáig az újraéledt MarosTorda megyei levéltár ny. segédlevéltárosa. Munkásságáról l. Pál-Antal Sándor: Dersi Biás István
marosvásárhelyi levéltáros és történész. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században.
Szerk. Sipos András. Bp., 2004, Budapest Főváros Levéltára. 171–181.
700 A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt meghívó pontosan tudósít az estélyről. „A DÁVID
FERENC EGYLET PÉNZTÁRA JAVÁRA A KÖZPONTI SZÁLLODA EMELETI DÍSZTERMÉBEN 1898. MÁRCIUS 5-ÉN HANGVERSENNYEL ÖSSZEKÖTÖTT ZÁRTKÖRŰ HÁZI ESTÉLYT RENDEZ. AZ ESTÉLY PONTBAN 8 ÓRAKOR KEZDŐDIK.” A meghívó a rendező bizottság tagjai között feltüntette Kelemen Lajos nevét is. ROLKMI Fond 593.
701 Tavaszi Mariska, Tavaszi József (†1900) református esperes leánya. Édesapja 1897–1900 között a
Görgényi egyházmegye esperese.
702 Kocsi Andor törvényszéki bíró, Gyulay László nevelt fia.
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Herepei-,703 Parádi-704 és Geréb-leánnyal,705 s azonkívül vagy öt oly leánnyal, akiknek nevét
nem tudtam meg. A nagyságos asszony elmenetkor 5 frt-ot adott ide, mert tudta, hogy a
tárcám nem túl gazdag, s mondta, hogy „tegyem magamhoz esetleges kiadásokra”. Azonban
nem volt reá szükségem, mert csak egy szelet tortára költöttem, azt is a magaméból. Ma az
öt frt-ot megköszöntem és visszaadtam. Még maradott vagy két frt. 50–60 kr-om.
Március 12., este.
Ma este voltam a „Bibliás ember” előadásán.706 Felséges szép.
Mióta nem írtam a naplóba, láttam még ezen a héten Szegény Jonathánt,707 s azelőtt a
„Vén bakancsos és fia, a huszár-t”. Ezt az utolsót valamikor, még elemista koromban, Vásárhelyt is láttam. Ott össze-vissza egész nagykoromig nem láttam többet tíz darabnál.
Ma volt itt Szász Feri, a színházban is ott volt a földszinten. Pistuka csak a második felvonás végéig nézte a darabot, s akkor a mamája elhozta.
Március 15., délben.
A szabadság él. – Ott voltam a nép ünnepén, s ez a nép szabad lesz!
Vasárnap délelőtt Pistukát elvittem az Erd. Irodalmi Társaság ünnepére. Szász Feri is
elhozta a kicsi Bánffy Zoltánt.708 Pistuka Feri mellé ült, s én a hátuk mögé, mert melléjök
nem fértem.
A tegnap este a ngs. asszony megengedte, hogy elmenjünk a kollégium ünnepélyére.
Elkéstünk, s annyian voltak, hogy nem fértünk be. Már nyolckor kezdődött.
Bementünk Sámy ügyész úrhoz,709 hogy lobogót küldjön, s ő megmutattatta a börtönt.
Voltunk a raktárakban, dologtermekben, konyhán, magánzárkákban s nehány üres, most
meszelt, nyolc embernek való szobában. Egyik szobában nagy kikötő-lánc volt. Tisztaság,
csend és szomorúság volt mindenfelé.
Kongás az épületben s lakói lelkében.
Így voltunk a szabadság napján a börtönben.
*
A piaci ünnepre a nagyságos asszony is eljött. Találkoztunk Tóth Endre d[okto]rral710 és
a közjegyző úrral is. A Hegedűs István711 beszéde alatt már akkora por »lett« jött, hogy az
egész nép felett szürkeség lett. Északról hideg szél seperte a főtért, s az ifjúság ünnepén már
a hangokat a széltől alig hallhattuk. El is jöttünk. Felénk úgysem hallott, mert nem fértünk
közel.
703
704
705
706
707
708

Herepei Ilona (1882–1911), Herepei Gergely ref. lelkész leánya, Deli Géza felesége.
Parádi Kálmán (1842–1902) zoológus, egyetemi tanár leánya.
Valószínűleg Geréb Izsák ügyvéd leányáról van szó.
Wilhelm Kienzl (1857–1928) zeneszerző és zenei író operája.
Karl Millöcker (1842–1899) operettszerző dalműve.
Ifj. losonczi báró Bánffy Zoltán (1886–1967), a kolozsvári Református Kollégium magántanulója.
L. A kolozsvári ev. ref. collegium értesítője az 1897/8-ik iskolai évről. Kolozsvárt, 1898, 32. Középiskolás korában Szász Ferenc volt a nevelője. Diplomata lett, császári és királyi kamarás, magyar
királyi követségi tanácsos, felesége szerémi herceg Odescalchi Anna (1889–1960).
709 Sámi László.
710 Tóth Endre közjegyző (†1949). Kolozsvárt dr. Gidófalvy István közjegyző helyettese, 1899-ben
tekei közjegyző.
711 Hegedűs István (1848–1925) a kolozsvári Református Kollégium, majd a Ferenc József Tudományegyetem tanára. 1889–91 között a Kolozsvári református egyházmegye algondnoka.
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A Közép utcát és a főtért a tanácsház felé több ezer ember lepte el, mégis alig hallszott
egyszer-kétszer egy-egy gyenge éljenzés. Nem volt lelkesedés. A nők beszélgettek, a férfiak
bámészkodtak.
Március 16., reggel.
Tegnap délután 3/4 ötkor elvittem Pistukát a Református Teológia ünnepére. Ez az egy
volt igazi lelkes és gyönyörű ünnep, amelyet Kolozsvárt láttam. Minden pontja szép volt. A
szavalatok sikerültek, a zene és ének gyönyörű, s Máthé Samu beszéde igazi lelkes, ideális.
Nagy Károly712 egészen elragadott. Gergelyffy Sándor mellett állottam. Tapsoltunk, éljeneztünk, arcunk égett, szívünk hevült, s lelkesedtünk. Nagyszerű volt!
Az ünnep elején oda is megjelentek az „arany ifjak”. Téglás, 713 Lázár Ernő,714 s Benel
Antal715 az ajtónál állottak, s ott röhögtek. Benel tette fel a monokliját, nézett meg valakit,
aztán összesúgtak, s kacagtak. Az ember lelkéig háborodott tőlük. Később eltűntek – legalább ott nem láttam őket.
Pistukát elévittem a Kenessey716 fiai mellé. Odaült a katedra lépcsőjére, s még attól féltem, hogy a szószékbe felmegy. Egy zsidó kölyök, Fleischl Sándor,717 aki a tavaly idejárt
tánciskolába, egészen felment. Csak fajának önzése tört ki belőle. Itt is a legjobb helyet
kereste ki. Pistuka a zenénél, s a kuruc daloknál fejével és lábával úgy ütötte a taktust, hogy
tartottam, hogy még énekelni kezd.
Este megnéztük a világítást is. Én a lutheránus templomnál elváltam a közjegyző úréktól, s ők aztán hazamentek, én pedig elmentem fáklyát vinni az öreg honvédek tiszteletére.
Mikor odaértem, már nem jutott, s csak a fáklyások között mentem. A Jókai utcán mentünk
fel, s már ott kezdődött a sötét ablakok beverése. Minden percben repült a kő, s csörömpölt
az üveg. A Monostori utcában a legtöbb pusztult el. A Belmagyar utcában is, még az unitárius kollégium ki nem világított részét is beverték.718 A Bánffy-háznál719 a Bánffy-leányok az
ablaknál tapsoltak, táncoltak. Itt a zene szólott, a tömeg énekelt, éljenzett, s így ment tovább
vissza a főtérre, a Belközép utcán. Meghallgattam az üdvözlőbeszédet és a válasz elejét, s úgy
712 Nagy Károly (1868–1926) tanár, egyházi író. 1895-től Kolozsvárt teológiai tanár, 1918-ban református püspökké választották.
713 Ifj. Téglás Gábor (1878–1900) költő, újságíró. Mindig fehér szegfűt viselt zakóján vagy kabátján.
A Házsongárdi temetőben lévő síremlékének szoborműve Kozma Erzsébet munkája. Id. Téglás
Gábor régész fia.
714 Purkereczi Lázár Ernő (1877–1961) író, ügyvéd, ítélőtáblai bíró. Fehér szegfű címmel sajtó alá
rendezte ifj. Téglás Gábor hátrahagyott verseit (Kolozsvár, 1910).
715 Benel Antal 1899-ben a szamosújvári járás szolgabírája, Benel Ferenc ügyvéd, városi főügyész fia.
716 Kenessey Béla (1858–1918) teológiai tanár. 1895-ben a kolozsvári Teológiai Akadémia igazgatója,
1908-tól az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja. Gyermekei: Kenessey Albert (*1889), ifj. Gidófalvy István osztálytársa és Kenessey
Kálmán, aki egy évvel alatta járt a kolozsvári Református Kollégiumban. L. A kolozsvári ev. ref.
collegium értesítője az 1904–1905. évről. Kolozsvárt, 1905. 46, 47.
717 Fleischl Sándor bankhivatalnoknak, az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagjának hasonnevű fia.
718 Kelemen Lajos szüleinek írt levelében kiegészítette a naplóbejegyzést. Az ablakbeverésekről megjegyezte, hogy „természetesen ezt leginkább a csőcselék tette, de bizony még kollégáimat is láttam dobni” Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. március 18.). KL Lev I. 187–188.
719 Bánffy-ház = a Deák Ferenc utca 32. sz. alatti egyemeletes épület. A 19. század második felében
losonczi báró Bánffy Dániel tulajdonában volt. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 162.
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jöttem el. Én is annyit éljeneztem és énekeltem, hogy szinte be voltam rekedve. Debreczenivel720 és Frits Árpáddal egy sorban voltam.
Pistuka a ngs. asszonnyal jóval előbb hazajött. Még itthon is újra tettünk ki négy-négy
gyertyát, nehogy az ablakokat beverjék. A világító színes mécseket pedig csak kilenc óra
után oltottam ki a verandán. Pistuka egy nap ennyit még soha nem élvezett. Egészen oda is
volt az örömtől –, de este is a fáradtságtól. »Vasárnap« Hétfőn kezdődött a tánciskola.721
Március 18., reggel.
Ma küldök Koncz tanár úrnak névnapi üdvözletet és Szent-Mártonba722 levelet. Koncz
tanár úrnak ennyit írtam: „Sok boldog névnapot kíván a kedves jó prof. úrnak tisztelő és szerető tanítványa. KL. Kolozsvár, 1898. március 18.”
Március 26., este.
Délután voltam az Erd. Múz. Egyl[et] gyűlésén, s meghallgattam az id. Téglás Gábor723
felolvasását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Schilling724 Schnellert725 és engem szólított fel.
Eddigelé már többel megbeszéltem a határnevek gyűjtését. Úgy látszik, hogy buzdításomat legjobban Derzsi Ödön érti át, bár nem kételkedem, hogy Magyari Árpád sem marad
hátra. Derzsi olvasta Thury726 értekezését,727 s ez látható jó hatással volt reá. Akiket felszólítottam, mind megígérték. Ezek a következők: Derzsi Ödön tj. a Nyárád alsó vidékén,
Magyari Árpád ref. teol., Nagy Endre és Béla tj. (Szövérd, Szt. Miklós728 és vidéke), Vályi
Károly tj. (Uzdi Szt. Péter), Szász Ferenc tj. (M-Bánd, Madaras,729 esetleg Beresztelke),730
Paál Gusztáv német–magy. tj. (Szász-Örményes, Ördögkeresztúr), Rácz Miklós tj. (Somkút
és vidéke, Szatmár m.).731 Én több felől gyűjtök. Írni fogok Kiss Ferencnek a gegesi papnak
is, aki az Erd. Gazdában ilyeneket közölt (Geges,732 Erdő Szt. György stb.).
720 Debreczeni Géza (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
721 „Ziegler József tanította hetenként kétszer 2–2 órában a gyermekeket.” L. Kelemen Lajos: Dr.
Gidófalvy István i. m. 140.
722 Nyárádszentmárton.
723 Téglás Gábor (1848–1916) régész. 1871–1904 között a dévai állami főreáliskola tanára, 1883–
1904 között igazgatója, a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat dévai múzeumának
vezetője.
724 Schilling Lajos (1854–1921) történész, egyetemi tanár, a kolozsvári unitárius teológia gondnoka,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára, a bölcselet-, nyelv- és történettudományi szakosztály elnöke.
725 Schneller István (1847–1939) pedagógus. 1894–1919 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem neveléstudomány-tanára és egyúttal a kolozsvári Tanárképző Intézet igazgatója.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja.
726 Thury József (1861–1906) nyelvész, turkológus. 1884-ben a budapesti Kereskedelmi Akadémia
töröknyelv-tanára, 1888-ben a kiskunhalasi református gimnázium tanára.
727 Thury József: A székelyek eredete. Erdélyi Múzeum, 1898. 65–87, 138–163, 195–216, 241–247.
728 Káposztásszentmiklós.
729 Mezőmadaras.
730 Szász Ferencnek a Háromszék megyei határnévgyűjtését l. Erdélyi határ- és helynevek. Erdély,
1903. 4–6. sz. 91–93.
731 A felsoroltakon kívül gyűjtött még Orbán Ferenc. Háromszék megyei gyűjtését l. Erdélyi határ- és
helynevek. Erdély, 1903. 4–6. sz. 90.
732 L. Kiss Ferenc: Geges község határrészeinek nevei. Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898.
8–14.
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Majd ha kiadjuk, mások is kapnak kedvet. Oly könnyű és mégis érdekes, hogy csak megfigyelés és megbízhatóság kell hozzá. A nyelvészeti oldala aztán nem a mi dolgunk.
Március 30.
Ma délután láttam az idén legelőbb szivárványt.
Április 3.
Ma voltam a Kossuth-gyászünnepen a Redutban.733 Megismerkedtem Biró Lajossal734 és
buzdítottam, hogy az Orbán Balázs szobrának ügyét ne engedje elaludni.735 Én is segítségére
leszek. Sok tervet adtam elébe. Ő most íveket kér, s ünnep után a mozgalmat megindítjuk.
Holnap reggel megyek haza.
Április 5. Marosvásárhely.
Tegnap de. érkeztem haza. Délután elültettük a Kolozsvárról hozott sidonia japonica736
fácskákat. Nemesékhez737 is elvittem, s a délutánt ott töltöttem.
Ma délelőtt voltam a levéltárban, de a megyei levéltárnok738 ma kezdte meg háromnapos
szabadságát. A kollégiumban találkoztam az igazgatóval.739 Megszólított, s később bementem hozzá, hogy az ünnep után indítandó szoboralap-gyűjtési mozgalomhoz az ő jóindulatát is kérjem. Igen szívesen fogadott – jó darabig beszélgettünk, megígérte támogatását, s
ugyanezt ígérte Gyulai D. Kálmán740 is.
Jártam Koncz tanár úrnál; nála is eléhoztam, s ő is támogatást ígért, a maga részéről
anyagilag is.
Csúf esőben mentem le Czecznéékhez,741 hol egész délig beszélgettünk. Kaptam Pistuka
számára egy Kossuth-százast, 11 drb tízest, 4 ötöst, s 1813-beli tízest. Ezenkívül ugyancsak
neki 2 rézpénzt is kaptam, s magamnak elkértem 2 ötvenes évekből való gúnyolódó iratot.
Helyi érdekűek.

733 Vigadó (Redoute) = Az egykori Fejér Ló beszállóhely, 1798-tól a városi Vigadó épülete. Bálterme
számos nevezetes történelmi és kulturális esemény színhelye volt. 1841–43-ban az országgyűlés
üléseinek, 1859-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának színhelye. 1848. május 30án falai között mondták ki Magyarország és Erdély egyesülését. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i.
m. 182–183.
734 Biró Lajos (1877–1967) lapszerkesztő, tanár. A Székely Hírlap szerkesztője, az Udvarhelyi Híradó
és az Ellenzék című lapok munkatársa. 1917-ben a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnázium magyar–latin szakos tanára.
735 Kelemen Lajos személyes ügyként kezelte Orbán Balázs szoborállítását. Szüleinek írt levelében
megvallotta: „Orbán Balázsnál jobban s önzetlenebbül a maga munkakörében senki sem végzett
el semmit, s minket a hála is kötelez érdemei elismerésére. Nekem ideálom az ő munkássága.
12–13 éves koromtól fogva lelkesültem érte –, most amit lehet, teszek is”. Kelemen Lajos levele id.
Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. április 26.). KL Lev I. 194.
736 Sidonia japonica = japánbirs.
737 Id. és ifj. Nemes Ödön.
738 Szovátai Hajdú Gábor, Maros-Torda vármegye levéltárnoka.
739 Horváth József.
740 Gyulai D. Kálmán (*1853), a marosvásárhelyi Református Kollégium természetrajz–földrajztanára.
741 Czecz Rózsika édesanyjánál, özv. szamosújvári Czecz Miklós (1824–1886) kereskedő feleségénél,
feltorjai Szabó Katalinnál (1839–1923), Deák Ferenc utca 5. sz. alatt.
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Ott van Czecz István emigráns századosnak742 egy érdekes fényképalbuma, tele emigránsok és olaszok képeivel. Az olaszok képein sajátkezű névírásaik vannak. Igen sok köztük
a szabadkőmíves. Czecz is az volt. Az album táblájának belsején ott a neve, s alatta a három
pont. (Czecz).743 Van ebben Damjanichnak744 egy igen halványodó, Kecskeméten készült
fényképe is, mely még honvédtisztsége előtt ábrázolja, fehér (?) katonai egyenruhájával.
Igen becses album.745
Ugyanitt láttam egy ritka szép, dohányostárca alakú aranyszelencét, rakott, domború
aranydíszítéssel.746
Április 8.
Hatodikán mentem Vajda Szt. Ivánra Vadasdyékhoz, s tegnap délután jöttem be.
Ötödikén voltam Kun bácsinál,747 Biáséknál, s még előbb, d. u. 3 óra után Bedőházynál,748
ahol megvettem a két Bolyai életrajzát.749 Bedőházy mondta, hogy meg fogja írni az exact [!]
tudományok történetét Magyarországon. Én is ígértem neki 3 kötet Pankel-féle fizikát,750
mely Budán jelent meg a múlt század végén, s másnap Jenőtől fel is küldöttem.
Szentivánra menet a 2522 sz. kocsiban mentem a vonaton, s ennek ablakába be volt
karcolva: Tusi és Sándor. Ez Gergelyfinek751 és Magyari Bertuskának752 a neve.
742 Czecz István (1816–1879) honvéd százados. 1849-ben a 13. hunyadi huszárezred főhadnagya. Az
1850-es években Isztambulban élt, 1861-ben Giuseppe Garibaldi alatt az olasz királyi hadseregben szolgált. 1862-ben az olaszországi magyar légió, 1866-ban a poroszországi magyar légió századosa. 1867-ben hazatért Erdélybe. Czecz Rózsika édesapjának, Czecz Miklósnak a testvére. L.
Csorba György : Az 1848–49-es törökországi emigráció története. Hadtörténelmi Közlemények,
1999. 2. sz. 17.
743 Kelemen Lajos a név alá három pontot rajzolt, Czecz István szabadkőművességére utalva.
744 Damjanich János (1804–1849) az 1848–49-es szabadságharc tábornoka, az aradi vértanúk egyike.
745 Valószínűleg Kelemen Lajos kérésére vagy hatására, közgyűjteménynek adományozták. L. „Özv.
Czecz Miklósné úrnő Maros-Vásárhelyről két nagybecsű albumot ajándékozott a Múzeumnak, a
szabadságharcz hőseinek, emigránsainak, külföldi barátaiknak és szabadsághősöknek arczképeivel”. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 544. Czecz Miklósné tudatában volt a régi okmányok,
kéziratok jelentőségének, erre utal egy korábbi adományozása. „Kéziratokat, proklamatiokat s
egyéb elegyes tárgyakat: özv. Czecz Miklósné, Bem jelentését a gálfalvi csatáról, szabadság-harczi
dalokat és más verseket részint kéziratban, részint nyomtatásban, katonai szolgálati szabályok,
függetlenségi nyilatkozat sat.” A marosvásárhelyi ev. ref. collegium értesitője az 1897–98. iskolai
évről. Marosvásárhelyt, 1898. 133–134.
746 Tárgyaiból még az erdélyi tudományos gyűjteménybe is jutott: „Czecz István hagyatékából
(Szentgyörgyi György ügyvéd által) 5 db eredeti oklevél a jelenkorból” és „2 ezüst, 1 bronz érem
és 2 jelvény”. L. Az erd. múzeum gyűjteményei számára 1879. április és május havában beérkezett
adományok. Erdélyi Múzeum, 1879. 6. füzet. 216.
747 A Kaáli Kun család tagja. Biás Istvánnal közös ismeretség, aki közölt is a családdal kapcsolatban.
L. Biás István: Kaáli Kún István kurucz ezredes leszármazásának igazolása. (1722. november 10.).
Genealógiai Füzetek, 1910. 6. sz. 144.
748 Bedőházi János (1853–1915) tanár, Bolyai Farkas és Bolyai János első életrajzírója. 1881-től a
marosvásárhelyi Református Kollégium rendes tanára, majd igazgatója.
749 Bedőházi János: A két Bolyai. Marosvásárhely, 1897.
750 Pankl, Matthaeus: Compendium institutionum physicarum, quod in usum suorum auditorum
conscripsit. I. Posonii, 1790, Typ. Joh. Mich. Landerer; II. Posonii, 1793, Typ. Joh. Mich. Landerer; III. Budae, 1797–98. Typ. reg. universitatis.
751 Gergelyfi Sándor.
752 Magyari Árpád testvére.
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Sáromberke s Gernyeszeg közt a réten 17 gólyát láttam egy friss szántáson.
A vasútnál Vadasdy Péter753 várt. Tíz év óta nem voltam ebben a faluban. Az időm jól
telt. Megkaptam a Vadasdyak – illetőleg Vadasdi Dakó István – nemeslevelét 1602-ből, s le
is írtam.754 Van ott egy másik is 1663-ból; Felfalusi Halász István nyerte. Ezt majd a nyáron
írom le, mert 4–5 napra akkorra is oda ígérkeztem. Akkor nézem meg a templomot is,
melyről így is látszik, hogy régi.
Visszafelé gyalog jöttem, s a Maroson roppant sok vadrécét láttam. Hamar értem
Gernyeszegre, s lejöttem Sáromberkéig. Az alsó állomásig váltottam jegyet M[aros]vásárhelyre. Láttam, hogy a Török–Gálffy- és Horváth-sírnál755 azt a dombot, mely a sír háta
megett emelkedik, ma-holnap mind elhordják téglának a gyárhoz. A vonatról látszik, hogy
mennyire épül és terjeszkedik a város. Egész új utcasorok keletkeztek, apró egyforma házakkal.
Tudtam, hogy a ngs. asszony benn lesz, mert elég jó idő volt, hogy terve szerint eljöjjön.
Még nem volt az állomáson s ezért el is indultam. Az úton találtam őt, az öreg ngs. asszonyt,756
s Pistukát egy kocsin. Megállottunk s kb. két percet, ha beszéltünk. A ngs. asszony egy
doboz húsvéti apróságot küldött a Pistuka nevében Miklósnak.757
Itthon megtudtam, hogy aznap Szász Feri keresett, s lehet, hogy szombaton reggel is
bejön.
Este voltam Kun bácsinál,758 de nem volt otthon. A piac felé jöttem, s amint szokott elég
gyors lépésekkel jöttem: az Apollón759 innen két leányt hagytam el. Egyik törpébb, a másik
nyúlánkabb volt. Mindkettőjük arcán fátyol volt, legalább futólag úgy néztem. Hirtelen nem
ismertem reájuk, de 5–6 lépés után hallottam, hogy valamelyik halkan felkiáltott: „Jézus”.
Még beszéltek valamit, s akkor rögtön gondoltam már, hogy kik, de mivel jól eléjöttem,
köszönni késő volt. Dicső Gábri,760 s valamelyik Kathonay-leány761 volt.
Ma voltam a megyei levéltárban. Hajdú, a levéltáros762 lehozott úgy 30 drb irományt Te.
jeggyel. Mind Telegdi- és Teleki-irományok voltak, s azt mondta, hogy az összes T betűs
ennyi. Láttam, hogy hazudik. Átnéztem, megköszöntem, s eljöttem. Majd valaha az alispán763 segít.
753 Vadasdy Péter (*1878), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
A későbbiekben jogász, a marosvásárhelyi, 1920 után a kecskeméti törvényszék bírája. Kelemen
Lajosnak apai nagyanyja, özv. Kelemen Lajosné Vadasdy Amália révén rokona.
754 Kelemen Lajos nemcsak leírta, közzé is tette. Vadasdi Dakó István címerlevele Báthory Zsigmondtól (1602 máj. 10.). Genealógiai Füzetek, 1904. 3. sz. 43.
755 Székely vértanúk emlékműve.
756 Bede Károlyné Szabó Ida.
757 Ifj. Kelemen Miklós. Kelemen Lajos azokban a napokban tette el öccse Közeledik a tavasz című
írásemlékét, melyet egész életében megőrizve, az alábbi megjegyzésével hagyatékában maradt.
„Miklós legelső önálló próbálkozása. Elvették tőle s bosszantották vele, mikor eltették nekem.
(1898. ápr. 7.)” ROLKMI Fond 593.
758 Kaáli Kun család.
759 Apolló = a marosvásárhelyi főtér nyugati során álló Apolló-ház, melyet bálháznak, vigadónak
építettek. L. Vigh Károly : Marosvásárhelyi helynevek i. m. 36.
760 Dicső Gábor, Dicső Géza és Kálmán testvére, a marosvásárhelyi Ref. Kollégium tanulója.
761 Kathonay Gyula valamelyik leánya, Lenke vagy Olga.
762 Hajdú Gábor.
763 Farkas Albert (1855–1918) politikus. 1902-ben Maros-Torda vármegye alispánja. 1906-ban Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely főispánja.
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Találkoztam Schullernével,764 s meghívott, hogy látogassam meg őket. Majd el is megyek.
Jenő ma hozta el Losonczytól765 a leveleket. Mind a Kövesdi alias Nagy családra vonatkoznak, s csekély értékűek.
Április 10.
Tegnap voltam Keszler százados úréknál.766 Délelőtt 11-től 3/4 12-ig voltam náluk.
Ma a következő levelet küldöm Biró Lajosnak Kolozsvárra.767
*
Mutatni fogom apámnak is, s ma küldöm.
Április 11.
Délelőtt voltam keresztanyámnál.768 Beteg. Innen a temetőbe mentem a testvérem,769 s a
principálisném apja770 sírjához. Útközben kitértem a Borsos Tamás771 sírjához is. Messziről
láttam, hogy omladozik. A téglák kidőlnek a nagy kőlap alól, ez leomlik a sírhalomról, s
még a sír is rom lesz. Mindenütt mulandó minden. Mulandó a kegyelet is. Emberi ez is.
Április 12.
Tegnap délután voltam Schulleréknél. Onnan Kelemen Juliskát hazakísértem, s ma oda
is elmentem. Előbb az unitárius templomban is voltam, s onnan mentem az esperessel.772 Az
esperes megígérte, hogy a nyáron az esperesség anyakönyvét ideadja, hogy átnézzem. Az
Orbán-szobor gyűjtését is támogatja.
Ennek ügyében ma megkerestem Orbán Elek773 VIII. osztályost, ki a Székelyföld leírását,
azt hiszem, hogy az egész ifjúságból legjobban ismeri. Ma beszéltem e felől Ambrus Károlylyal774 is. Eddigelé csaknem minden osztályból hívtam fel fiúkat. Fel van szólítva Ambrus
K[ároly], Orbán E[lek], Felszeghy János,775 Szakács Albert776 VIII. oszt.-ok, a két Dicső fiú
(V. és VI),777 Losonczi István V. oszt.,778 Csorba Sándor VII.,779 Vaszkó Pista II.,780 Kelemen
764 Wilhelm Anna, Schuller József (1844–1915) marosvásárhelyi ítélőtáblai bíró, unitárius egyházi
képviselőtanácsos felesége.
765 Losonczy István (*1880), a marosvásárhelyi Református Kollégium V. osztályos tanulója.
766 Keszler József.
767 Kelemen Lajos levele Biró Lajosnak az Orbán Balázs-szoborra vonatkozó gyűjtésről (Marosvásárhely, 1898. április 10.). KL Lev I. 190–191.
768 Sóvári Soós Ferencné Mészöly Jozefa.
769 Néhai Kelemen Miklós (1876–1877), Kelemen Lajos szüleinek elsőszülött gyermeke.
770 Nagyborosnyói Bede Károly (1837–1894) földbirtokos, a kutyfalvi gróf Degenfeld-féle uradalom
bérlője.
771 Borsos Tamás (1566–1633) diplomata, emlékiratíró. Marosvásárhely főbírája, fejedelmi táblabíró, majd Bethlen Gábor portai követe.
772 Kelemen Albert.
773 Orbán Elek (*1878), a marosvásárhelyi Református Kollégium VIII. osztályos tanulója.
774 Ambrus Károly (*1877), a marosvásárhelyi Református Kollégium VIII. osztályos tanulója.
775 Felszegi János (*1879), a marosvásárhelyi Református Kollégium VIII. osztályos tanulója.
776 Szakáts Albert (*1877), a marosvásárhelyi Református Kollégium VIII. osztályos tanulója. Uo. 75.
777 Dicső Géza (*1883) és Dicső Kálmán (*1879), a marosvásárhelyi Református Kollégium V. és VI.
osztályos tanulói.
778 Losonczy István (*1880), a marosvásárhelyi Református Kollégium V. osztályos tanulója.
779 Csorba Sándor (*1880), a marosvásárhelyi Református Kollégium VII. osztályos tanulója.
780 Ifj. Vaszkó István (*1884), id. Vaszkó István fia.
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Jenő, az öcsém IV. (Ennek adtam is 10 kr-t, hogy adja oda.) Az esperes úrfiai,781 akik az
apjoktól fogják tudni. Mondtam és mondom a Keszler-fiúknak782 is, s adtam a 2. elemista
öcsémnek783 is öt kr-t reá.
El akartam menni az öreg Lakatoshoz784 is; de beteg, s ugyanakkor vendégei voltak.
Délután azonban lehetőleg elmegyek.
Április 14., este. Kolozsvár.
12-én délután voltam Koncz tanár úrnál, Biáséknál, Dicsőéknél és Keszleréknél. – Délután öt óra felé Nemesékhez mentem, s egész este 9 óra utánig ott maradtam. Egy darabig
ott volt Eltznerné is az egyik leányával, Jolánnal, s ott voltak a Nagy Lajos polg. isk. tanár785
leányai is. Nemes tanár urat786 is megkértem, hogy a polg. iskolához küldendő felhívásunkat
támogassa, s igen szívesen biztatott. Keszleréknél nem beszélhettem róla, mert alig 10 percet időztem ott.
13-án délelőtt elbúcsúztam Keresztanyámtól (özv. Soós Ferencné), s voltam az öreg
Lakatosnál. Keresztanyám ismét megajándékozott egy tallérral. Az öreg Lakatos betegen
feküdt. Megígérte támogatását.
Délben indultam a vonattal.
Délután itt a piacon – 6 óra tájt – találkoztam és beszéltem Biró Lajossal. Találtam
Felszeghy Gábort is.
Itthon Pistukának fájt a torka, illetőleg nem fájt, csak be volt kötve, s nézte a többi tánciskolást. A nagyságos asszony megszokott jóságával fogadott. Nálánál jobb szívet még a
világon nem ismertem.
Ma jókor reggel voltam Biásnál. Délben kerestem Szász Ferit az Orbán-ügyben. Még
nem jött fel. Ma üdvözöltem az öreg ngs. asszonyt787 is tegnapi névnapjára.
Találtam Debreczeni Gézát,788 s felhívtam, hogy az Orbán B[alázs] szobra ügyében
összehívandó gyűlésünkön jelenjék meg, s hívjon minél többet. Meg is ígérte.
*
Otthon meghagytam, hogy vagy egy szép vasárnap menjenek ki apámmal a közeli
falukba, akármelyikbe, s írják is le az utat. A legjobb útleírásra 10 kr-t tűztem ki. A másik is
kap 5 krt. Három utat le lehet írni, s mindeniket díjazom. Miklósnak, ha mindenből, vagy
egy híján kitűnője lesz, odaígértem 1 frt. 35 kr-os postatakarék könyvemet. Jenő ugyanenynyit kap, ha tiszta jója, s csak egy elégségese lesz. Minden kalkulus-jobbulás 10 krt megérdemel nála, s ezt, ha nem is ígértem, megadom. Meg is írom.
Miklósnak kihagytam, hogy a nagy vizsgáig miket kell elolvasnia. Le is írtam.

781 Kelemen Albert fiai, Kálmán (*1886) és István (*1885), a marosvásárhelyi Református Kollégium
I. és II. osztályos tanulója.
782 Keszler Samu és Keszler Sándor.
783 Ifj. Kelemen Miklós, a marosvásárhelyi Református Kollégium 2. elemi osztályos tanulója.
784 Lakatos Sámuel.
785 Nagy Lajos, a marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola tanára, az iskola értesítőjének szerkesztője.
786 Id. Nemes Ödön.
787 Bede Károlyné Szabó Ida.
788 Debreczeni Géza (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
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Április 17., reggel.
A tegnapelőtt megbeszéltem Szász Ferivel az Orbán Balázs-ügyet, s attól fogva ő is többfelé mondta. Délután fél három felé elmentem Biró Lajoshoz is, s megkerestem, hogy ma
három órakor ezt a dolgot közösen is megbeszéljük, s a jövő héten a gyűlést is összehívhassuk.
Újabban mondtam Kiss Ödönnek, Gergelyffynek, Zieglernek789 és Tóth Ernőnek, s tegnap délután Biró Aladárnak, aki majd a m[aros]vásárhelyi kat. gimnáziumnál segíti elé jó
ügyünket. Ott végzett, s az apja ott tanár.
Este voltam a színházban. Az Agglegényeket adták,790 Nádaival.791
*
Pistuka a vakáción egészen elolvasta Robinsont (Sebők Zs.792 féle átdolgozás.) Most az
„Egri deákok”-ba kezdett belé, melyet Bródi Sándor793 írt. Szabolcska küldte neki Karácsonra.
Április 18., reggel.
Tegnap idejött Szabolcska. Itt is hált, velem egy szobában. Ma is itt ebédel.
Délután voltunk Szász Ferivel Biró Lajosnál. Ott volt még Biró Aladár és Rácz Demeter.
Úgy beszéltük meg a dolgot, hogy nem csinálunk gyűlést, hanem magunk gyűjtünk, s a
gimn. ifjúsághoz az ott végzettek írnak. Az „Ellenzék” szerkesztőségétől794 íveket kérünk, s a
gyűjtést is oda küldjük. Tegnap beszéltem ez ügyben Csíki Lacival795 és F. Mihály Zsigával.796
Zsiga megígérte, hogy M-Madarason legalább 10 frt-ot gyűjt a nyáron.
789 Ziegler Albert (*1878) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
790 Victorien Sardou (1831–1908) színdarabja.
791 Náday Ferenc (1840–1909) színész, rendező.
792 Sebők Zsigmond (1861–1916) író, hírlapíró, a magyar gyermekirodalom klasszikusa.
793 Bródy Sándor (1863–1924) író, újságíró, drámaíró, 1888–89 között a kolozsvári Erdélyi Híradó
szerkesztője.
794 Ellenzék = Kolozsvárt, 1880-ban Bartha Miklós alapításában megindult politikai napilap. Kelemen Lajos jelentkezése idején Magyary Mihály szerkesztette. Kemény György : Magyarország
időszaki sajtója i. m. 63.
795 Csíki László (1874–1949) közjegyző. Gidófalvy István közjegyzői irodájának egyik alkalmazottja.
1908-ban Marosvásárhelyre nevezték ki közjegyzőnek. Kelemen Lajossal haláláig levelezésben
állt. Özvegyének küldött kondoleáló levelében felidézte emlékeit: „Aztán a kedves emlékek sokféle virágerdejéből felbukkan előttem a sövényfalvi Híradó, melyben tréfálkoztunk egymással, s
fel a Gidófalvy-ház szombati összejövetelei, hol ketten házifiúskodtunk legtöbbet s ügyeltünk,
hogy senki se maradjon beszélgetőtárs, udvarló vagy táncos nélkül. Aztán jöttek az ő szerencsés,
boldog évei, a házassága s közjegyzőhelyettessége, mikor én a Majális utcából kijárogattam a
Rákóczi útra szőlőmunkában sportolni, s ősszel szüretelni. Mikor segédtanár lettem, komolyan
mérlegeltük annak a lehetőségét, hogy ketten vegyünk meg az Erzsébet út alján egy magas-földszintes házat”. Kelemen Lajos levele Csíki Lászlónénak. (Kolozsvár, 1949. március 27.). Csiki
László hagyatéka, Marosvásárhely. Magántulajdonban. Csíki Lajosnak, a marosvásárhelyi Református Kollégium latintanárának öccse. Tanította Kelemen Lajost is, aki így örökítette meg önéletrajzi feljegyzéseiben: „Már fiatal segédtanár korában kövér, mondhatni elhízott ember volt, s
ilyennek maradt azután is egészen élete végéig. Típusa volt a jóindulatú középszerűségnek”. Születtem Marosvásárhelyt i. m. 92.
796 Ferencz Mihály Zsigmond (*1877), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban. 1905-ben Maros-Torda vármegye közgyűlése intézőbizottságának tagja. Horváth
József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története. Bp., 1907, 255, 257.
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Április 19., este.
Újabban felkérésemre Vadasdy Péter, s Páll Gusztáv vállalnak ívet. Hozok Pistukának, s
viszek Keszler Samukának és Vojka Antalnak is.
Szász Feri Gergelyffy Sándorral beszélt. Ő is gyűjt Banyicán és Maros-Újvárt. Tóth Ernő
kérésemre kettőt is kért – én ugyan csak egyre kértem. Mondtam a dolgot még Derzsi
Ödönnek is.
Biróval tegnap délután jártunk az Ellenzék szerkesztőségében. Tervünk egészen meglepte őket. 100 ívet hoztunk. Ott volt Magyari,797 Kuszkó,798 Barabás Ábel,799 s »Óváry
Elemér« Magyari Géza? Én elmondtam szándékunkat, s 100 ívet kértem. Amíg a nyomdából felhozták, beszélgettünk. Elváláskor a legjobb sikert kívánták. Ma az Ellenzék meg is
emlékezik látogatásunkról. A következőket írja:
„Orbán Balázs emlékére a székely egyetemi hallgatók körében is megindult a gyűjtésre irányuló akció. Kelemen Lajos és Biró Lajos egyetemi hallgatók több gyűjtőívet vettek át, társaik
között leendő kiosztás és a gyűjtési akció megindítása végett. Gyűjtőívvel szerkesztőségünk
ezentúl is bárkinek szívesen szolgál.”
Ma voltam a „Bistritcher Zeitung”800 sajtóperében.801 Délelőtt eleitől voltam, s délután is
csaknem a kérdések feltevéséig. A vád és védbeszédeket még hallottam.
797 Szentháromsági Magyary Mihály (1856–1941), a kolozsvári Ellenzék napilap tulajdonosa és főszerkesztője.
798 Kuszkó István (1860–1936) szerkesztő. Az 1891-ben létrehozott Országos Történelmi Ereklye
Múzeum-Egyesület alapító alelnöke, múzeumának igazgatója, az 1848–49. Történelmi Lapok
szerkesztője.
799 Barabás Ábel (1877–1915) az Ellenzék belső munkatársa, a kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja. 1903-tól 1915-ig a kolozsvári Unitárius Kollégium magyar- és németnyelv-tanára, irodalomtörténész.
800 Bistritzer Zeitung = Besztercén, 1890 és 1918 között hetenként megjelent politikai hetilap
(Politisches Wochenblatt). Melléklete az Illustriertes Unterhaltungsblatt és a Praktische
Mitteilungen. Kemény György : Magyarország időszaki sajtója i. m. 29.
801 A sajtóper Ziegler Regina írónő Petőfi-Feier in der Sachsenstadt címen megjelent tárcacikke miatt
keletkezett, melyben a segesvári Petőfi-ünnepély kapcsán az ünnepelt költőről elmarasztaló véleményt fogalmazott meg, és asszimilációellenes nyilatkozatot tett. A Berlinbe távozott cikkíró helyett Klemens Frigyes szerkesztőt és Kelp Gusztáv kiadótulajdonost ítélték el, előbbit kétheti,
utóbbit nyolcnapi fogházbüntetésre. Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a
dualizmus korában III. 1900–1903. Összegyűjt. Kemény G. Gábor. Bp., 1964, Tankönyvkiadó.
43–44. A vádat Sámi László ügyész, a védelmet Lurtz Károly brassói ügyvéd képviselte. A tárgyalásról szóló tudósítás teljes terjedelmében közölte a levélként megfogalmazott tárcacikk fordítását. „Ön bámulattal kérdi, hogy miként lehetséges az, hogy Magyarországon maga a művészet is
a chauvinizmus szolgálatába állíttatik? Mert hát miként jöhetne Petőfi szobra a szász városba.
Igen, ők ezt mégis merészelték. Ez év július hó 31-én, a magyar forradalmárnak, a költő Petőfinek
szobrát a régi jó szász városban leleplezték. Ott áll most a németek izzó ellensége ércbe öntve
azon a talajon, melyet a szász nép ellene és nemzete ellen vérével védelmezett, szorosan a német
templom mellett áll, régi, megszentelt jognak, törvénynek és emberiességnek gúnyjául. A költő
csak ürügyül szolgált arra, hogy a nemzeti hős szobra a szász városba hozassék, egy elmés gyáva
sakkhúzás, az álnok, vad hun nép utódaihoz méltó. Habár az ő cselekménye a törvény szerint
bűntény volt, mindamellett amiért egy férfi állást foglal, az ellenség elismerését és bámulását kicsikarhatja. A szász sem érzett volna bosszút és igaz fájdalmat annak a láttára, aminthogy az
mostan van. A magyarok a hely megválasztásában való ezen balfogással magát a költőt meggya-
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Ma reggel Szabolcskával megbeszéltem, hogy ő is legyen az Erd. Múz. »Egylet« előfizetője. – Mondtam, hogy ott Imre Sándor ismertette a költeményeit.802 Ő e folyóiratot nem
ismerte, csak a híréből. Behoztam az idéni számokat, s költeményeinek ismertetése külön is
megvolt egy ív darabján. Kivágtam volt valami pakolásra szánt ívből. Ezt neki is adtam.
Említette, hogy jóformán nem is tud ez egyletről semmit. Én röviden előadtam célját, s a
folyóirat irányát, és megkérdeztem, hogy szabad-e ajánlanom? Beléegyezett. Így ő a legnevezetesebb emberem, akit ajánlottam, s ajánlok. Eddig ajánlottam Pallóst,803 Rácz Miklóst804
és Nagy Bélát.805 Pallósnál tegnap délben voltam a Szék. Okltrakért.806

802
803
804

805
806

lázták, megbecstelenítették. Ő maga ilyen gyáva gonoszságra soha sem lett volna képes. Ö nagyobb volt, mint a nemzete, nagyobb mint ember, mint költő, mint hős, ők az ő nagyságát nem
értették meg, és ezt az ő saját kicsinységükkel a porba rántották. Oh, te nemes, telivér magyar, a
te megindító magyarosítási javaslataiddal! Német még az a talaj, amelyen a te Petőfid áll! Vissza
akarod foglalni a várost, amely sohasem volt a magyaroké? Miként kaphat az igazság ilyetén
ökölcsapásokat, hogy lehetséges a történelem gúnyjára ilyeneket kimondani ? Kérdi ön bizonyára
elbámulva. Igen! A dolognak ilyen hamis felfogását a magyar ifjúságban rendszeresen nagyra
növelik és minden élénk visszhangra talál, ami az ö nemzeti kevélységüknek és önhittségüknek
tápot nyújt. Csakis így lehetséges, hogy bennünket, szászokat, Erdélybe tolakodóknak tekintenek, tűrteknek tartanak, kiknek szerencséseknek kellene magunkat tartanunk, hogy a magyarok
választott nemzetéhez tartozhatunk. Mily csinos esemény történt az egyik székely vasúton, a Petőfi-ünnepély lefolyása idején. Egy szász iparosnő a környékből Segesvárra utazott vissza, éspedig
azon székely vonatok egyikén, mely a vendégeket a szász városba vitte. A magyar utazó társaság
benne a szásznőt orrontotta és az asszony csak erőszakkal volt a nemzeti dühtől való gyűlöletes
gyalázkodások ellenében megoltalmazható. És mért? Mert mi ugyanazt, ami nekik legszentebb,
éppoly szentnek tartjuk és nyugodtak, csöndesek nem vagyunk, mikor ők a kötelet a nyakunkra
burkolni akarnák. Maga a legalsóbb néposztály a győzelem tudatában felfuvalkodik. Tudja ő azt,
hogy a brutális hatalom őmellette van. Csak türelem! Még más hatalmas népek is tönkrementek
kevélységük okán. Fuvalkodjatok csak fel, növeljétek csak gőgötöket nagyra, ennek egyszer mégiscsak meg kell magát bosszulnia. Nem gyalázat-e, hogy a tizenkilencedik században megint a
nyers ököljog uralkodik, habár más alakban, itt, Európa közepében. A középkor ököljoga a hatalmasabbnak a gyöngébb ellen való nyílt elbánás bélyegét hordozta magán. Az legalább egy becsületes küzdelem volt, nem mint ma, midőn a sima kesztyű alá rejtett öklöt verik arcunkhoz és a
földre szeretnének tiporni bennünket. Ma álnok, gyáva vakondok-munkával gyökerünkön rágódnak. A büszke tölgyet, mely a vadont mivelt országgá tette és melynek hatalmas koronája a
körülötte levő cihernek árnyékot ad, megsemmisíteni, kiirtani szeretnék. A szétgyökerező ciher
mozog, terpeszkedik és leginkább a tölgyet szeretné legyűrni. A törzse azonban nagyon is szilárdan áll, a gyökérnek szívós az élete, a tölgy újabb és újabb ágakat hajt, koronája pedig: a német
míveltség, szorgalom és tudomány árnyékkal fogja megajándékozni a környezetet, akár akarja ez,
akár nem. A vakondok-munka hiába való.” Petőfi gyalázói. Országos Hírlap, 1898. április 20. 109.
sz. 10–11.
Ifj. Imre Sándor: Újabb versek. Erdélyi Múzeum, 1898. 115–119.
Pallós Albert (1855–1922) pedagógus, a Farkas utcai állami polgári leányiskola és a Magyar utcai
Tanítók Leány-Otthonának igazgatója.
Rácz Miklós (1877–1948) történész, fordító. 1901-ben a besztercebányai, 1906-ban a nagybányai
főgimnázium történelem–földrajz szakos tanára, 1938-ig, nyugdíjazásáig a nagybányai múzeum
könyvtárának és levéltárának őre. Áthelyezése után már nem tudott részt venni a kolozsvári tudományos egyesület munkájában. Rácz Miklós levele Kelemen Lajosnak (Besztercebánya, 1905.
december 5.) KL Lev I. 683.
Kaáli Nagy Béla.
A Székely oklevéltár sorozat a székelység, egyben a magyarság története eddig feltáratlan vagy
csak részben felhasznált forrásainak kiadását tűzte ki céljául. 1872 és 1897 között hat kötete jelent
meg.
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Április 25., este.
Sokkal megbeszéltem, s Szász Feri is sokat beszélt és sokat kért fel az Orbán Balázs-szobor ügyében. Mi a gyűjtést az őszön hozzuk fel.
Marosvásárhelyre a következő felhívást fogalmaztam:
Kedves Barátaink!
Orbán Balázsnak szobrot állít hazája, melynek odaszentelte nemes, szép, munkás életét.
Ha szívünk ideális eszmékért hevül, ha a nagyszerűt tisztelni, bámulni és becsülni tudjuk, ha meghajlunk az önzetlenség előtt: akkor ne zárkózzunk el e nemes mozgalom elől,
mely oly férfinak kíván örök emléket állítani, ki érdemeivel embertársai közül magasra
kiemelkedett.
Küzdelmeiben az igazságot kereste, munkáit a közjónak szentelte, és minden téren elvégezte emberi kötelességeit. Korán megtanította mindenre az élet. Ez tanította munkára is, s
a bujdosásban tanulta meg, hogy csak annyit érünk, amennyit érdemlünk. – Mindent pártolt, amit az emberi nemes törekvések szép neve alá foglalhatunk, s a kutatásnak, úttörő
munkásságnak, egyszerűségnek és önzetlenségnek örök útmutatója ő.
Életpéldája fáklya, mely követendő utakra világít.
Világítsa a mi útainkat is – s szobra legyen emlékeztetőnk.
Adakozzatok ti is e szoborra – mindenki szíve és módja szerint.
Tegyünk meg érte mindent, mert „úgy tetszik, mintha a nagy eszmék és tettek által
magokat érdemesített egyénekre való visszaemlékezés tisztább légkört teremtene körülettünk. Úgy érezzük, mintha terveink és szándékaink ez által önkénytelenül is nemesbülnének”.
Kolozsvár, 1898. április 25.
Szíves baráti üdvözlettel:
Csiki László
Dabóczy Ernő808
Székely Endre807
Magyari Árpád
közjegyzőjelölt
h. asszisztens
Ravasz Béla809
Nagy Lajos
Kelemen Lajos
Kakassy Gyula
Frits Árpád
Szász Ferenc
Debreczeni Géza
Ziegler Albert
ifj. Gergelyffy Sándor
Nagy Béla
Vályi Károly
Kolozsvári József810
Vadasdy Péter
Nagy Endre811
Richtzeit Albert
Mihály Zsigmond812
Benkő Lajos
Demeter Béla
Madaras József
Mint a »mvhelyi« kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Marosvásárhelyen
végzett hallgatói.
807 Pókakeresztúri Székely Endre (*1878) Kelemen Lajos alatt járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. 1912-ben a kolozsvári járásbíróság aljárásbírója.
808 Dabóczi Ernő (*1877) Kelemen Lajos felett járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
809 Ravasz Béla (*1876) Kelemen Lajos felett járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
810 Kolozsvári József (*1874) Kelemen Lajos felett járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
811 Nagy Endre (*1879) Kelemen Lajos alatt járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
812 Ferencz Mihály Zsigmond.
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Ahova még küldünk, a legtöbb helyre ez megy. Van azonban egy másik felhívásunk is. A
többit mind sokkal több írta alá, de ide csak a vásárhelyi fiúkat fogadtuk el.
Ma volt Szász Feri, Kálmán János és Derzsi813 a ref. koll. igazgatójánál. Holnap megyünk
az unitáriusokhoz.
Április 27.
Tegnap d. u. voltunk Boros Sándornál, az unitárius igazgatónál.814 Márkos Albert815 és én
voltunk. Szívesen engedte a gyűjtést, az íveket rögtön láttamozta, s Márkost megbízta, hogy
ossza ki azokat. Vásárhelyre ma küldtem el a felhívást.
Biás ma este ment haza. Tőle is levelet küldtem apámnak, és Szathmáry Jenőnek. Szathmáryt a gyűjtés támogatására kértem fel.
A ref. kollégium igazgatójához,816 miután kérésfélét kell előbb még beadni, s Kálmán
János erre fel is szólított: ma délután ezt írtam:
Mélyen tisztelt Igazgató úr!
Az Orbán Balázs szobrára indult újabb gyűjtőmozgalomban az egyetemi székely ifjúság
egy része is részt vesz, s számosan vállaltunk ívet, hogy a gyűjtést a nyáron otthon is folytathassuk.
A siker érdekében csekély erőnkhöz képest mindent elkövetünk, s evégett több kollégiumba és gimnáziumba is küldtünk íveket. Adakozzék az ifjúság is annak a férfiúnak szobrára, ki az önzetlenségben, kitartásban, munkaszeretetben és egyszerűségben mindenki
előtt ideálképpen állhat.
A kolozsvári ref. kollégium ifjúságához szintén szándékozunk íveket küldeni, s most
mély tisztelettel éppen arra kérjük a m[élyen] tisztelt Igazgató urat, hogy gyűjtésünket engedélyezze, s esetleg pár nagybecsű, jóakaratú szóval támogassa és támogattassa is, hogy
ismerje őt jobban az ifjúság, s a nemes törekvésekben kövesse útait.
Kérésünket ismételve mély tisztelettel maradunk,
Kolozsvár, 1898. április 27.
Vályi Károly817
Kakassy Gyula
Magyari Árpád
Kelemen Lajos
Derzsi Ödön
Kolozsvári József
Kiss Albert
Ravasz Béla
Felméri Gábor
Czirmay Zoltán
Biró Aladár
Szász Ferenc
Sztirnyi »József« Albert egyetemi hallgatók.
813 Derzsi Ödön tanárjelölt, a kolozsvári Református Kollégium internátusának esküdtje. A kolozsvári ev. ref. collegium értesítője az 1898/9-ik iskolai évről. Kolozsvár, 1899. 97. Kelemen Lajos évfolyamtársa a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen.
814 Boros Sándor (1863–1900) igazgató-tanár. 1887-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium mértantanára, 1893-ban igazgatója. Boros György unitárius püspök testvére.
815 Márkos Albert (1878–1949) tanulmány- és tankönyvíró. 1898-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium magyar- és latinnyelv-tanára 1942-ig, nyugdíjazásáig.
816 Sárkány Lajos (1860–1929) tanár, tankönyvíró. 1885-ben a kolozsvári Református Kollégium
mennyiség- és természettantanára, 1896–1902 között igazgatója.
817 Vályi Károly (*1877) Kelemen Lajos alatt járt egy évvel a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
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Holnap beadjuk, mert gyűlés lesz.
Szász Feri hosszú levelet fogalmazott Ravasznak, a marosköri ref. esperesnek is.818 Én
lemásoltam, nehányan aláírtuk, s Feri küldi.
Április 29.
Ma küldtem el Tordára és Enyedrea felhívást, és íveket. Biró Lajos ma újabb 50 ívet kért,
s ezekre már ezekből küldtünk. Enyedre Bodrogi János történettanárhoz819 intéztük a címzést, s Derzsi Ödön írt Bodroginak, illetve lemásolta azt, amit a tegnap én fogalmaztam, s
Szász Feri is aláírt. Jobbnak láttuk, ha Derzsi csak maga ír. Szász Feri inkább így akarta, s én,
bár sokat vitattam, hogy lényegében mindegy, akár hárman írunk, akár csak Derzsi egyedül,
végre így egyeztem belé.
Most már az ívek a következő helyeken vannak és lesznek:
1. Biró Lajos tj. 2 frt.820
2. Rácz Endre jh. 3 frt.
3. Kelemen Lajos tj. 7.30
4. Szász Ferenc tj.
5. Gidófalvy Pistuka 3. e. o. 9.60
6. Mihály Zsiga jh.821 5
7. Vadasdy Péter jh. 1.30
8. Gergelyffy Sándor jh.
9. Magyari Árpád ref. teol.
10. Vályi Károly tj. 4
11. Nagy Endre tj.
12. Páll Gusztáv tj. 7.50
13. Persián Kálmán tj.822
14. Derzsi Ödön tj.
15. Polgár József tj.
16. Tóth Ernő tj.823
17. Németh Sándor ref. pap és tj.
18. Madaras József jh.
19–26. K[olozs]vári unitárius gimnázium I–VIII. osztályai
27. Unitárius Teol. ifjúság. l. túl!824
28–36. Kolozsvári ref. koll. I–VIII. oszt. és tanári kar. Visszaküldték825

818 Ravasz János református lelkész, 1893–1913 között a Marosi egyházmegye esperese. Juhász István: A székelyföldi református egyházmegyék. Kolozsvár, 1947. 23. (Erdélyi Tudományos Füzetek
201.)
819 Bodrogi János (1869–1934) tanár. A nagyenyedi Református Kollégium történelemtanára, a
Bethlen-kollégium természetrajzi és néprajzi gyűjteményének őre. 1909. május 8-án nevéhez fűződik Bethlen Gábor marosillyei szülőházának emléktáblával való megjelölése.
820 A személy- és intézménynevek mellé írt összegek Kelemen Lajos utólagos kiegészítései.
821 Ferencz Mihály Zsigmond.
822 Persián Kálmán (1878–1914) történész, könyvtáros, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
823 Tóth Ernő tanár, történész.
824 Utólagos ceruzás kiegészítés.
825 Utólagos ceruzás kiegészítés.
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37–38–39–40. Szász Fnél.826
41–48. m[aros]v[ásár]helyi ref. koll. I–VIII. osztálya
49. m[aros]v[ásár]helyi ref. koll. tanári kara
50. m[aros]v[ásár]helyi ref. koll. elemi osztályai
51. Nagy Lóránd gyógysz[erészet]tan hallg[ató]827 50 kr.
52. Biás István m. kir. postai segédtiszt 1 frt.
53. Vojka Antal bpesti jh. M[aros]v[ásárhely]
54. Nemes Ödön bpesti jh. M[aros]v[ásárhely] 1 frt.
55. Keszler Samuka IV. k. o. M[aros]v[ásárhely]
56–65. Udvarhelyi ev. ref. koll. 20 frt.
66–74. Sepsisztgyörgyi ev. ref. koll.
75–90. Maros köri ev. ref. esperesség
91–95. mvhelyi polg[ári] iskola 6.59
96–100. Biró L.-nál,828 Győrbe és Gy[ula]F[ehér]várra
101–105. Tordai gimnázium 10 frt. 80
105–116. N[agy] enyedi ev. ref. koll.
117–. Szatmári »koll.« gimnázium
131. Márkos Albert tj.
132–140. Unitár teológusok 8 frt. s nehány kr-t beküldtek Keresztúrra.829
141. Császár Dávid tj.
142–43. Magyarinál830
144. Kuncz Béla tj.831
145. Gáspár A[ladár] tj.832
Az enyedi felhíváson 33 aláírás volt.
Az emberek nagy része az alacsonyságig gyáva. Biró Aladár a m[aros]v[ásár]helyi róm.
kat. gimn[á]z[ium]ba már nem mert írni. Láttam, hogy semmi sem lesz belőle, s azt mondtam, hogy „hagyjuk az őszre”. Százból kilencvenkilencnek kolompos tekintély kell. A maga
lelkiismeretére, s meggyőződésére nem mer tenni semmit. Sok éppen le is kacag a hátunk
megett.
Május 14., este 12 felé.
Most jöttem haza a Pistuka báljáról.833 Ott beszéltem Boros Györggyel az Orbán Balázs
szobra ügyében. Az őszre ő is megígérte, hogy ír. Ajáltam, hogy műveiből nehány szép rész826 Utólagos ceruzás kiegészítés. Szász Ferenc.
827 Nagy Lóránd, hasonnevű édesapja ugyancsak gyógyszerész volt, 1864-ben, Kismarján Megváltó
néven gyógyszertárat alapított.
828 Biró Lajos.
829 Utólagos ceruzás kiegészítés. Székelykeresztúr.
830 Magyary Mihály.
831 Utólagos ceruzás kiegészítés.
832 Utólagos ceruzás kiegészítés.
833 A bál ifj. Gidófalvy István táncvizsgája volt, melyre Kelemen Lajos Pistuka nevelőjeként kapott
meghívást. „Személyjegy 1898. évi május hó 14-én a New York szállodában tartandó TÁNCZVIZSGÁRA. Ára 1 frt. Kezdete 7 órakor. Ziegler József ” ROLKMI Fond 593. A tánctanfolyam
egy hónapig tartott.
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letet adjon ki az Ellenzék, s aztán más lapok is. Ilyen lehet a Tordai-hasadék leírása, vagy a
Hargita stb. Ő ezt kieszközölheti. Mondtam terveinket is, s igen helyeselte.
Tegnap jöttek vissza az Ellenzékhez Tordára küldött íveink. Varga Dénes polg. isk. igazgató834 9 frt 80 kr-t, s valami Mendel nevű sörgyáros835 1 fr-tot küldött. Az első összeg bizonyára iskolai gyűjtés, bár a lap nem említi. – Ma láttam, hogy az Orbán-emlékre az Emke836
is 100 frt-ot szavazott meg. Az Ellenzéknél jelenleg 57 frt, s nehány kr. van. Nálunk is
gyűldögél. Rácz Endrénél van tán 2 frt. 80, nálam 2.50, Nagy Endrénél 2 frt, s Biró Lajosnál
1.50.
A tordai küldemény úgy megörvendeztetett, hogy rögtön elfutottam jó hírével Szász
Ferihez. Ez volt az első eredmény.
Öcsém írja, hogy a v[ásár]helyi kollégiumban az igazgató – Horváth József – még ki sem
osztatta az íveket. Mégis nagy optimizmus volt, hogy hittem ígéretében. Különben kutyából
nem lesz szalonna.837
Május 21. du. 1898.
Ma ismét 15 frt. 29 kr. érkezett az udvarhelyi ev. ref. koll. ifjúságától. Azonkívül még jött
1 frt. külön is.
A kolozsvári ref. kollégium igazgatósága már rég visszaküldte íveinket, s a beadott kérést
– melybe éppen az igazgató tanácsára ugrottunk belé. – A válasz a következő:
259/1898 ig. sz. alatt beadott kérésükre a tanári kar 64/1898. sz. alatt hozott végzésében
úgy határozott, hogy a kérést nem találja teljesíthetőnek, mivel a tanulók az utóbbi időben
hasonló célra amúgy is megadóztattak, s a tanulók szülei már e célra szintén adakoztak.
Dr. Sárkány Lajos sk.
(P. H.)
igazgató
Tárkányi György838 sk.
jegyző
Az aláhúzott sor az igazgató, vagy inkább Tárkányi beszúrt megjegyzése. Egyszerűen
»alacsony« hazugság.

834 Szentmihályi Varga Dénes (1851–1938) pedagógiai író, földrajz–történelem és görög–latin szakos tanár. 1881-ben a tordai Unitárius Gimnázium tanára, 1888-ban igazgatója. Varga Béla unitárius püspök édesapja.
835 Mendel Lázár Simon tordai sörgyára 1897-ben épült.
836 EMKE = Az Erdélyrészi (később Erdélyi) Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvárt, 1885.
április 12-én az erdélyi magyarság közművelődésének és népjólétének fejlesztése céljából alakult.
Sándor József: Az EMKE (Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület) megalapítása és negyedszázados működése 1885–1910. Kolozsvár, 1910, EMKE.
837 A sikeresen aláíratott gyűjtőívek fényében még jobban elítélte a marosvásárhelyi kollégiumigazgató eljárását. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. május 22.). KL Lev I. 198.
838 Tárkányi György (1868–1944), a kolozsvári Református Kollégium vallástanára.
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Május 30.
Voltam az Unió ünnepen.839 Délelőtt részt vettem a Vigadóban tartott gyűlésen,840 s
utána az emléktábla841 leleplezésén, este pedig a ngs. asszonnyal, az öreg ngs. Asszonnyal
özv. Bede Károlyné, Irmus ő ngával842 és Pistukával megjártuk a főtért, s a Monostor vagy
Unió utcát is egészen a vigadóig. A világítást néztük.843 Legszebb volt a Városház és a vigadó,
s aztán a Bánffy-ház (a piaci),844 s még egy csomó épület elég csinos volt. Mi is szépen világítottunk. Az utcai ablakokban összesen 52 színes mécs, s a kőterrász vas rácsára körülbelöl
ugyanennyi gyertya volt rakva.
Az öreg ngs. asszony, Kronberg Irma845 és Gidófalvy Irmus846 szombaton érkeztek. Az
öreg ngs. asszony reggel már megy is. Szombat estétől fogva lenn hálok a Szamos-parti
nagyszobában. Én is elmondhatnám:
„Ez a tágas szoba hangos és szomorú,
Én egyes egyedül csak úgy kongok benne”.
Csak egyik szegletet „népesítem”, de elég jól találom magamat. A kert felöli másik szegletet a biciklim foglalja el – egyebütt pedig mindenfelé üresség van.
A biciklik tán csötörtökön este jöttek. A közjegyző úr az övét nekem adta, s az újat
magának tartotta. Ez nehezebb, s ezért a közjegyző úr inkább szereti, én pedig a könnyűt
szeretem inkább. Roppantul örvendtem az én „szerszámomnak”. Igen jó, könnyű gép. Újan
180 frt. volt. A közjegyző úr csak a múlt őszön vette, s keveset használta.
A ngs. asszony is próbálta már az övét. Innep első napján ült rajta legelőbb. Ma nem
próbálhatta az esőtől, de holnap ismét lehet. Irmus ő nga is próbálta a tegnap. Szász Feri már
a múlt héten meg is tanult itt.

839 Az ünnepség pontos adatait a Kelemen Lajos hagyatékában lévő meghívó tartalmazza. „BELÉPTI JEGY Kolozsvár szab[ad] kir[ályi] város törvényhatósági bizottságának az UNIO-ÜNNEPÉLY
alkalmával 1898. ÉVI MÁJUS HÓ 30-ÁN D. E. 10 ÓRAKOR A VIGADÓ NAGYTERMÉBEN
TARTANDÓ Ünnepi dísz-Közgyűlésre.” ROLKMI Fond 593.
840 Vö. Kőváry László: Az unió kimondásának félszázados emlékünnepélyén. Erdélyi Múzeum, 1898.
297–306.
841 1848. május 30-án mondta ki a Vigadóban ülésező erdélyi országgyűlés az Uniót, Erdély és Magyarország egyesülését. 1902-ben, az 50. évfordulót megörökítő emléktábla díszes vörösréz keretét Fadrusz János tervezte.
842 Gidófalvy Ilka (1869–1941), dr. Künnle Tivadar ügyvéd felesége, dr. Gidófalvy István testvére.
843 Az Unio-ünnepély sorrendje: „1. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet (Te Deum)
a főtéri Szent Mihály-templomban. 2. Délelőtt 10 órakor rendkívüli díszközgyűlés a Vigadó
nagytermében. 3. Déli 12 órakor a Vigadó épületén a kolozsvári ifjúság által elhelyezett emléktábla leleplezési ünnepélye. 4. Délután 2 órakor díszebéd a Lövölde helyiségében. 5. Délután 3 órától
népünnepély a sétatéren, rendezi a kolozsvári hölgyek házbérsegélyző filléregylete. 6. Este fél 8
órakor díszelőadás a Nemzeti Színházban, a kolozsvári vöröskereszt egylet javára. 7. Este 8 órakor a város kivilágítása”. L. Unió ünnepély Kolozsvárt, 1898. évi Május hó 30-án műsorfüzet. Kolozsvár, 1898, ROLKMI Fond 593.
844 Bánffy-palota = losonczi gróf Bánffy György kormányzó által építtetett barokk palota a Főtér
keleti során. Biró József: Erdély beszélő kövei. Sajtó alá rend., szerk., utószó Sas Péter. Kolozsvár,
2008, Kriterion. 36–50.
845 Kronberg Irma (1864–1921), id. Gidófalvy István második feleségének, aranykúti Dorgó Klárának (1841–1902), Kronberg József főkormányszéki titkár özvegyének a leánya.
846 Gidófalvy Irma (1869–1944), dr. Bodor Ferenc ügyvéd, kézdivásárhelyi közjegyző felesége, dr.
Gidófalvy István testvére.
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Június 4., este.
Tegnapelőtt délután Pistukát elvittem az Unió kiállításra,847 s megnéztük az EreklyeMúzeumot848 is. Ugyanakkor járt ott Koncz tanár úr.
Azelőtt való nap a kertben a biciklimmel, 42 kerülővel 7560 m utat tettem meg kerek fél
óra alatt, negyed 7-től 3/4-ig.
Koncz tanár úrnak mondtam, hogy vártuk a mi kollégiumunk Orbán-íveit. Szász Feri is
beszélt erről.
Voltam az ev. ref. egyházkerületi gyűlés első napján délelőtt egészen, s délután egy darabig. Ma is felmentem a de., de lapos volt.
Június 6., reggel.
Tegnap délelőtt negyed kilenckor elvittem Pistukát a Törökvágáshoz.849 A Fellegvár felé
mentünk, a pavilonból tíz percig gyönyörködtünk a kilátásban. Künn a Törökvágásban egy
falépcsőn, egy kert bejárata előtt tízóraiztunk, s aztán ugyanott, ahol mentünk, hazaindultunk. Hoztunk egy bokréta mezei virágot is. Tizenkettőre itthon voltunk. Pistuka csak
kevéssé volt elfáradva, de azért bágyadtnak látszott.
Délután fél ötkor Szentpétery Ödönnel850 megtettem első nagyobb biciklis utamat.
Apahidán túl mentünk, a 16. kilométerkőig. A nagy országúti vashídon is átmentünk, s ott
leszállottunk virágot szedni Szentpéterynek. Húsz percig szedtük a bokrétát, s hazaindultunk. A tőlünk 15 km utat menet egy kerek óra – jövet 55 perc alatt tettük meg. Összesen 30
km út volt.
Ma reggel ment el Szabolcska.
A szobám asztalán a következő verset hagyta egy fél íven:
Kedves komámasszony
és kedves mindnyájan!
Piros hajnalban van
Útnak indulásom,
Fekete tintával
A búcsú-mondásom.
De élőszóval »sem« se
Beszélnék én sokat,
Áldja meg az Isten
Édes mindnyájokat.
Legyen álmuk édes,
Víg az ébredésük,
Szelíd a bicikli –
Szól a leesésük. Egy szóval
847 Az Unió emlékére, Magyarország és Erdély egyesülésének 50. évfordulójára rendezett kiállítás.
848 A Magyarországon először Kolozsváron alakult, 1848–49-es Országos Ereklye Múzeum. Vö. Keresztény Magvető, 1893. I. füzet. 63.
849 Törökvágás = az elnevezés a 17. században a városra támadó törökök emlékét őrzi. A helyszín a
Rákóczi út végén, a hegyoldalból leereszkedő utca tetejének nyeregrésze. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár. Kolozsvár, 2004, Kolozsvár Társaság–Polis. 497–498.
850 Erzsébetvárosi Szentpétery Ödön, Szentpétery Ilona testvére, aki Gidófalvy Béla orvos-ezredesnek, dr. Gidófalvy István közjegyző testvérének a felesége.
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köszönöm szépen hozzám való szíves jóságukat, s kezeiket csókolva indul
Tisztelő és szerető hívük:
SzM.
Június 9., este.
Délután Emil Vermescherrel,851 Csíkivel852 és Turcsányival853 ismét addig voltunk biciklin, ameddig a múltkor. Velünk volt Jánó Józsi kocsis is a nehéz tanuló-géppel. Menet keveset maradt el – mindössze 1–2 kmétert, de visszajövet már hátramaradott. Du. 1/2 3 után 7
perccel indultunk, s 3/4 5-re értünk haza. Tíz percet pihentünk is. Már a ngs. asszony jól
megy magára, s most balra jól is fordul – csak jobbra nem tud.
Tegnap hoztam el Madaras Józseftől a Teleki-naplót,854 s akkor délelőtt jött meg a Biás
előfizetése a Gombos könyvére.855 Ma Antaléktól856 kaptam levelet. – Ma délelőtt voltunk a
Gálfalvy Pistuka tornavizsgáján.
Június 12. de.
Tegnap délután Pistukát elvittem a Múzeum-kertbe, s onnan átmentünk az Egészségtani
Intézet terrászos kertjébe, majd az újonnan készült, illetve most készülő terrászokhoz, az
újonnan épülő kórház857 háta mögé. »Itt« Innen rengeteg sok nagy kődarab közül »nehányan«
nehány csinos homok görgetegkövet hoztunk haza az ásványgyűjteménybe. Hét órára
érkeztünk haza.
Június 14., este.
Tegnap Csíki Lacival és Turcsányival biciklizni voltunk. Gyalun túl mentünk Kapus felé
vagy 3–4 km-rel. Menet Laci leesett, s a térdén nagy sebet kapott, melyet a gyalui gyógyszerész kötött be.
Gyaluban megittunk egy-egy pohár tejet, s úgy mentünk tovább, félórai pihenő után.
Visszajövet felmentünk a kastélyhoz, megjártuk a parkot, s gyönyörködtünk a felséges szép
vidékben. – A készülő eső siettetett, s félóra alatt Szász-Fenes közepén voltunk, hol már
megrekesztett az eső. Én a posta elé menekültem, amíg a zápor tartott, Laciék pedig azon
túl, »egy« a szomszédba futottak be. – Háromnegyed óra elmúltával csaknem estéli 7 órakor
indultunk ki, s aztán a Rákóczy-emléknél858 leszállva haladtunk el. Már azelőtt is mintegy

851 Wermescher Emil Ödön marosvásárhelyi ügyvéd, Wermescher György kolozsvári adóhivatali
pénztárnok fia. Kelemen Lajos a keresztnevet utólag írta a családnév fölé.
852 Csíki László.
853 Turcsányi József ügyvéd, dr. Gidófalvy István közjegyzői irodájának munkatársa. 1905-ben Kisbéren ügyvéd.
854 Kelemen Lajos a naplót már korábban is elkérte másolásra. L. az 1898. február 21-i naplóbejegyzését.
855 Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története különös tekintettel a jobbágyi viszonyokra s a huszitizmusnak hazánkban való elterjedésére. Kolozsvár, 1898, Gibbon ny.
856 Gálfalvy Antal.
857 A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem klinikáiról van szó.
858 Rákóczi-emlék = Az egykori határkereszt helyén, a kőemléken lévő felirat tévesen hirdette, hogy
1660. május 22-én ezen a helyen sebesült meg II. Rákóczi György. A csata színhelye innen 8-9
kilométernyire nyugatra volt. Kelemen Lajos: Kolozsvár közvetlen környékének történelmi- és műemlékei. Kolozsvár, 1943. 19. (Kolozsvári Szemle Könyvtára 6.)
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másfél km-t gyalogoltunk. Monostoron újra felültünk s úgy jöttünk az Unió utcáig, s onnan
aztán ismét gyalog. Szinte 8 óra volt, mire hazaértünk.
Összes utunk negyven km volt. Ebből menet Gyaluig, a fogadóig az utat 1 és egynegyed
óra alatt tettük meg.
Ma ment el Szász Feri.
Június 19., este.
Ma délelőtt voltunk Szász Tiborral859 és Pistukával a kéttornyú ref. templom tornyaiban.860 A túlsónak az erkélyére is kimentünk, s hosszasan gyönyörködtünk onnan a gyönyörű kilátásban.
17-én megvolt a Pistuka vizsgája.861 A vallásból a magvetőről szóló példázatot mondta
el. Igen jó, rövid értelmes mondatokban fejezte ki magát, s könnyedén és hangosan beszélt.
Azonban a párhuzam azon részénél, hol a burjános földbe hullott mag értelmét kellett
megmagyarázni, nem jól értelmezte, s azt mondta, amit az azelőttire, hogy „azok az emberek ilyenek, akik a tanítást meghallgatják ugyan, de a sok gond és bánat miatt elfelejtkeznek
róla”.
A magyar nyelvtan és olvasásból a közepétől végig olvasta a Nemes elszántság c. olvasmányt, s az egészet el is mondta. Azután Gombos Antal tanító862 feladta ezt a mondatot
neki: „A fa alatt virág nyílik”. Kérdezte, hogy milyen ez alkotására nézve, s aztán elemeztette. A névutókról elmondta a meghatározást, s ezzel be is fejezte a feleletet.863
A számtanból azt a feladatot számította ki, hogy ha Deák F.864 1803. október 17-én született, s 1876. jan. 28-án halt meg, – hány évet, hónapot és napot élt?
Kellő gyorsasággal és ügyességgel csinálta meg. A földrajzból elmutatta az északkeleti, és
délkeleti Kárpátokat, s az északkeletieket részletesen is felsorolta. Ez kitűnően ment.
A szavalatokat ő fejezte be. Nem mondta olyan lelkéből, mint itthon. Igen lanyhán és
egyhangúan szavalt.
Verse Petőfi volt Pósától.865
Nagyon ügyesen felelt Parádi Jenő.866 Nyugodtan, logikusan, értelmesen – a tudás nyugalmával beszélt.

859
860
861
862
863
864
865
866
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Szász Tibor, Szász Gerő fia, dr. Gidófalvy István közjegyzői irodájának munkatársa.
Magyar utcai református templom.
A negyedik elemi osztály befejezését jelentő vizsga.
Gombos Antal (†1903) tanító. 1893 és 1903 között a református elemi iskola tanítója. Kolozsvári
József: Litteris et pietati sacrum. Adalékok a Kolozsvári Református Kollégium történetéhez I.
Kolozsvár, 2007, Erdélyi Református Egyházkerület. 336.
Gombos Antal magyar nyelvből a vizsgalapra ezt iratta: „Kél és száll a szív viharja / Mint a tenger
vésze, / Fájdalom a boldogságnak / Egyik alkatrésze”. Gidófalvy István: Önéletrajz i. m. 30.
Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, politikus, „a haza bölcse”.
Pósa Lajos (1850–1914) költő, ifjúsági író.
Parádi Jenő (1888–1951) miniszteri tanácsos, államtitkár, a Kolozsvári Református Kollégium
Öregdiákjainak Egyesülete főtitkára. Ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református
Kollégiumban. Ifj. Gidófalvy István legjobb barátja, sokszor nyaraltak együtt nagyanyja, Bede
Károlyné Szabó Ida birtokán, Sövényfalván.
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Jól felelt még különösen Kaufman867 –, míg Koleszár868 zavarba jött, akadozott, s elpirult,
mikor a sor reá került.
Általában az egész vizsga sikerült volt. A gyermekek mind jól tudtak – leggyengébb
mégis a számtani vizsga volt, de ezt tán a vizsgai zavar, a lámpaláz okozhatta. Ezen látszott,
hogy a feladatok nagy részét előre betanulták. Pl. Erkeditől,869 egyik gyengébb fiútól, azt
kérdezte Gombos, hogy hány drb csontja van egy teljesen kifejlett embernek, ha fejében 28,
törzsében 53, s karjaiban és lábaiban 64–64 van? Azonnal rávágta, hogy 209, s mikor
Balog,870 az el[emi] isk. igazgató felszólította, hogy egyenként is számítsa össze, rosszul
tudott, s akadozott a számításban. Itt Parádi is akadozott, s Györke871 azt sem tudta, hogy 13
– 8 mennyi?
Itthon Pistuka is eléadta, hogy a vizsgán kérdezett és kidolgozott feladatokat többször
ismételték.
A magyar nyelvből túlnyomó volt a szabálykérdezés, s a gyermekek egyetlen egy példát
sem mondtak. Vagy a könyv példájára mondták el a szabályt – vagy Gombos hozott fel
példát a szabályra, s esetleg példából is kerestek szabályt, de akkor mindig Gombos adta fel
a példát, s a szabályra reávezette őket. Azonban ezt pótolta az, hogy évközben sok írásbelit
csináltak, s Pistuka szerint az osztályban a gyermekek is mondtak mindig példát.
A földrajzot csaknem mind jól tudták. Csak az a furcsa, hogy igen sok város nevezetes
nekik „vasúti állomásáról”. Györke nem tud mutatni. Nem tudta, hogy merre van északkelet, s Besztercét sem kapta meg. Egyáltalában ebből igen gyengén tudott.
Gyenge volt még Brauner872 is.
A szavalásban Parádi, Koleszár László, Kaufman, Dézsi,873 Nyiszli874 és Strommer875 voltak a legjobbak. A kicsi Dézsi egészen nekitüzült. És jeles színész lett.876
Szépen is énekeltek. Általában sokkal jobb vizsga volt a tavalyinál, – s Gombos is sokkal
jobb tanító volt, mint Révay.877
Pistuka jutalmat is kapott: Magyar történeti mondákat.878
867 Kaufmann Ödön (*1889), ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
868 Koleszár László (1888–1965) orr-fül-gégész, ortopédiaorvos, egyetemi tanár, orvosi szakíró. Ifj.
Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
869 Erkedi Ferenc (*1888) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
870 Balogh Károly (1857–1915) tanár. 1886-ban a kolozsvári Református Kollégium latin- és görögnyelv-tanára. 1896–1908 között a református elemi iskola igazgatója.
871 Györke Árpád (*1888) ifj. Gidófalvy István osztálytársa volt a kolozsvári Református Kollégiumban. A kolozsvári ev. ref. collegium értesítője az 1898/9-ik iskolai évről i. m. 82.
872 Brauner József (*1888) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
Uo. 82.
873 Deési Jenő (1889–1967) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
Uo. 82.
874 Nyiszli Géza (*1889) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban. Uo.
83.
875 Strommer Leó (*1888) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
Uo. 83.
876 Utólagos kiegészítés. Deési Jenő elismert színész lett, a Szatmárnémeti Északi Színház és a Harag
György Társulat alapító tagja.
877 Révai Ödön, 1896–98 között a református elemi iskola II. osztályos tanítója. Kolozsvári József:
Litteris et pietati sacrum. I. i. m. 345.
878 Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Bp., 1894–1896, Athenaeum.
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A vizsgán igen ügyes volt a virágok és naplók elhordozásában – de már kiütött rajta a
hiúság is, mert a számtan alatt, amíg felelt, mindegyre odafigyelt, hogy mit beszélhetnek
róla, s mindegyre másfelé járt a szeme. Éppen ez volt a baj a vallásnál is – bár itt csak a vége
felé, s akkor aztán mindjárt rosszabbul is ment a dolog.
Ez igen kiállhatatlan szokása lenne – pedig úgy látszik, hogy megvan, mert ebben az
évben többször megszólítottam már azért is, hogy néha, mikor valamit elmondott a mamájának vagy nekem, a tükörben nézte magát, s szakadatlanul oda beszélt.
*
Pénteken voltam Szádeczky tanár úrnál, s szombaton Gergely Samunál.879 Ugyanekkor
délben Pistukát is elvittem a Wermescher Emil doktorrá avatására. Még kívüle 11-et avattak
fel.
Június 26.
A nagyságos asszony a tegnap este marasztott, s itt maradtam ma estig. Úgy is sokat
kellett volna várnom Kocsárdon, ha reggel indultam volna. A reggel hazajött a közjegyző úr
is Budapestről.
Még a tegnap rendeztem a szobámban, s el is csomagoltam. Útra készen vagyok.
Pistuka künn olvassa Jókaitól a Hargitát.880 Én is éppen a 3. elemiből mentem a 4-be,
mikor legelőbb olvastam Jókaitól – s éppen ezt. Rendkívül szerettem. Pistuka is nagyon
szereti. Előbb nem szívesen olvasta, de most alig tudja letenni.
Tamás úrfi kalandjait881 szerette volna olvasni, de ezt itthon úgysem tudta volna elvégezni, s a Hargitát ajáltam. Ímmel-ámmal vette, s egyáltalában kedvetlenül. Mondtam is,
hogy félben hagyhatja esetleg –, de aztán nagyon megszerette.
*
Most már végzem naplómat Kolozsvárt, s folytatom „ott, a távol kéklő hegyeken túl…”882
Június 30. Marosvásárhely.
Hétfőn reggel érkeztem. Aznap egész délelőtt aludtam. Délután felmentem Nemesékhez,
de Ödön nem volt otthon. Már éppen készültem el, mikor hazajött, s elhívtam magammal.
Elmentünk a református temetőbe, s én megnéztem a ngs. asszony apjának a sírját,883 mert
apám írta volt, hogy egyik fele megrepedezett. Csakugyan úgy van. Itt van mindjárt alól
rajta két-három sírral a testvéremé is.
A Borsos Tamás sírja meg van igazítva. Bizonyosan nem a város volt a nagylelkű gondozó.
Nemesnek egész úton arról beszéltem, hogy mi erőnkhöz képest össze kellene hogy
gyűjtsük a vidék műtörténetileg és etnográfiailag becses emlékeit. Mondtam e tervet Kolozsvárt Márkinak is. Ő igen helyeselte, s buzdított s intett, hogy Nemest is bíztassam.
879 Gergely Sámuel (1845–1935) történész, egyetemi tanár. 1879-től tíz éven keresztül nevelő volt a
gróf Teleki családnál. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából sajtó alá rendezte Teleki
Mihály levelezését és iratait. Teleki Mihály levelezése. I–VIII. (Bp. 1906–1926).
880 Jókai Mór: A Hargita. Bp., 1874, Franklin Társulat.
881 Mark Twain: Tamás úrfi kalandjai. Regényes elbeszélés. Az ifjúság számára Hughes N. L. átdolgozása után ford. Kürthy Emil. Bp., 1886, Révai.
882 Utalás Komjáthy Jenő (1858–1895) költő Quam prope, tam procul című versének egyik sorára:
„Túl a kéklő hegyeken!”
883 Bede Károly.
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Elsősorban M. Fülpös régi templomát, berendezését, mennyezetkockáit s ajtójának
magyar ruhás alakját írjuk le.884 Én a két kötet Urkundenbuch-ban885 nézegettem is már
Fülpösre, Banyicáraés Kozmatelkére adatokat. Kár, hogy kevés van.
Majd sor kerül Ny. Szt. Lászlóra, s még egyszer Maros Szt. Királyra is.
Az Orbán Balázs módszerével inkább ismertetést írunk. Szakleírást, valami jót úgysem
tudnánk. Hanem amit tudunk, azt megcsináljuk.
Márki azt mondta, hogy ahány képet csak beküldünk, ő arról felel, hogy az Erdély mind
kiadja. Csupán Fülpösről lesz legalább hét-nyolc. Banyicáról a Bánffy-udvar, s az oláh templom, Kozmatelkéről a templom és a Barcsay886 sírja.887
Nemes vállalkozik a rajzolásra, s én a leírást megcsinálom hozzá.888 Legalább a figyelmet
esetleg felhívjuk reá, s ez is elég szép lesz. Maradjon legalább egy-két kép ezekről az eldugott
helyekről.
*
Kedden délelőtt itt járt Biás, s elmentem vele a biciklimen Koronkáig. Délután, amit a
tengelyhez acélgolyót tettem, eltörtem a kónuszt, s két frt-ért csinálják meg.
Este kimentem sétálni, s a piacon találkoztam Dicsőékkel. Egész fél tízig Dicső Gábrival,
Dicsővel és Dicsőnével sétáltam. Haza is kísértem őket.
*
Tegnap délelőtt jártam az öreg Koncznál. Csak a felesége volt otthon. Innen Keszlerékhez
mentem. A kertben jó darabig beszélgettünk, s mikor jöttem volna már el, odaérkezett
Bernády889 a feleségével.890 Még nem köszöntem volt, s így vártam a ngs. asszonyra, de egyszer csak jött Bernádynéval együtt. Be is mutatott ennek az asszonyságnak. Jó magosra
nyújtotta az első lábait, de én nem piszkoltam el a számat vele.
884 L. Két férfi ruházatkép a XVII. századból i. m. és A magyarfülpösi (Filpeş) református templom
mennyezetfestményei i. m. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m.
203–204., 194–202.
885 Franz Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der deutschen in Siebenbürgens.
Hermannstadt, 1892.
886 Barcsay Ákos (1619–1661) 1658–60 között Erdély fejedelme.
887 A témával később is foglalkozott. L. Barcsay Ákos megöletésének helye. Erdélyi Múzeum, 1901. 4.
sz. 245–248. Barcsay Ákos fejedelem sírhelye. Magyar Polgár, 1901. 187. sz. 1–2., Barcsay Ákos
pihenőhelye. Genealogiai Füzetek, 1904. 8–9. sz. 117–118.; Megvan-e még Barcsay Ákos csontváza? Ellenzék, 1904. július 22. 165. sz. 3. Barcsay Ákossal kapcsolatban egyéb adatokat is közölt.
Barcsay Ákos főispán végrendelete. In: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat XIV-ik
(1903–1904) évkönyve. Szerk.: Kolumbán Samu, Ballun Ernő, Barthos Indár. Déva, 1904, Kroll
Gyula ny. 140–144., Barcsai Ákos hallerkői Haller Gáborra íratja a Belső Szolnok megyei
Damokosfalvát. (1659. január 26.). Genealógiai Füzetek, 1904. 8–9. sz. 129., Megvan-e Barcsay
Ákos csontváza. Ellenzék, 1904. 165. sz. 3. és Egy szenzáció alapjai. Magyar Polgár, 1904. 55. sz. 4.
Más kutatások eredményeit l. Kasza Dénes: Barcsay Ákos hamvai. Ellenzék, 1904. 163. sz. 3; A
kozmatelki csontvázlelet. Nemzeti Hírlap, 1904. július 19. Kasza Dénes Kozmatelkén megállapította „a fejedelem földi maradványainak a legnagyobb valószínűség szerinti maradványát”. Lásd
Barcsai Ákos erdélyi fejedelem. Erdélyi Hírlap, 1906. november 8. 254. sz. 5.
888 A leírás ifj. Nemes Ödön öt rajzával és Kelemen Lajos szövegével megjelent. L. A Mezőség széléről
i. m.
889 Máramarosszigeti Bernády György (1864–1938) 1900–1912 között Marosvásárhely polgármestere.
890 Bernády György második felesége, a nagyváradi cigány származású Madarász Erzsébet (*1872)
színésznő.
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Hazajövet találtam az esperesemet891 a feleségével. Bejelentettem, hogy szombaton odamegyek, s elhozom a régi egyházi jegyzőkönyvet is.
Este hattól 3/4 9-ig Biásnál voltam. Elhoztam a N. Szabó Ferenc krónikáját,892 s ma az
Elbában olvastam is egy darabot belőle. Hazajövet a Szt. Miklós utcában találtam ismét
Dicsőéket, s Török Istvánt.893 Újra lementem velök, s ők is eljöttek a Deák Ferenc utcába egy
jó darabig. Itthon érkezésem után mindjárt le is feküdtem.
*
Ma találkoztam Nagy Endrével, s sokáig jártam vele. Beszéltem Mihály Zsigával,894 s
Ziegler Alberttel is.
*
A nagyságos asszony Miklósnak elküldte tőlem Tamás úrfi kalandjait. Én is fizettem a
hat kitűnőért 60 krt, s az útleírásért, amelyre Jenővel versenyeztek 5 krt, s Jenőnek 10-et.
Azonkívül Miklós nyerte el a jó tanulásért az én 1.35-ös postatakarék könyvemet is.
*
Az öreg Nemesnél895 láttam a 6.59-s postai vevényt az Orbán Balázs-emlékre. Nem tett
úgy, mint a mi drágalátos igazgatónk, Horváth József úr, aki az íveket – ígéretét cudarul
megszegve – ki sem adta.
Július 7. de. 1898.
Tegnap reggel érkeztem be Vajda Szt. Ivánról, a Vadasdy Rózika lakodalmáról.
Kedden, a déli vonattal mentem ki. Még azelőtt, úgy kilenc óra tájt, mikor még irogattam
az unitárius esperesség nagy anyakönyvéből, egyszerre csak nálunk termett Szász Ferenc.
Azt hittem, hogy hazamegy, mert valami baj lehet otthon. Bementem vele az első szobába,
s aztán ott mindjárt kiderült, hogy végleg eljött Bánffyéktól.896 Elmondta nehány szóval az
eljövetel előzményeit, s igen keserű hangulatban volt. Azt mondta, hogy egyéb híján esetleg
Gezsére897 megy falusi tanítónak. Én igyekeztem megnyugtatni, s jobb reményeket kelteni
benne. Eléggé ismertem helyzetét. Elkísértem. Beszélgetve mentünk le a piacig, aztán újra
fel a Bolyai utcán, s ott váltunk el.

891 Kelemen Albert.
892 Nagy Szabó Ferenc (1581–1658) marosvásárhelyi előkelő polgár, krónikaíró. A naplót a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár kézirattára őrzi. Elsőként Mikó Imre adta közre: Memoriale.
Emlékezetül hagyott írás. In: Erdélyi Történeti Adatok I. Kolozsvár, 1855. 9–168. Kelemen Lajos
többször foglalkozott személyével. L. Nagy Szabó Ferenc és a marosvásárhelyi szabó-céh. Erdélyi
Múzeum, 1901. 7. sz. 396–405., Nagy Szabó Ferenc életéhez. Erdélyi Múzeum, 1902. 4. sz. 210., II.
Rákóczi György rendelete Marosvásárhely városához a krónikaíró Nagy Szabó Ferenc leánya,
Nagy Szabó Anna érdekében. (Radnót, 1659. november 3.) Genealógiai Füzetek, 1905. 9. sz. 88.,
Nagy Szabó Ferenc ifjúkora. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június 4–5.
napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár, 1906. 38–56. és Nagy Szabó Ferenc,
a krónikaíró megveszi unokahúgától, Szőcs Annától a marosvásárhelyi várban örökségként reászállott várrészét. (Marosvásárhely, 1650. október 3.). Genealógiai Füzetek, 1911. 4. sz. 105–106.
893 Török István (1849–1918) tanár. 1877-ben a kolozsvári Református Kollégium történelemtanára,
1902-től 1908-ig igazgatója.
894 Ferencz Mihály Zsigmond.
895 Id. Nemes Ödön.
896 Szász Ferenc ifj. báró Bánffy Zoltán nevelője volt.
897 Marosgezse.
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Tegnap délután ismét eljött hozzám. Már volt Gezsén. Bethlen gróffal898 meg is beszélte
esetleges odamenetelét.899 Most már egész világosan, s terjedelmesen elmondta eljövetelének okát és körülményeit. Igazat adok neki, vagy nyíltan tesz, s akkor úgy, amit tett – vagy
kétszínűsködik, s egy húron penget a többivel; ekkor eladta magát. Jobb, ahogy tett. Így
tisztán jött el. Anyagi helyzete feltétlenül rosszabb lesz, de becsülete tisztán maradott.
Most már másolom a nálam lévő 1670–1700-ig terjedő évekből a 20–25 drb oklevelét, s
meghagytam, hogy ő is másolja a többit. Nagyobbára gazdaságiak, s így a Magy. Gazdaságtört. Szemle, vagy az Erd. Gazdaságtört[énelmi] Szemle valószínűleg kiadja azokat. Lehet,
hogy egy-kettőt a Történelmi Tár is elfogad.900 Mindent elkövetünk, hogy dolgunk jól üssön
ki.
*
A lakodalomra Páll Károlynéval, Páll Irénnel901 és Pistával s Hints Zoltánnal902 mentem.
Még akkor kevés vendég volt. Hamar ismerkedtünk. Már ebédnél voltunk vagy harmincan,
s estére többen voltunk hatvannál is. Igen sok emberrel ismerkedtem meg.
Két kocsi és három szekér a gernyeszegi állomásnál, s két kocsi ismét a kompnál várt.
Ebbe a kettőbe azonban már csak a cigányok ültek, akik szintén egy vonaton jöttek velünk.
Ott volt Szabolcska903 családostól, Bedőházy,904 Kunék, Vadasdy Márton905 Felfaluból,
családostól, Korondyné, Korondy Ilona a férjével, Szántóval együtt. – Délután megérkezett
Gergelyffy bácsi is a feleségével, Sándorral és Annuskával.906 Annuskával hamar megismerkedtem, de a mostohamamájának csak éjféltájt tudtam bemutatkozni. Ott volt du. 4-től
egész esti 10-ig Kemény Kálmán báró907 is feleségével együtt.908
Ott voltak a Nyíri Dénes erdősz909 kollégái és fellebbvalói: Páll Miklós,910 Kiss Ernő,911
Demjén912 stb. Nagy Elemér főszolgabíró,913 aki az összeadás polgári formáját végezte, Nagy
898 Bethleni gróf Bethlen Árpád.
899 Szüleinek írt leveléből tudható, hogy Szász Ferenc nevelői állása bizonyossá vált. Kelemen Lajos
levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1898. szeptember 19.). KL Lev I. 210.
900 L. Kelemen Lajos: Marosszéki birtoklevelek i. m.
901 Páll Károly leánya.
902 Farkaslaki Hints Zoltán (1871–1935) gyógyszerész, Erdély második gyógyszerészdoktora. 1901ben megvásárolta az Aranyszarvas gyógyszertárat. Felesége Kelemen Ilona, Bernády György marosvásárhelyi polgármester negyedik feleségének a testvére.
903 Szabolcska Mihály és felesége Kun Erzsébet, a monostorpályi református pap leánya.
904 Bedőházy János.
905 Vadasdi Dakó Márton, Vadasdi Dakó Kálmán testvére.
906 Gergelyfi Sándor, valamint szülei és testvére.
907 Magyargyerőmonostori báró Kemény Kálmán (1838–1918) politikus, országgyűlési képviselő,
Alsó-Fehér vármegye főispánja. Felesége Losonczi báró Bánffy Polixéna (1835–1916).
908 A báró házaspárnak a Vadasdy-lakodalmon való jelenlétét magyarázza, hogy Vadasdy Kálmán
gróf Kemény Kálmán jószágigazgatója volt Marosvécsen.
909 Nyíri Dénes, a nagyváradi állami erdőhivatal erdésze. Kelemen Lajos egyik levelében így emlékezett: Nyíri Dénes „vécsi nyaralásom idején azon a nyáron diák magántanítónk volt, Péterrel
együtt”. (Kelemen Lajos levélmásolata Gálfalvi Antalné Kelemen Rózának Kolozsvár, 1962. július
19.) ROLKMI Fond 593.
910 Páll Miklós (1894–1959) erdőmérnök. Családja Magyarország egyik legnagyobb erdész dinasztiája.
911 Gegesi Kiss Ernő, a kolozsvári erdőigazgatóság erdésze.
912 Szopós Demjén erdész.
913 Nagy Elemér nyárádszeredai, majd rozsnyói főszolgabíró.
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Gáborné a leányaival, Mariskával és Tinikével914 Kolozsvárról. Nagy Gyuláné és leánya,
Giza915 Vásárhelyről, Kiss körtefáji pap916 feleségével, leányával (aki a vacsoránál szomszédnőm volt), s fiával, az abafáji pappal. Müllerné, az építészné,917 a nevelt fiával, Kerekes Tiborral. Benedek Árpád, a helybeli pap,918 Lénárt, a volt esperes919 és felesége,920 Rozsnyai, a
körjegyző,921 Mezeyné és a kisleánya (vagy leányai?), Korondy Sándor, Vadasdy Lajos, Nyíriné, a vőlegény anyja,922 Nagy Tamásné onnan helyből, s még többen, akikre részben nem
is emlékszem, részben nem is tudom, hogy kik voltak.
Délután kissé unalmas volt. Nem tudtunk elég »jól« jó mulattató játékot találni, s künn
csak öltük az időt. Vacsora alatt és után azonban kitűnően ment minden.
Az első négyesemet a Kiss-leánnyal, a másodikat Gergelyffy Annuskával táncoltam. A
harmadikat a kicsi Nagy Tinikétől kértem el, de aztán az nem is volt. Ez a leányka rendkívül
eszes, ügyes és kedves kisleány. Gergelyffyvel közös ideálunknak tettük meg, s egész este
Ideál-nak is neveztük, mikor róla beszéltünk. A testvére, Mariska is igen kellemes, jó leány.
Vele, Gergelyffy Annuskával és Sándorral úgyszólva külön kört csináltunk magunknak, s
egész táncidő alatt kitűnően mulattunk. Engem Korondy vagy Vadasdy Lajos elnevezett
Szádeczkynek, s aztán Nagy Mariska Gergelyffy Annuskával folytonosan úgy hívott egész
éjjel, s jól mulattak rajta, hogy milyen jól talál nekem ez a név.
Éjjel fél egykor valaki felgyújtotta a Vadasdy bácsi923 zabszalma-kazlát a szomszéd csűröskertben. Erre odafutottunk, s ez egy kicsit zavarta is [a] mulatságot, de aztán nem telt
belé egy óra, s újra helyrejött minden. Szép holdvilág volt a vékony felhőkön át, s a tűz még
ideálisabbá tette volna az éjszakát, ha nem éppen ily alkalomra jő. Ahogy láttuk, hogy nincs
baj, csak hazajöttünk és tovább táncoltunk, s künn a verandán meg tovább énekeltek és
boroztak.
Reggel oszlott el a nagy társaság, s mi is akkor jöttünk haza.
Rózika924 igen jól nézett ki, fehér uszályos ruhája pompásan illett neki.
Meghívtak Banyicára, s augusztus közepére el is ígérkeztem –, különben anélkül is szándékunk volt Nemessel925 elmenni. Az egész lakodalomról kellemes benyomással jöttem el, s
az egész igen jól telt.
*

914 Nagy Gábor (1888–1924) gerendi körjegyző, adótisztviselő felesége, Baló Ilonka, valamint leányai, Nagy Juliska és Ilonka.
915 Kaáli Nagy Gyula felesége és leánya, Gizella.
916 Kiss Lajos körtvélyfájai református lelkész, esperes.
917 Müller Jánosné, Müller János szászrégeni építész felesége.
918 Kisbaconi Benedek Árpád református lelkész. 1893-ban Vajdaszentiványon dr. Gidófalvy István
közjegyzővel együtt alapították meg a hitelszövetkezetet. Kelemen Lajos: Dr. Gidófalvy István i.
m. 94.
919 Lénárt József (*1849), 1886–96 között magyarói lelkipásztor és a Görgényi református egyházmegye esperese.
920 Lénárt Józsefné Kathonay Kornélia (1848–1927).
921 Rozsnyai József nyárádszeredai körjegyző.
922 Nyíri Dénes felesége.
923 Vadasdi Dakó Kálmán.
924 Vadasdi Dakó Rózsika.
925 Ifj. Nemes Ödön.
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Pistukától 5-én délelőtt kaptam a levelet s a Sövényfalvi Híradót, amit ő szerkeszt Czecz
Rózsikával.926
Július 10.
A közjegyző úr tegnapelőtt érkezett levelét véve írtam Kakasinak,927 s ő a tegnap délelőtt
bejött. Miután a Bánffyéknál való nevelőséget928 vele megbeszéltem, elment, ma írt, hogy
elfogadja, s én is erre a közjegyző úrnak a következőket írtam:
Mélyen tisztelt Közjegyző úr!
A Közjegyző úr levelére két olyan kollégát tudok elsősorban ajánlani, akik a mélt. Báróné929 feltételeinek minden tekintetben megfelelők.
Egyik László Géza, most végzett;930 a másik Seprődi János931 – tán szintén. Egyikkel sem
vagyok közelebbi barátságban, de amennyire ismerem – s hallomásból is –, igen-igen jó
fiúknak tudom őket. Jobb nevelőket az összes kollégák közt sem tudok.
Azonban egyik sem kolozsvári, s valószínűleg nincs is egyik sem ott. Ha ott vannak,
akkor a ref. kollégiumban lesznek, s ugyanott esetleg tudni fogják azt is, hogyha nincsenek
ott: hova mentek. Miután nem hiszem, hogy ott legyenek, én nem is írtam nekik.
Abban az esetben, ha ezek nem lesznek ott, vagy ha III. éves is jó: egy számtan-physika
szakos kollégámat és barátomat, Kakasi Gyulát gondoltam legjobbnak.
Itt együtt járt velem. Jó tanuló, becsületes, szerény fiú volt. Itt több tanítvánnyal is foglalkozott, s a kívánalmaknak bizonyosan meg tud felelni ő is.
Vizsgát az őszön tesz, de azért maradhat künn, mert órája is kevesebb van, mint amenynyit mi hallgatunk, s náluk könnyebben is elmaradhat az előadásról. Nem veszik olyan szigorúan.
Közel lakik ide – a n[agy] teremii ref. pap932 fia –, s már beszéltem is vele. Mondtam,
hogy írjon a Közjegyző úrnak.

926 Sövényfalvi Híradó = Az 1898-ban kiadott kéziratos lapocska fejléce szerint szépirodalmi, társadalmi és gazdasági heti közlöny volt, mely vasárnaponként jelent meg. Főszerkesztője Gidófalvy
Pista, társszerkesztője Czecz Rózsika. A szerkesztőség tagjai közé tartozott Kelemen Lajos, valamint a főszerkesztő kolozsvári református kollégiumi osztálytársai, barátai közül Darkó Ákos,
Kenessey Béla és Parádi Jenő. Sas Péter: Egy ismeretlen erdélyi lap, a Sövényfalvi Híradó (1898–
1899, 1902). Magyar Könyvszemle, 2009. 4. sz. 437–445.
927 Kakasi Gyula.
928 Id. losonczi báró Bánffy Zoltán (1841–1892) Maros-Torda vármegye főispánja, keresett fia, Zoltán mellé nevelőt, mert korábbi magántanára, Szász Ferenc megvált a családtól.
929 Báró Bánffy Zoltánné széki gróf Teleki Erzsébet (1853–1937), ifj. báró Bánffy Zoltán édesanyja.
930 László Géza tanár, nyelvész. Kelemen Lajos jó véleményét alátámasztja, hogy a következő esztendőben önálló kutatómunkája eredményét külön elismerés mellett közölték. L.: A zalavidéki nyelvjárás. A Magyar Nyelvőr szerkesztőségétől jutalmazott pályamű. Klny. a Magyar Nyelvőrből.
(Bp., 1899.)
931 Seprődi János (1874–1923) tanár, zenetörténész. 1901-től haláláig a kolozsvári Református Kollégium magyar- és latinnyelv-tanára. 1895-től az ifjúsági ének- és zenekar vezetője, a kolozsvári
Magyar Zenekonzervatórium titkára, majd ügyvezető alelnöke.
932 Kakasi Márton református lelkész. 1869-ben Teremiújfalu, majd Nagyteremi lelkipásztora. Kakasi Márton: Naplemente. Egy református lelkész élete és feljegyzései. Sajtó alá rend. Morvay Zoltán. Marosvásárhely, 1931. 34. Családjáról, nemesi okleveléről l. Kelemen Lajos: A Kakasy család
ősei. Uo. 79–88.
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Kérem szépen, kerestesse fel a Közjegyző úr akár László Gézát, akár Seprődit – ha történetesen ott volnának, vagy megtudva tartózkodásuk helyét, akár nekik, akár Kakasinak
írasson.
Lakik a kollégiumban még két László is. Lehet, hogy ezek is ott találhatók –, de csak
maradjanak maguknak.
Mély tisztelettel:
Kelemen Lajos
Marosvásárhely, 1898. júl. 10.
*
László és Seprődi feltétlenül jobbak volnának, de Kakasi is jó. A másik kettő majdnem
biztosra vehetőleg nem lesz Kolozsváron, s így Kakasi valószínűleg oda jut. Én választást
hagyok –, úgyis csak tanácsolhatok, s abban megnyugszom, hogy mind a három jó. Én –
mint barátomat – Kakasit szeretném leginkább, ha oda jutna; de a más kettő is olyan, hogy
azzal szégyent nem vallok.
*
Ma voltam a Maros nagy hídjánál s az Elbában, melynek egy részét elöntötte a víz.
Pistukának ma írok.
Sövényfalva, július 25.
Már 16-tól fogva itt vagyok,933 de a naplóm csak tegnapelőtt került le Szentmártonból,934
Rózikáéktól.935 Én biciklin jöttem, s nem hoztam magammal csak annyi csomagot, amelyben egy heti változóm, s a jegyzetem volt. Eljövetelem előtt való nap vittem ki Miklóst a
Somostetőre,936 s azon este végeztük el Biás könyveinek rendezését is.
Otthonról reggel fél öt után öt perccel indultam, s Nyárádtőn, Csergeden, Mikefalván,
Abosfalván, Gálfalván, Szőkefalván, D[icső] Szt. Mártonon és Ádámoson át 3/4 8-ra voltam
itt. Megtett utam 42 km. Csupán a mikefalvi hegyen ki szállottam le tán két kmtert, s
Gálfalván a Földvári-kúria előtt. Azonkívül Mikefalván alól és Szt. Mártonon felül fel kellett
fújnom a hátsó kereket.
Mióta itt vagyok, egyszer voltam Ádámoson nagyapáméknál,937 kétszer Királyfalván938
Kathonaiéknál,939 s a tegnap Küküllővárt a vonat elé, s délután újra. Azonkívül csaknem
minden nap jártam D. Szt. Mártonba és vagy háromszor Dombóra,940 levélfeladásra – mind
a két helyre a biciklin. Csak a »legutóbbi« szombati Szt. Mártonba járásom alkalmával nem
voltam azon. Akkor szekérrel mentem, s akkor hoztam ki a bőröndöt is, amelyben „mindenemet magammal hordozom”.

933 Vö. „Sövényfalván Gidófalvy Pista nagyanyjánál, özv. Bede Károlynénál 1890–1901-ig nyaranta
heteket töltöttem”. Kelemen Lajos levele Zsakó Istvánnak (Kolozsvár, 1954. május 29.). Dr. Tóth
Gyuláné Gidófalvy Etelka gépírásos átírása. GI hagy. Az eredeti kézírásos levél Jakó Zsigmond
hagyatékában, Kolozsvárt.
934 Dicsőszentmárton.
935 Czecz Rózsika.
936 Somostető, Marosvásárhely fölé emelkedő domb.
937 Albisi Csomoss Miklós.
938 Magyarkirályfalva.
939 Kathonay Gyula családjánál.
940 Küküllődombó.
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Július 26.
Az este írtam Nemes Ödönnek. Levelemnek terveinkre vonatkozó része a következő.
„…majd elfelejtettem megírni, hogy a tegnap délelőtt és délután átutaztam Küküllőváron.
Nem az utazásért, hanem a templomért írom. Az embernek fáj a szíve, mikor ezt a sok gyönyörű rajzolni-valót látja.941 Most csak az útról láttam a templomot s már messziről villogó
új pléh fedelét. Éppen ez bántotta leginkább a szememet és a szívemet, mert attól tartok,
hogy az új fedelezéssel a torony oldalán, a templomfedél alatt, a hijúban lévő még ép és soha
be nem meszelt óriási tatárfejet – melyről neked a tavaly beszéltem – bemeszelték, vagy
leverték.942 Ilyen munkánál az efféle könnyen megy. Még csak az biztat, hogy a pap943 Bethlen Gábor arcképének tartotta, s ezen a jusson lehet, hogy megmenekült a pusztulástól. Ha
így lenne, akkor Isten kegyelméből ide is el kell egyszer vándorolnunk. A tavaly itt járt
régészek944 úgyis egészen elfelejtkeztek az egyházi edényekről – melyek nagy valószínűséggel értékes dolgok lehetnek – s arról az egyszerű, de igen régi kétüléses, gótikus székről,
mely a hajóban van. Ezek a templomajtóval s díszes ablakaival együtt téged várnak, kedves
barátom. Ha te kellő előzetes »tanulmánnyal« tanulmány után ezek összegyűjtéséhez fognál, s a te szép rajzoló tehetségedet erre áldoznád: több dicsőséget szereznél vele, mint az a
3000 jogász – aki Pesten hallgatózik – az összes jogtudományával. Addig is azonban, míg a
jó sors valaha mindkettőnket oda juttat, hogy ilyszerű dolgokhoz komolyan és kellő ismerettel hozzáfogjunk: a gyűjtés magában is érdem. Szedjünk össze tehát mindent, aminek
bármi kevés értéke van. Majd aztán a javát nem lesz nehéz kiválogatni.
Itt is egy igen régi templom van.945 Az átmeneti korszak elejéről való. Senki sem írta le,
de rajzolni éppen nem rajzolták. Már bomladozik, s úgy hallom, hogy az őszön lebontják.
Én megpróbálom lerajzolni, aztán felmérem, összeszedem róla amit lehet, leírom amint
tudom, s legalább nyoma ennek is marad. Csak kápolna lehetett, mert igen kicsiny; de igen
érdekes. Az ilyenek lerajzolása már magában is sokat ér. Szépen meg is kérlek – ha majd
sikerülne –, az én silány pingálásom után rajzold le, hogy alkalomadtán idővel ezt is megmentsük a végleges megsemmisüléstől. Valahol kiadják.
Fülpöst sem hagyjuk. Az ugyan nem forog ilyenféle veszélyben, de már csak a Márkynak
tett ígéret is kötelez reá. Igen örvendek, ha több napra mehetünk. Intézd te is úgy dolgaidat,
hogy augusztus 15–20. közt napjainkat ott, – illetőleg Banyicán tölthessük. Én hamarább
hazamegyek, s veled még sokat beszélhetek. Biztos napot nem írhatok – de legkésőbb 10-től
kezdve valamelyik napon okvetlen meglátogatlak. Kérlek, addig olvasgass te is az Iparművészeti Lapokból, s nézd meg, hogy cikkeiből tanulhat-é az ember valamit? Én alig kettőt-hár941 Barátja édesapja már korábbi levelében jelezte, hogy a küküllővári falképeket szeretné megörökíteni. Id. Nemes Ödön levele Kelemen Lajosnak (Marosvásárhely, 1897. május 14.). KL Lev I. 129.
942 Az ábrázolás megmaradt, és Kelemen Lajos az erről szóló írásának illusztrációjaként be is mutatta a régi emléket. L. Kelemen Lajos: A küküllővári tatárfej. Művészeti Szalon, 1928. 3. sz. 1–5.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977. i. m. 121–124.
943 Józsa Ferenc református körlelkész.
944 1896. április 26-án, a padlózat megbontásakor, a templomhajót a szentélytől elválasztó fal alatt
sírboltra bukkantak. A sírboltban három deszkakoporsót találtak (Bebek Györgyné Patócsy Zsófia, Kendi Ferencné Patócsy Klára és Bogáthy Menyhértné Kendi Zsófia tetemei), a leleteket az
Erdélyi Múzeumba szállították. Szádeczky Lajos: Küküllővári sírleletek i.m. 286–290.
945 A régi templom a mikefalvi kápolna volt, lebontották. Vö. Kelemen Lajos: Pusztuló régi templomról. Archaeologiai Szemle, 1898. 5. sz. 435. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti
tanulmányok II. i. m. 121–122.
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mat olvastam belőle, s annyiból nem ítélhetünk. Ha érdemes, én is egészen áttanulmányozom.
Én Gergelyffynek946 esetleg még innen írok, hogy annak idején a vonatnál várjanak.
Tudasd, hogy akkor mehetünk? Még tömérdek írnivalóm lenne, de vagy más levélben, vagy
élőszóval – valahogy – módját ejtjük.
Szerető barátod: K. Lajos
*
Július 30.
Tegnapelőtt délután az öreg ngs. asszony átküldött Királyfalvára. Amíg ott voltam, az
alatt érkezett meg Péterfyné947 és Lenke.948 Megérkezésük után még körülbelöl tíz percet
időztem, s úgy jöttem haza. Lenke elég jól néz ki. Azt mondják, hogy megépült. Kissé halvány – de mindegyre elpirul. A tavaly szebbnek tartottam Olgánál949 –, de tényleg Olga a
szebb.950
Nemes Ödön a tegnap válaszolt levelemre. Igen szépen és kedvesen ír. Ide kellene írnom
levelét.951 Megérdemelné tárgyánál fogva is, aztán a magamét is leírtam. De én megtartom a
leveleimet, s ez is megmarad. Már a tavaly nyáron 156 levelem volt talán II. gimnázista
koromtól fogva. Ha látni akarom, majd megnézhetem a többi közt, mást nem is érdekel –
nem is tartozik reá –, éppen, mint e naplóm.
Tegnap reggel kimentünk a nagyságos asszonnyal biciklizni. Most is, mint rendesen, a
királyfalvi útra tértünk, de most már túlmentünk a vasúti töltésen. Ez most történt először.
Egészen a Küküllő hídjáig pompásan elmentünk, ott keveset pihentünk, s a híd lejtőjén alól
visszaindultunk. Ahogy a nagyságos asszonyt felsegítettem, elég jól indult, de mire én a
biciklimre ültem, már félrekanyarodott, s láttam, hogy a domború úton veszedelmesen a
sáncnak indult. Jó tíz méterrel volt előttem. Leszállva nem értem volna már oda, s biciklivel
hiába megyek. Láttam, hogy menthetetlenül beesik a sáncba. Még csak egyet kiáltottam:
„Félre”. Oly hirtelen történt az egész, hogy nem volt időm még arra sem, hogy azt még kiáltsam, hogy jobbra kormányozzon. De úgysem ért volna semmit, mert ha nem veszti el a
fejét, azon a 8–10 méter úton, amelyen állandóan a sánchoz közeledett, lehetett volna
alkalma, hogy kikormányozzon. Azonban a sánc is szédíthette, kissé gyakorlatlan is arra,
hogy magát ily esetben feltalálja, s meg is ijedhetett.
Hirtelen egyszerre eltűnt, beesett a sáncba. Szerencséjére a biciklin valósággal beereszkedett, s csak benn dőlt fel. Azonkívül a sáncból is csak most száradt ki a víz, s még fű és
946 Gergelyfi Sándor.
947 Csíkdelnei Csíki Botskor Juliánna (1845–1939), kibédi Péterfy Ferenc (1835–1923) marosvécsi
református lelkész felesége. A Péterfyek a Csomossokkal is rokonságban álltak. L. Kelemen Lajos:
Születtem Marosvásárhelyt i. m. 76.
948 Kathonay Lenke, Kathonay Gyula leánya.
949 Kathonay Olga, Kathonay Gyula leánya.
950 Vö. Kelemen Lajos egy később megfogalmazott emlékképével. „A szomszédos Királyfalvára pedig minden nyáron 3–4-szer is átmentem Principálisnémmal, Édesanyjával, és ha lejött, Gidófalvyval, néha vendégekkel is Kathonayékhoz, hova eleinte két csinos leány is vonzott, de elég
hamar megláttam, hogy ezeket a virágokat más tűzi föl, s nem ugráltam utánuk aztán, hogy nehogy savanyú legyen a szőlő.” Kelemen Lajos levele Zsakó Istvánnak (Kolozsvár, 1954. május 29.).
Dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy Etelka gépírásos átírása. GI hagy. Az eredeti kézírásos levél JZs hagyban.
951 Kelemen Lajos terve nagy hatással volt barátjára, aki válaszlevele tanúsága szerint teljesen azonosult elképzelésével. KL Lev I. 205–206.
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»lágy« puha föld volt benne, melyekért szerencsére nem ütötte nagyon meg magát. Csak a
fél válla fáj jobb felől, mert arra a felére esett, s a karjára nehezülve azt a vállát beütötte. A
biciklinek a kormányrúdja egészen belapult, s előbb azt is hittük, hogy egészen letört. De
kiegyenesítettem, s csak a nikkelezése hámlott le. Itthon nem szólottunk még eddig az
egészről egy szót sem, s nem vették észre a kormányrúd hibáját sem.
Az esés után újra felülve a biciklin jöttünk egész hazáig.
*
Ma ment el az öreg Sámyné.952 Éppen most vannak oda vele. Mind elkísérték
Küküllővárig.
Augusztus 4.
Tegnap megfürödtünk a Küküllőben. A vasúti híd közelében voltunk a közjegyző úrral
és Pistukával.
Ma voltam Pistukával az ádámosi unitárius templomban. Megmutattam neki a gyönyörű faragott padot, a mennyezetfestéseket, s aztán a toronyba is felmentünk, ahonnan
gyönyörű kilátás van.
A padról keveset rajzoltam is, de a faragványok oly szépek és oly bonyodalmasak rajta,
hogy oda jó rajzos kell, nem én.
Pistuka, amíg rajzoltam, nézegette a padokat, a keresztelőmedencét, s egy félretett
kőasztalt is észrevett, és feliratát is kibetűzte. Mindenre felhívta az én figyelmemet, s hívott,
hogy mindent nézzek meg. Rendkívül tetszett neki a szép kilátás is. Amíg fenn voltunk, az
alatt ment le a tízórai vonat.
Nagytatáéknál körülbelöl félórát ültünk. Ott megmutattam neki a nagy, címeres 1629beli Csomoss-nemeslevelet, kivált a címerrajzért, hogy ilyent is lásson. A templomban is a
mennyezeten legelőbb a címerek tűntek szemébe, s azokra figyelmeztetett. – Nagytata953
gyengén van, nagymama954 jól. Benn a fiókban egy régi szarupoharat láttam, s elkértem.
Nekem adták. Az öregek csak valami apró, de jóízű sárgaszilvával s körtével kínáltak.
Pistuka jóízűen evett, én pedig ugyancsak sokat. Nem is számítottak arra, hogy ma menjek,
s éppen a tanítványommal. Nagymama éppen mosatást rendezett volt.
Visszajövet az ádámosi dombon régi barbárkori cseréptöredékeket kerestünk, de nem
kaptunk. Még ezelőtt 3–4 évvel, mikor Nemes Ödönnel, s máskor Biással jártam itt, eleget
találtunk, de most elvitték a poronddal. Délre hazaértünk, s Pistuka beszélt az első Sövényfalváról tett szabadabb kirándulásról.
Augusztus 8., este.
Pénteken délelőtt voltunk Báznán.955 Én a közjegyző úrral biciklin voltam Küküllővár és
Alsó-Bajom felé. Az út rossz, döcögős szálló-hágó megyei út, csak Küküllőváron innen jó.
17–18 km volt menet, s jövet újra annyi, de fárasztott. Én csak délután fáradtam el, mert
Szent-Mártonban is jártam.956
952
953
954
955
956

Sámi László özvegye.
Csomoss Miklós.
Csomoss Miklósné Bodó Róza.
Báznafürdő.
Kelemen Lajos nem ragaszkodott a régi hagyományokhoz, hogy Dicsőszentmártonba szekéren
illett bemenni. Igaz, ez inkább asszonyokra vonatkozó szabály volt. „Jól emlékezem gyermek és
ifjú koromból, hogy többször láttam tehén szekéren érkezni Sztmártonba úri asszonyokat. Ezek a
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Szombat délután kevés ideig voltam Királyfalván957 – egy levelet vittem át Tótfalusinénak,958 amit a közjegyző úr Szt. Mártonból a mi póstánkkal véletlenül hozott ki.
Vasárnap a közjegyző urat felkísértem D. Szt. Mártonba, voltam Rózikánál,959 s megnéztem az unitárius templomot, majd a pósta előtt várakozva, le is rajzoltam. Két gót ajtaja szép,
többi részét kivetkőztették szépségéből. Mennyezetfestéseiről régebb hallottam, de csak
1769-beli értéktelen mázolások.
Délután a szőlőben, s az erdőpásztor házánál voltunk Pistukával és a közjegyző úrral, s
gyalog jöttünk haza.
Ma délelőtt Királyfalván, Kathonayéknál megfürödtünk. Délután Kathonay,960 Pap István,961 Lenke, Mariska962 és Pap Lili963 itt voltak. Mi éppen a tónál voltunk, hogy az új
medence vízbőségét meglássuk. Lejövet Lenkével sokat beszélgettünk, jobban mondva
sokat beszéltem neki, mert ő jó kedvében volt ugyan, s eleget válaszolt, de az ő beszédessége
sehogy sem túlságos. Ha nem akarom, hogy egészen hallgassunk, úgy a fecsegésig bőbeszédű kell, hogy legyek vele. Ma egész fehér ruhában volt. Beszéd közben gyakran elpirul, s
ez jól áll neki.
Szász Feri is ma írt. Lehet, hogy neki már csak otthonról válaszolok, mert csötörtökön
reggel készülök elbiciklizni innen.
*
Vasárnap délelőtt esett le a nagyságos asszony másodszor a biciklijéről. A hasadt kormányrúd a bal mutató és középujját erősebben megsértette, kivált a mutatóujja nagyon vérzett. Pistuka is elég ügyesen hajtja a háromkerekűjét. A tavaly, ha fogtam is, nem merte
hajtani –, s tán a lába sem volt elég erős reá. Ő is azon jött egész a királyfalvi vasúti töltésig,
s onnan vissza is.
A vakáción megbarnult, vásottabb lett, de élénkült, erősödött és ügyesedett is.
*

957
958
959
960
961
962
963
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3–6 km-es utat biztos kibírták volna gyalog is, de az illendőség és az úri tekintélytartás megkívánta, hogy szekeren járjanak, s akinek nem volt lószekere, az gyaloglás helyett marha-szekeren vitette magát. Én is jártam Sztmártonban 1893-ban ilyen alkalmatossággal Désfalváról Musnay
Samuné nagynénémmel, s két idősebb Dersi kisasszonnyal. A szokás az volt, hogy a hídnál, vagy
vámnál leszállottak, s a piacra gyalog mentek be. Ezzel kapcsolatban megírok aztán egy jó 60
évvel ezelőtt hallott Kis-Küküllő megyei, éppen Sztmártonban történt esetet. Két szegényebb nemes kisasszonynak be kellett mennie egyetmást vásárolni Sztmártonba, de a kettőnek csak egy
pár cipője volt. Úgy húzták föl ezt a pár cipőt, hogy egyik a jobb, másik a bal lábára húzta a félcipőt, s ezt a lábukat kitették a szekérből. Hadd lássa a világ a jó cipőt. A városba érve aztán egyikük
fölhúzta mind a két cipőt, azzal elment a szükséges vásárlásokra, s mikor ezekkel végzett, visszatért az addig harisnyában kuporgó testvérhez. A szekérben levetette a cipőt és most a másik
testvér ment el azzal bevásárlásokra. A bevásárlások után újra félcipőre maradva, cipős féllábukat
ismét kirakva a tehén-, vagy ökrösszekeren hazacammogtak.” Kelemen Lajos levele Zsakó Istvánnak (Kolozsvár, 1954. május 29.). Dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy Etelka gépírásos átírása. GI hagy.
Az eredeti kézírásos levél Jakó Zsigmond hagyatékában, Kolozsvárt.
Magyarkirályfalva.
Tóthfalusi Józsefné Kathonay Irén.
Czecz Rózsika.
Kathonay Gyula.
Pap István (1861–1952) bíró, jogi író. Kolozsváron a királyi tábla elnökségi titkára.
Kathonay Gyula leányai.
Pap István leánya.
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Augusztus 9., este.
Ma délután ment haza Kolozsvárra a közjegyző úr. Mi kísértük el Pistukával a küküllővári
állomásra. Én a közjegyző úr biciklijén mentem addig. Azt is elvitte.
Ma ásattuk meg a vízvezetéknek való medence végénél a forrást. Ráakadtunk a régi kis
kútra, s Jancsi, a kocsis, fenékig ki is tisztította. Most már elég vizünk van. El tudja majd
látni az egész udvart. Lesz fürdő, itató, több kertöntöző csap, s még csorgó is.
Marosvásárhely aug. 12. 1898.
Tegnap délelőtt jöttem haza Sövényfalváról. Délután felmentem a Nemeshez,964 és sokat
beszéltünk tervezett banyicai utunkról, a lerajzolandókról, s mutatta a kidolgozott g[ogán]
váraljai 4 címert, melyeket az őszön felmérek. Lefestette a gogánváraljai csinos kis kelyhet is.
Egy lapon van az egész. Azonkívül viszek onnan 3 deszkalapról vázlatot, s a deszkalapok
beosztásának akkor készített feljegyzését. Ezt én csináltam volt a tanár úr számára. Viszem
az ádámosi mennyezetfestések vázlatát, s az ajtoni mennyezet magyar díszítményeiről 12
rajzot. Ezeken kívül még majd az ezután rajzolandókat.
Ma írtam Gergelyffynek965 s Pistukának is. Pistukát egy levelezőn tudattam utamról a
következőleg:
Marosvásárhely, 1898. aug. 12.
Miután az idő és az időmutató eléggé biztattak, öt óra tájban elindultam. A völgyön fel
mindinkább vékonyultak a fellegek, s az esőtől nem félve, egy nagy kerülőt tettem; Mikefalvánál feltértem a völgyön, s Kápolnán,966 Héderfáján, Széplakon,967 Vámos-Udvarhelyen,
Kóródon és Koród-Szt. Mártonon át Balavásáránál áttértem a Nyárád völgye felé, s Göcs
végén, Vaján,968 Ákosfalván s Koronka mellett elsurranva 10 órára hazajutottam. Egész utam
61 km volt. Kellemesen, jól jöttem, csak Ákosfalvánál kisütött a nap, s az volt hazáig kissé
igen meleg. Banyicára a jövő szerdán megyünk. Ma írtam oda is. Nagymamájának969 és
mamájának970 kezöket csókolva, s magát üdvözölve maradok, szerető tanítója, K. L.
*
Mikefalván most láttam, hogy a régi román stílű kápolna le van bontva. Csak kövei
hevernek a helyén, nagy halmokba rakva.
Héderfáján is felmentem a hegyre, a templomhoz. Nagyon átalakították. Harangjai nem
régiek. A pap nem volt otthon, s így csak kívülről láthattam az egészet.
Augusztus 15., este.
Délután ismét voltam Nemesnél.971 Mióta hazajöttem, minden nap voltam nála, s vagy
otthon, vagy valami sétával és kutatással töltöttük el az időt. Tegnapelőtt pl. a ref. temetőben
jártunk, s ő lerajzolta a Borsos Tamás sírkövét és az 1637-beli Koncz Mihályné-féle sírkövet.

964
965
966
967
968
969
970
971

Id. Nemes Ödön.
Gergelyfi Sándor.
Felsőkápolna.
Küküllőszéplak.
Székelyvaja.
Bede Károlyné Szabó Ida.
Gidófalvy Istvánné Bede Ida.
Ifj. Nemes Ödön.
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Mindeniknek a feliratát is leírtuk,972 a Mátyus István-féle973 sírkővel együtt. Azelőtt való
délután beugrottunk az elfalazott Várköz974 – vulgo Büdösköz975 felső kőfalán, a rácsos kapu
mellett, s a burjánokat letaposva és közéjük kuporodva kibetűztük a két sírkőtöredéket –,
aztán Nemes le is rajzolta, s a rajzot nekem adta.
Ma ismét vele voltam sétálni. Kimentünk a Kövecsesen976 a székely vértanúk emlékoszlopához, s megnéztük a téglagyárhoz levágott oldalakat is. Nyoma sincs egyikben sem
őskori edénycserépnek vagy más maradványnak – hanem az oszlop megett a levágásban
egy igen szép, nagy, fényes, jól fejlődött barnaszéndarabot találtunk. Lábszár-vastag, s mintegy 30 cm hosszú volt. Nemes odavágta egy nagy lapos kőhöz, s a szilánkjaiból egyet
magamnak, s egyet Pistukának elhoztam. A levágásban mindenütt pala van, szürke az egész
leszelt oldal. Csak felül van szürkés-sárga homokos, kemény kőszerű réteg, s azon felül sok
a kavics. A termőréteg a legvékonyabb.
Kérdeztem a munkásoktól, hogy milyen helyt kapták a szenet? Lenn volt, mélyen a föld
alatt; a rét-színi levágáson is mintegy három méterrel alól. 10–15 méter föld borította. Még
több is volt, amint mondották –, de kihányták, s egy részét elhordták, más része elkallódott.
Ma volt nálam Biás is. Elmentünk, s kisétáltunk a Hidegvölgybe977 a puskaporos bástya
felé. Ide is, mióta elmentem volt 1896-ban, egy új épületet emeltek.
Útközben elmondta, hogy milyen érdekes felfedezéseket tett a medgyesfalvi gr. Lázárlevéltárban.
Visszajövet a Szt. Miklós utcában láttam Tóthfalusinét az urával.978 Úgy látszik, hogy
itthon is maradt.
Augusztus 16., este.
A reggel egy darabocska barnaszenet Mama979 a többi szén közé tett, s az onnan az egész
udvart megtöltötte a szagjával. Erről eléjött a kőszén. Megkérdeztem Miklóst, hogy tud-e
valamit, hogy az mint fejlődik? Nem olvasott róla semmit, s most – mivel igen időszerű volt
– elévétettem a Pistuka tavalyi olvasókönyvét, melyet Miklósnak küldött, s elolvastattam
belőle azt az olvasmányt, mely erről szól. Mikor elolvasta, kérdezgettem tőle, s látszott, hogy
megértette. Még magyarázgattam, hogy mint sűlyednek el néha az erdők, s a felettök lévő
nehéz, nagy földréteg óriási nyomását és a szén fejlődését értettem meg vele.
Példának felhoztam azt is, hogy ő egy kosár földet alig bír el. Mármost mily nehéz lehet
egy 10–15–20 méter magas nagy földréteg?!
Állandóan nagy érdeklődéssel figyelt. Mutattam a megszenesedett fa évgyűrűit is, mert
a fényes szénben azok is jól megismerhetők.
972 L. Kelemen Lajos: A marosvásárhelyi református temető legrégibb sírkövei. Erdélyi Múzeum,
1909. 2. sz. 154–161. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 185–190.
973 Kibédi Mátyus István (1725–1800) orvos, Marosszék tisztiorvosa.
974 Várköz = A református parókia mellett a vár alját kötötte össze a Szentgyörgy utcával, ma lezárt
közterület. Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, … névtára i. m. 196.
975 Büdösköz = A Várköz régi nevének – Kis-köz – népies elnevezése. Uo. 143.
976 Kövecses = a II. Rákóczi Ferenc utca korábbi elnevezése. Uo. 119.
977 Hidegvölgy = részben beépült sovány legelő volt, ma a város legnépesebb cigányszere. L. Vigh
Károly : Marosvásárhelyi helynevek i. m. 93.
978 Tóthfalusi József (1869–1940) marosvásárhelyi református lelkész, esperes és felesége, Kathonay
Irén.
979 Id. Kelemen Miklósné Csomoss Janka.
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Délelőtt találkoztam Szász Ferivel, s egész tizenkettőig vele voltam. Találtam még Kakasit980 és Richtzeitot981 is, s beszéltem Szentpétery Ödönnel. Biciklin járt fenn Ernyéből. Délután Nemessel982 beszéltük meg holnapi útitervünket, s este Biásnál voltam.
Augusztus 21. de.
Az este érkeztem haza Banyicáról.
Tizenhetedikén délben érkeztünk Szász-Régenbe, s miután szekér nem jött előnkbe,
gyalog indultunk. A város vége felé tarisznyába-valót szereztünk, s a régeni szőlők végénél,
a tekei út közelében letelepedtünk egy szőlő-bejárónál a szilvafák alá vele. Alig végeztük el
úri ebédünket, az útra még ki sem jutottunk, s két kocsi jött felénk az úton. Csakhamar
megismertük, hogy a hátulsón Gergelyffy hajt –, de az első továbbment. Ő aztán megállott,
s erre az első is. Bemutatkoztunk a kocsiknál, de felülni nem akartunk – végre mégis jobb
volt, amint láttuk, s visszatértünk velök Régenbe.
Így csak este nyolc óra tájban voltunk Banyicán. Másnap délelőtt jártunk az oláh templomnál, s a mezőn a Dósz erdő alatt. Mind a két helyen Nemes vázlatokat vett fel. Délután
jártunk át Kozmatelkére, ahol a régi templomot éppen most rontják újjá valami tudatlan
kőmívesek. Lesz még abból épület! Jó, hogy az épületek nem nézhetnek tükörbe, mert ha ez
meglátná magát, bizonyosan összeomlanék.
Nemes lerajzolta a Barcsai-fejfát, meglátogattuk Patakyékat, s aztán a sötétben baktattunk hazafelé. Velünk volt Gergelyffy Sándoron kívül a testvére, Berta – Mischinger Adolfné.
Igen szép, fiatalasszony. Mariska is eljött. Szóval „szép” társaságunk volt. Pénteket egészen
Banyicán töltöttük. Délelőtt az Avas erdőtől Ödön983 lerajzolta a Bánffy-udvart, s a falu arra
eső részét – este kimentünk a Turn hegy csúcsára, mely a falu s a vidék legmagasabb pontja.
Az elszürkülés miatt nem élvezhettük eléggé a gyönyörű kilátást, mely onnan nyílhatik.
Fenn a csúcson valaha kripta volt. Az is az egekbe vágyott, aki ide jött örökös álomra. –
Most egy katonasági háromszögelési »jelző csóva« jel áll a kripta helyén, s a föld a téglaroncsoktól ma is piros. Fenn örökké heves szél fúj – s kevéssel – alább már csendes a levegő.
Szombaton reggel ötkor már útban voltunk Fülpös984 felé. Sándor elkísért, Harasztoson
túl az erdőszélen elbúcsúztunk. Mi tovább – ő haza.
A rövid-útból mégis letértünk, mert a hegyél két oldalán fél kilométer távolságban egyegy juhnyáj legelt. Nemesnél egy pálca, nálam csak szíjkorbács volt, s két nyáj kutyái ellen
ezek nem biztos oltalomszerek. Tancs végére jutottunk. Tarlón, árkon, törökbúzaföldön és
réten útirányba jöttünk, s az útig térdig vizesedtünk a harmattól.
Magyar-Fülpösen megkerestük Ercse Miklóst, a tanítót. A negyedik g[imnáziu]mig osztálytársunk volt.985 Most már házasember. Felesége reggelit készített, s aztán mentünk a

980 Kakasi Gyula.
981 Richtzeit Bertalan (*1876), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
982 Id. Nemes Ödön.
983 Ifj. Nemes Ödön.
984 Magyarfülpös.
985 Ercse Miklós (*1875), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégium II. g.
osztályában. Egyik írásában felidézte emlékét: „Fülpösön abban a kedves meglepetésben részesültünk, hogy a pap Kövendi Kálmán egykori tanítónk, s az állami tanító – Ercse Miklós régi
osztálytársunk volt”. Kelemen Lajos: A Mezőség széléről i. m. 66. jegyzet.
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templomba. Ott ültünk szinte három órát, és sok szép vázlattal, s jegyzeteimmel jöttünk
tovább a paphoz.
Kövendi Kálmán a pap. Nekünk a második elemiben, s a harmadik első félévében osztálytanítónk volt. Soha nem felejtem, amikor tán három nap múlva, hogy tanítni kezdett a
szüreti vakáció táján – engem is felszólított a magyar nyelvtanból. Az utolsó padban ültem.
Tóth László előbb kiállított, amikor nem tudtam a számtant, s ha ott künn valamiből jól
feleltem, beültetett az utolsó padba. Akkor is így voltam. Olvastam, elemeztem, s mikor
elvégeztem, Kövendi megkérdezte az első fiúktól, hogy engem miért ültettek annyira hátra.
Mondották, hogy nem tudtam a számtant, s némelykor nem is figyeltem. Ez is szokásom
volt.
Kövendi megdicsért, s elé ültetett a második pad közepére. Alig akartam hinni magamnak. Még otthon sem mondottam meg. Igen megszerettem Kövendit, s az ő jó bánásmódja
sokat tett nekem, hogy később is igyekeztem.986
Nála ebédeltünk, aztán Régenbe menve szekerén elvitt Beresztelkéig, s innen gyalog jöttünk tovább. Vajda-Szt.-Ivánon áthaladtunk és Sárpataknál betértünk Galambod felé egy
völgyön. Soha sem jártunk többet arra, de utat akartunk nyerni vele, mert Nemes987 Ménesre
ment. Réthi Rózáékhoz.988 Szép erdőszéli úton, s rétszéleken gyalogoltunk a galambodi
tetőig valami 6 kilométert, aztán a falun áthaladva 3/4 7-re a szabédi országútban voltunk,
s a falu között búcsút véve egymástól, ki-ki ment tovább a maga célja felé. Nemes Mezőménesre az ideáljához.989 Én fél kilencre értem haza, sötétben, fáradtan, porosan. Már le is
voltak fekve. Apám vette észre legelőbb, hogy itthon vagyok; mama vacsorát adott, s fél tízre
lefeküdtem én is.
Háromnegyed háromtól fél kilencig minden pihenés nélkül egyhuzamban jöttem
Beresztelkétől hazáig, s még a banyica–fülpösi út is volt jó 12 kilométer a hegyeken, ha nem
több. Nem is kellett ringatás.
Augusztus 25., este.
Tegnap Pistukától és Nagyapámtól990 – ma Vályi Károlytól kaptam névnapi üdvözletet.
Én is írtam Szádeczkynek, s a tegnapi levelekre is azonnal válaszoltam. Egyszerre kaptam a
legöregebb s a legfiatalabb levelét azok közül, akiket legjobban szeretek.
Nemes csak ma délelőtt került haza. Már rajzolt az úti képekből. Azzal tölti az időt, mert
még nem is szólnak hozzá, annyira haragusznak ménesi félrejáró útjáért.
Augusztus 28., este.
Az imént – fél kilenckor érkeztem haza Ny[árád] Szt. Lászlóról. A délben mentem ki a
biciklimen Ákosfalva, Szt. Benedek991 és Madaras992 felé. Nagy Jánost, a papot993 és családját
986 Kelemen Lajos önéletrajzi feljegyzéseiben felemlíti ezt az eseményt, és szeretettel emlékezik meg
egykori tanáráról. Születtem Marosvásárhelyt i. m. 61–62.
987 Ifj. Nemes Ödön.
988 Kelemen Lajos beszúrása.
989 A mondat Kelemen Lajos beszúrása. Ifj. Nemes Ödön Réthi Rózát látogatta, aki később felesége
lett.
990 Csomoss Miklós.
991 Nyárádszentbenedek.
992 Mezőmadaras.
993 Nagy János (1852–1924) unitárius lelkész. 1895-től 29 évet Nyárádszentlászlón szolgált.
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látogattam meg. Voltam a templomban is. A falképek be vannak meszelve, csak Jézus áll még
meszeletlenül a szentély boltozatán. Ez úgy is
marad. Láttam az egyház edényeit és terítőit is. A
kelyhek érdekesek; egyik kiváló szép renaissance
mű. Egy nagy ón kanna is van. H. Z. »ötvös«
ónmíves névvel és mellette mesterjeggyel. Két
terítőn szép magyar virágdísz van. Egyiket 1825ben varrta Szentiványi Zsuzsánna – a másik sokkal régebbi. Már kezd évődni a len, melynek
négy sarkába zöld selyemmel, s némi kevés
aranyfonállal varrták a szép mintát.
Ez csak egy kis részlet az egész szeglet-mintából.
Naplemenet táján jöttem a papéktól Zsigmond Tituszékhoz.994 Apám is ott volt Miklóssal. Ők a délben velem egyszerre indultak – gyalog. Titusz aláírta – egy koronával – az
Orbán-ívemet. Ott vacsoráltunk, s aztán elindultam Nyomát felé. Titusz elázott, s be akart
rohanni K[áli] Nagy Istvánhoz,995 hogy kérje el a biciklijét, s kísérjen el engem. Én aztán –
amíg apám és Máriskó néni hívogatta vissza – elfutottam. Ők még most, tízkor sincsenek itt
– de nem is lehetnek, mert lassan jőnek, s gyümölcsöt is hoznak magukkal.
Szép holdvilágon jöttem. Nyomáton leszállottam, s egy csomó kamasz székely utánam
jött. Nézték a biciklit, beszéltek is hozzám, s jó darabig velem jöttek. Aztán felültem és otthagytam őket. Tizenöt éves suhancok voltak. Előbb valószínűleg szemtelenkedni akartak,
de aztán megjámborodtak, s csak a bicikliről kérdezősködtek.
A kebelei erdőben találtam egy szekeret, az erdő közelében az oldalon még egyet, s
Kebele-Szt.-Iványig kettőt. Ott is a faluban egy cigányszekeret. Azon innen még embert sem
láttam az útban, csak Jedden s a városban. Fél kilencre értem haza.
Mivel órám nem volt, sokkal későbbnek ítéltem az időt.
Augusztus 29., este.
A délután találtam Bitai Jenőt.996 Egy évig Abrudbányán gyakornokoskodott a póstán, s
most szeptemberben megy fel Pestre, a tanfolyamra.
Szeptember 1., este.
Reggel bejöttek Jenő bátyámék997 Mező-Kapusról, s egész délután fél ötig itt szállásoltak.
Jenő bátyám azonban csak négy után került elé. Az Orbán-ívemre egy koronát írt alá. Délben kikísértem Szász Ferit a vonathoz. Borzasztóan összerontotta a térdét a kedd délutáni
leeséssel. Ma mondta, hogy a Vácmányon befelé esett le a biciklimről. Azt is összerontotta,
s éppen most este hoztam haza a műhelyből. Öt forintot fizettem érte, Szász Feri hagyta volt
itt ezt a pénzt. Én sem az elvitelnél, sem mikor visszahozta, nem voltam itthon. A gépen is
látszott, de rajta is látszik, hogy nagyot esett.
994 Lemhényi Zsigmond Titusz (*1863) nyárádszentlászlói földbirtokos, Kelemen Lajos unokabátyja.
995 Kaáli Nagy István (1868–1917) nagybirtokos, a szentlászlói egyház főgondnoka és Maros-Torda
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.
996 Bitai Jenő (*1874), Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
997 Csomoss Jenő.
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Este újra Nemest998 kísértem ki. Ő most ment fel Pestre. Onnan visszatérve 6 után mentem be a bicikliért.
Jenő999 a javító-vizsgán megbukott. Most már vége a tanulói pályájának. Apám nem
győzi tovább – s különben is már egyszer egy osztályt ismételt. Csak bár IV. g[imnáziu]mot
végzett volna. De most annak is vége. Isten tudja, mi lesz vele.
Különben beteg. Kirázta volt vagy négyszer a hideg, de aztán elhagyta. Most már több
egy heténél, hogy nincs étvágya, sárgul, soványodik, szótalan, és igen köhög. Most egy új
teher lesz róla gondolkozni.
A délelőtt tudattam Pistukát útitervemről, s Nemesnek Ménes1000 leírásához adatokat
szereztem a ref. esperesség nagy Anyakönyvéből.1001 Nehányat még összeírtam volt a
Szék[ely] Oklt[á]rból is.
Kolozsvár, szeptember 15., este.
Már szinte két hete, hogy itt vagyok. Harmadikán jöttem fel a biciklimen. Reggel 3/4
ötkor indultam, s délután 3/4 négyre itt voltam. Keresztes és Aranyos-Polyán között egy
berekben megettem a feltarisznyált tízórást, s jó háromnegyed órát pihentem, aztán továbbmentem, úgyhogy 11-re benn voltam már Tordán. Legelőbb 74 km út után pihentem. Tordán ittam egy pohár sört, aztán kijöttem a nagy kat. templom mellé, s leültem az árnyékába
egy padra. Ott voltam délután 1 óráig, s akkor jöttem tovább. Tordától Felekig sokat kellett
gyalogolnom, mert az út emelkedik. Felektől befelé ereszkedtem. Egész utamon 30 fillért
költöttem.
Tegnap de. voltam Márkinál a Nemes rajzaival és vázlataival. Pénteken kerestem volt
Szádeczkyt is, de nem volt otthon. Elhoztam Czecz István emigráns-százados fényképalbumát az Erd. Múzeum számára.1002 Márkinak is mutattam. Ő mindent érdekesnek talált.
Ma elvégeztem a beiratkozást a tanárképzőben is. Estefelé a nagyságos asszonnyal és
Pistukával sétálni voltunk a piacig. Megnéztük az aszfalt-járda készítését is.
Tegnap eldőlt a Szász Feri dolga. Bonyhára megy Bethlen Árpád gróf fia1003 mellé nevelőnek. Szombaton reggel indul.
Ma ment el Csíki Laci. Csaknem egy hét óta nálam hált. A reggel kikísértem az állomásra. Az este elbúcsúztunk tőle, Nagy Gábornál.1004 A közjegyző úrral, Tóth Endre d[okto]
rral és Lacival az este fél kilenckor mentünk itthonról oda. Már ott várt Wermescher,1005
998
999
1000
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1003
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1005
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Id. Nemes Ödön.
Csomoss Jenő.
Mezőménes.
Eredményeit nyomtatásban is közreadta: A marosköri evang. református esperesség régi matrikulája. Erdélyi Protestáns Lap, 1900. 155–156, 163–164, 169–171, 184–185. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 178–184.
Az adományozás közleményben is megjelent, l. Özv. Czecz Miklósné két nagybecsű albumot
ajándékozott a Múzeumnak. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 544. Czecz István tárgyaiból is jutott
az EME-hez. „Czecz István hagyatékából (Szentgyörgyi György ügyvéd által) 5 db eredeti oklevél a jelenkorból” és „2 ezüst, 1 bronz érem és 2 jelvény”. L. Az erd. múzeum gyűjteményei
számára 1879. április és május havában beérkezett adományok. Erdélyi Múzeum, 1879. 6. füzet.
216.
Bethleni gróf Bethlen Ádám (1881–1958).
Nagy Gábor földbirtokos, az egyik leghíresebb kolozsvári vendéglős, a Központi Szálloda üzemeltetője.
Wermescher Emil.
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Lukácsi1006 és Turcsányi József, s aztán odajött Kozma Endre is.1007 Negyed tizenegyre hazajöttünk, mert a nagyságos asszony várt. A közjegyző úr mindnyájunknak pezsgőt fizetett,
melyet mácsói cabernettel ittunk.1008 Nekem ez volt az első vendéglőzésem, s ez is jámbor
mulatás volt. Az érettségit követő búcsúvacsorán kívül csakugyan sohasem voltam vendéglőben sem este, sem nappal, társaságban. Szász Ferivel ugyan kétszer Vásárhelyt a „Fehér ló”
vendéglőben találkoztam – de nem mulatás céljából. Mind a kétszer csak egy-egy pohár
sört ittunk meg.
Ma beszéltem az Orbán-ívek dolgában Biró Lajossal.
1898.
Szeptember 17., este.
Ma temették a királynét.1009 Délután kettőre idejött hozzám Szász Ferenc, s vele és
Pistukával felmentünk az irodába, és onnan a Farkas utcai templomba. A templom eleje
már akkor tele volt néppel. Fél négy előtt a közjegyző úr kinyittatta a nyugati ajtót, s betódult rajta, aki ott volt. Egyszerre benyomult legalább kétszáz ember, s azzal kezdődött a
vándorlás. Szakadatlanul jöttek. A legtöbb ember gyászban volt. Mi is feketébe öltöztünk a
templomozásra. Férfiak és nők vegyesen foglalták el a padokat, s a rendes képtől minden
elütött. A nagy, 250 éves hátaspadok fenn be voltak vonva feketével, a karzatok elejét és
oszlopait fekete szövet fedte. Az orgona olyan volt, mint egy gyászos, megtört, elburkolt
emberi alak. A szószék s a főbejárat szintén feketével volt borítva, s az Úrasztala helyén négy
nagy pálma közé álravatal »volt állítva« állott, lábánál a gyászba vont koronás magyar
címerrel.
A templomba szakadatlan sorban omlott a nép. Négy óráig szüntelenül jöttek, s már
négy óra felé a nőegylet gyászruhás tagjai, és a testületek alig tudtak elhelyezkedni.
A nőegyletet Ferencz Józsefné, az unitárius püspökné vezette. Alig vergődtek át az
embertömegen. Az orgonás karzaton feketeruhás nők állottak, s azzal szemben a másikon a
ref. koll. gimnáziumi ifjúsága nehány tanárral. Közöttük foglalt helyet a földmíves dalárda,
kék lobogója alatt, amely mellett fekete zászlót tartottak. Rendre jöttek a honvédtisztek, az
Erdőigazgatóság, a Tanítónőképző Intézet, az Állami Leányiskola, egy fiúiskola, s az utolsó
állóhelyet is elfoglalták. Még a templompitvar is tele volt.
Négy órakor megérkezett Szász Gerő,1010 s kezdődött az istentisztelet.1011 Az orgonaszó
tompán és szomorúan zúgott végig a templomon, s a gyászos éneket csak egy-egy hang
énekelte. A dalárda azután énekelt, s utánuk Szász Gerő mondott imát. Sírni kezdett, s a
templomból mindenfelől hallszott a sírás. Az én szemeim is megteltek könnyel. Lehajoltam,
s nagy erőmbe került, hogy visszafojtsam. Csak lopva néztem fel, s mindenütt könnyeztek.
Közel hozzám egy csendőr főhadnagy könnyezett, velem egy padban egy öreg férfi töröl1006 Lukácsi József (1876–1948) ügyvéd, az unitárius egyház jogtanácsosa.
1007 Kozma Endre (1875–1916) közjegyző, dr. Gidófalvy István helyettese, majd székelykeresztúri
közjegyző.
1008 Gidófalvy István több alkalommal meghívta kollégáit, munkatársait. Az egyik vacsora Dr. Csíki
feliratos menükártyáján az alábbi fogások olvashatóak: „MENU Őzgerinc á la perrendtartás.
Telekkönyvi fánk. Osztrák jogi malac. Nemzetközi parfait. Avas magyar magánjogi sajt. Perrendszerű gyümölcs. Borok. Közjegyzői simogató ártatlan leányka”. ROLKMI Fond 593.
1009 Erzsébet királyné (1837–1898), Ferenc József felesége, anarchista merénylet áldozata lett.
1010 Szász Gerő (1831–1904) 1859-től református lelkipásztor, majd esperes Kolozsvárt.
1011 Kelemen Lajos az eredetileg használt kifejezést olvashatatlanná téve többször vastagon áthúzta.
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gette szemeit; a szomszédomra nem is mertem nézni, mert azt hallottam, hogy sír. A közönség kétharmada nő volt. Voltak apró leánykák és öregasszonyok, kik járni is alig tudtak. Az
öreg Bánffy Jánosnét1012 az istentisztelet végén a közjegyző úr a kezénél fogva vezette ki. Alig
tudott lépni; nem is hall, s mégis eljött.
Ott volt a Kir. Tábla elnöke, a főispán, a Ref. Teológia tanárai, a kollégiumi tanárok; az
alispánné. A sok elegáns úrinőt nagy részben nem is ismertem. Voltak egyetemi hallgatók is
– bár nagy részük a gyászmenetben vett részt. Sok volt az iparos; a nők közt is sok iparosné
és szegény asszony szorongott. Mikor kitódultunk, fekete lett az utca.
Mi a katedrával szemben ültünk a hátas nagy pad második sorában. Mindent jól láttunk
és jól hallottunk, mert hamar mentünk, s jó helyünk akadott.
Pistukát nem hatotta meg sem az igazán gyászos hangulat, sem a beszéd elején uralkodó
nagyszerű csend, sem maga a beszéd. Ő még nem tudja felfogni az egészet. Pedig olvastuk
előtte a lapok cikkeit, hallott a királyné életéből, s ma délelőtt is egészen elolvasta azokat,
amiket az Én Ujságom írt róla.1013 De ennél több kell –, s különben is, ő ily irányban érzéketlen természet.
Hazajövet is mindenütt gyászruhás emberekkel találkoztunk. Még a legszegényebb
asszony is legalább fekete keszkenőt tett. Mindenki a gyászt beszélte – még a gyermekek is.
A népes utcák tele voltak ugyan emberrel, de nem voltak zajosak. Mindenki érezte, hogy
sokat veszítettünk.
*
Szász Feri elbúcsúzott. Holnap indul Bonyhára.
Szeptember 20., délben. 1898.
A tegnap küldöttem haza a Miklósra tett kiadásokhoz 3 frt-ot, s ma levelet. Ma adta át
Mihály Zsiga1014 az első Orbán-ívet. Öt forintot gyűjtött. Nálam is van 7.30. A Zsiga gyűjtésének jobban örvendtem, mintha én kaptam volna száz forintot.
Most már, amíg a királyné szobrára1015 gyűjtenek, nem adhatjuk be, de október végén
beadjuk.
Szeptember 22., este.
Tegnapelőtt délután Pistukával elmentünk a szamosfalvi honvédemlékhez,1016 s a tegnap
vele és Orbán Elekkel a Múzeum-kertbe. Az előbbi utunk összesen 6.5 km – az utóbbi mint1012 Báró Bánffy Jánosné hadadi báró Wesselényi Jozefa (1812–1899). Kelemen Lajos rendezte sajtó
alá az emlékiratait. Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő emlékirata 1848–49-i éleményeiről. Cluj-Kolozsvár, 1931, Minerva. Újraközölve Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa: Emlékirat. Utószó Sas Péter. Kolozsvár, 2014, Kriterion.
1013 Én Újságom, 1898. szeptember 17. 33. sz.
1014 Ferencz Mihály Zsigmond.
1015 Erzsébet királyné szobra = A fellegvári domboldalt a Városi Szépítő Egylet révén rendezték,
szerpentines, ún. Erzsébet-utat építettek ki. A sétaút közepe táján 1902. augusztus 20-án avatták
fel Stróbl Alajos alkotását, Erzsébet királyné mellszobrát. A kedves szobrot 1918-ban ledöntötték talapzatáról, 1940 után visszaállították, 1945 után véglegesen eltávolították. Ma is – ahogyan
Kelemen Lajos leírta – csak a Pákei Lajos tervezte talapzata lelhető fel. Sas Péter: Kolozsvár
1867–1919 i. m. 208. Az eredeti alkotást a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban őrzik, másolatát 2012-ben a kolozsvári Lutheránus Püspökség udvarán helyezték el.
1016 Szamosfalvi honvédemlék = A vesztőhely környékén található emlékoszlopot 1896. október
18-án, az 1849. október 19-én kivégzett Tamás András honvéd alezredes és Sándor László szá-
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egy 4 km volt. Még a jó idők alatt gyakorolgatjuk a sétákat, hogy megszokja a gyaloglást, s
el tudjon jönni a tordai hasadékba. Tegnap este vettem az antikváriusnál 2 frt-ért 5 drb
értékes könyvet.
Szeptember 25., de.
Pistuka a nagyságos asszonnyal a tegnap reggel elutazott Sövényfalvára. Ma este jönnek
haza.1017
Én az este egy hitvány és hozzám nem illő tréfát engedtem meg magamnak. Végtelenül
bánom. Egy perc meggondolatlansága napokig ható kellemetlenséget hozott reám. Szégyellem magamtól, hogy így tettem, s én magam utálom tettemet.
1947-ben nem emlékezem, hogy mi volt. KL.1018
*
Ma teszek póstára az Erd. Gazda számára húsz oklevelet a marosköri ev. ref. esperesség
nagy anyakönyvéből. Egy névjegyen írtam a Szerkesztőnek is.1019
Október 3., este.
Most ment el a közjegyző úr a nagyságos asszony és Pistuka Budapestre, a Gidófalvy
Irmus lakodalmára. Egyedül maradtam itthon. Ma szólított meg Szádeczky »úr«, hogy
miért nem pályáztam az ösztöndíjra. Schilling1020 kétszer is megszólított ugyanezért. Másodszor – a kapuban – Magyari Árpád is ott volt, mikor erről beszélt – a múlt pénteken délben.
Mégis jobb volt úgy, amint tettem. Szádeczky mondta, hogy biztosra vették, hogy pályázom, s „máskor jó lesz az efféléket megkérdezni”. Eddig sem kérdeztem, s ezután sem kérdem
senkitől. Csak azt válaszoltam, hogy nincs alapvizsgám, s addig semmi ilyent nem akarok.
Semmi kedvem ahhoz, hogy ostoba dolgozatokkal tömjenek agyon. Így azt dolgozom, ami
nekem tetszik, s a kritikát önérzettel állom ki, vagy állok azzal szembe, és nem leszek annak
kitéve, hogy némely nagyságos úr szeszélyében kegyelmesen azzal bíztasson, hogy elveszítem ösztöndíjamat. Szamosi.1021 Bizonyos tereken nincs szükségem atyáskodásokra; sem
arra, hogy mindenki kötelen vezessen, mikor a magam lábán is járhatok.
Jobb nekem az a tudat, hogy számítottak reám, akik mégis illetékesek – mint az, ha
pályázat esetén hozzájutok, s egy csomó törpe lelkű, hitvány naplopó a hátam megett azon
rágódik, hogy „protekcióm volt”. Így nem vittem el senki elől semmit.
Nem félhetek attól sem, hogy elsején a nyugtával együtt kapom azt a „jóakaratú” felvilágosítást, hogy most utoljára kapom az ösztöndíjat. Nem abból a fából faragtak, hogy min-

1017

1018
1019
1020
1021

zados emlékére állították. Az 1930-as évek végén az emlékmű felső részét ledöntötték. 1941-ben
helyreállították, 1977-ben újra ledöntötték és feliratait eltüntették. Murádin Jenő: A megsebzett
szobor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma. Kolozsvár, 2008,
Kriterion. 98.
Tanítványa mindig beszámolt a távolléte idején történt eseményekről. A játéknyomda betűivel
összeállított, a naplóból hiányzó 1900. esztendőben írt levelében éppen sövényfalvi eseményekről számolt be. Ifj. Gidófalvy István levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1900. július 20.). KL
Lev I. 311. Néhány nappal korábbi levele is a Marosvásárhelyen nyaraló nevelőjének szólt. Ifj.
Gidófalvy István levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1900. július 17.). KL Lev I. 310.
Kelemen Lajos beszúrása.
KL Lev I. 212–213.
Schilling Lajos.
Kelemen Lajos beszúrása.
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den elseje után kunyorálni tudjak a kegyelemért. – Így a jóakarat csak egy egyetemi félévem
elveszítésével biztathat; de Mohácsnál több embernek veszett el féléve, mint nekem.
Október 4. 1898.
Ma e levelet teszem póstára Keczán Izidor székesfehérvári kir. törvényszéki bírónak:1022
Délelőtt tettem fel Budapestre Gidófalvy Irmusnak egy sürgönyt esküvője alkalmából,
melyben ez állott:
„Szerencsét és boldogságot kíván: Kelemen”.
Szívemből kívántam.
Október 8., délben. 1898.
Ma kaptam választ Székes Fehérvárról levelemre.1023
E szerint a latin könyv históriája tisztán a Pataky1024 találmánya – amit már elbeszéléséből is gondoltam. Miután a hagyományra nézve kételyeink voltak, annak igazolására találta
ki a latin-história meséjét; nem gondolván arra, hogy utánajárhatunk.
A mostani fejfa nem az, amiről a bíró úr ír. Már azt is megújította 1885-ben egy Váradi
Simion nevű oláh Banyicáról, Gergelyffy bácsitól kért sírkeresztfát hozzája.1025
Végül Koncz tanár úr az egész Barcsay-históriát Kőváry: Erd. régiségeiből1026 tudta, s
amit még ezenkívül tud, azt éppen a bíró úr apjától, az öreg Keczántól hallhatta, akivel többször volt együtt – a zsábenyicai sósfürdőn –, amint nekem mondta a nyáron.
Kővári pedig említett munkájában hibásan idézi Bethlen Jánost,1027 mert az az általa
idézett helyen Répát mondja Barcsay megöletése helyének. Különben szeptember 25-én
délután körülbelöl 2 óra hosszat voltam Kanyaró Ferencnél1028 s ott eléhoztam ezt a kérdést
is.1029 Kanyaró azt mondja, hogy Kőváritól kérdezte, mikor ő is írt az „Erd. Múzeumba” a B.
Gáspár megöletéséről írott két elégiáról (jelen évfolyam);1030 de nem emlékezett, hogy adatait honnan kapta. Valószínűleg ott járt, látta a sírfát, beszélt a pappal, s a hagyományra
támaszkodva írt.1031
1022 Levelében Barcsay Ákos meggyilkolásának helyszínéről kér adatokat. KL Lev I. 214–215.
1023 KL Lev I. 215–246. Kelemen Lajos a levélben foglaltakra hivatkozott a témával kapcsolatos
írásában. „Keczán Izidor székesfehérvári kir. törvényszéki bírónak, mint a volt pap fiának, 1898.
október 6-ról kelt szíves közlése.” Lásd A Mezőség széléről i. m. 55., 1. jegyzet.
1024 Pataky György kozmatelki földbirtokos.
1025 Kelemen Lajos: A Mezőség széléről i. m. 53.
1026 Kőváry László: Erdély régiségei i. m. 327.
1027 Bethlen János: Erdély története 1629–1673. Ford. P. Vásárhelyi Judit. Utószó, jegyz. Jankovics
József. Bp., 1993, Balassi.
1028 Kanyaró Ferenc (1859–1910), a kolozsvári Unitárius Kollégium történelem-, filozófia- és magyarirodalom-tanára.
1029 Kelemen Lajos érintette a kérdést A Mezőség széléről i. m., majd külön tanulmányban igyekezett
tisztázni az ügyet. Barcsay Ákos megöletésének helye. Erdélyi Múzeum, 1901. 4. sz. 245– 258.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 29–31.
1030 Kanyaró Ferenc: Elégiák Barcsay Gáspár haláláról. Erdélyi Múzeum, 1898. 4. sz. 217–221.
1031 Barcsay Ákos megölésének 240. évfordulóján Dózsa Endre Kolozs vármegyei alispán felvetette,
hogy nyughelyét díszes emlékoszloppal jelöljék meg. A kozmatelki helyszínre küldött bizottság
tagjai – Márki Sándor és Pósta Béla egyetemi tanár, Hosszú Pompejus államépítészeti hivatalfő-

180

EME
1898

Október 9., este.
A tegnap este 11-kor érkeztek a közjegyző úrék, s az öreg Gidófalvy ngs úr.1032 Ma
Pistuka roppant jókedvű volt, s folytonosan pesti éleményeket beszélt. Mondta, hogy látta a
minisztereket, elsorolta, hogy miféle szobrokat, miniszteriumokat, kórházakat és hidakat
látott. Járt a kir. palotában is, ahol a kiállítás1033 alkalmával nem volt! Ide a nagytatájával
»volt« ment. A közjegyző úrral volt az Akadémia képtárában, ült a villamoson, járt a népszínházban és a budai várszínházban is.
Ma jártam Szádeczkynél. Elvittem a két emigráns albumot, amelyeket Czeczné ő nga.
ajándékozott, s mutattam az ádámosi mennyezet-festések vázlatait, a gogánváraljai menynyezet-beosztást, amit még VI. gim[názista] koromban vettem a helyszínen fel, Nemes
többi vázlatát az útról, s az ajtoni mennyezet díszeit, és végre az ezekből kombinált szék- és
kanapé-díszt, s magokat a magyar bútor-rajzokat is. A bútor-rajzokat ott is tartotta, mert a
mintára esetleg csináltat.
Minden nagyon tetszett neki, s ajálta, hogy a gogánváraljai, ádámosi és fülpösi mennyezetfestésekről írjak jelentést az Erd. Múzeumnak, vagy tartsak felolvasást a szakosztály gyűlésén.1034
Délután találkoztam Dicsőékkel.
Október 15., este.
Ma járt nálam Szász Feri. A délelőtt érkezett. Szegénynek a féléve elvész. Délután együtt
voltunk az Erd. Múz. Egylet tört., nyelv és bölcseleti szakosztálya felolvasó ülésén és a neveléstani előadáson.
Október 18. du.
Tegnap adta át Rácz Endre (Demeter) az Orbán-ívét 3 frt. 10 kr. aláírással, 2.80-t ideadott, s Szabó Marci még tartozik 20 kr-ral, s valaki 10-zel Nemestől1035 és Biástól. Tegnap
levelem jött.
Ma jelent meg az Erd. Múzeumban a Farkas utcai ref. templom falkép-töredékeiről írott
nehány sorom.1036

1032
1033
1034
1035
1036

nök, Pákei Lajos főmérnök – mellett ott volt Kelemen Lajos „fiatal történetíró”. A bizottsághoz
Kozmatelkén csatlakozott Barcsay Domokos országgyűlési képviselő és testvére, Barcsay Tamás
földbirtokos, gróf Bánffy Miklós tekei országgyűlési képviselő, Raicu Clement görögkatolikus
esperes (a balázsfalvi érsek kiküldöttjeként), Papp Zoltán tekei főszolgabíró, Velits Zoltán
mezőörményesi földbirtokos. A tudósításban leközölték Barcsay Ákos román nyelvű fa emlékjelét, melynek fordítása: „Itt van eltemetve Barcsay király. Állította ezt az emléket Váradi
Simion, örök emlékezetül, 1886 évben”. L. Barcsay fejedelem sírja. Vasárnapi Újság, 1901. szeptember 8. 36. sz. 582.
Id. Gidófalvy István (1833–1916) miniszteri tanácsos, dr. Gidófalvy István közjegyző édesapja.
Kelemen Lajos következetesen öreg Gidófalvy nagyságos úrnak nevezi naplójában, ez az elnevezés a továbbiakban is reá vonatkozik.
1896-ban, a Városligetben megrendezett országos millenniumi kiállításról van szó.
Nyomtatásban l. Három erdélyi mennyezetfestésről. Erdélyi Múzeum, 1898. 10. sz. 606–614.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 114–120.
Ifj. Nemes Ödön.
Kelemen Lajos híradása további felfedezések hiányában ma is az egyetlen adat az egykori falfestményekről. Falfestmény töredék. Erdélyi Múzeum, 1898. 8. sz. 472. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 120. Herepei Gergely református esperes is
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Este. Künn villámlik, dörög és hull az eső. Ily későn ritka a villámlás – éppen itt.
Október 19.
Névjegyemen a következő pár sort melléklem az Arch[aeologiai] Értesítőbe1037 küldött
mikefalvi és kozmatelki templomok 6 oldalas leírásához:1038
Ugyancsak ma küldöm a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Bpest Üllői út, Köztelek)
címére Marosszék határozatait a gazdasági ügyekről 1718-ban.
2 oldal a bevezetés, a többi a határozatok másolata; összesen 32 oldal. Egy névjegyet ide
is küldtem a következő tartalommal:1039
Október 22., délben.
Tegnapelőtt ment el az öreg Gidófalvy I. és Szalay László tanácsos.1040 Ma Koncz tanár
úrnak egy válaszos levelezőn ezeket írom:1041
Október 23., délben. 1898.
Délelőtt voltam Szacsvaynál a Szász Feri ügyében, s megkaptam Kovács Gézától bírálandó dolgozatát. Meghívtam délutánra Pistuka barátait, s az egyetemen Hampeltől a következő levelem volt:1042
November 12., este.
Most este én is tüntetni voltam.1043 Végighallgattam az ifjúsági gyűlést s Ditrói1044 szemérmetlen szereplését. A New Yorkon túl Ambrus Károllyal, s Nagy Bélával mentem.
Mikor a »Páris« Rózsa utcába jutottunk, két szociálista alak utánunk rohanva figyelmeztetett, hogy lovas rendőrök jönnek szembe velünk, s csakugyan fél perc múlva ropogott-csattogott a kövezet lovaik lábai alatt. Tíz-tizenöt „futólépés” után egy kapun beugrottunk –

1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

1044
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hagyott hátra a festményekről szóló feljegyzéseket. Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei i. m. 53–54.
Levelét Hampel József (1849–1913) régésznek, egyetemi tanárnak, a Magyar Nemzeti Múzeum
Érem- és Régiségtára igazgatójának, az Archaeológiai Értesítő szerkesztőjének küldte. KL Lev. I.
216.
L. Kelemen Lajos: Pusztuló régi templomokról i. m. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 121–122.
KL Lev I. 217.
Szalay László külügyminisztériumi tanácsos, Gidófalvy István közjegyző egykori iskolatársa és
közeli jó barátja.
Borsos Tamásra vonatkozó források kiadásáról ír. KL Lev I. 218.
Hampel József levele. KL Lev I. 217. Kelemen válasza uo. 227–229.
A tiltakozást az ún. Csongrád megyei felirat váltotta ki. A vármegyékhez eljuttatott körlevélben
a parlamenti ellenzék bírálata mellett a kormánypárt támogatását kívánták. A függetlenségpárti diákság – köztük Kelemen Lajos – az utcára vonult, ahol összecsapott a rendfenntartókkal. A
felirat szövegét l. Ellenzék, 1898. november 7. 3.
Ditrói Mór (1851–1945) színész, színházigazgató. 1887-ben a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója lett. Joghallgató korában a kormánypárt ellen tüntető diákok egyik vezére, akkori viselkedése kivívta az alapvetően ellenzéki beállítottságú Kelemen Lajos ellenszenvét.
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éppen szemben a Dorgó1045 közjegyző konyhájával. Ambrus is oda került, de a kalapja künn
maradt. Haton – vagy heten rekedtünk arra az udvarra.1046
Egy szakácsnéféle behozott három kalapot, s Ambrus eggyel ezek közül tovább állott. Mi
is el akartunk menni, de akkor tértek vissza a rendőrök, s újra bevonultunk. Azután végre
az előbbivel összesen vagy 5–6 percnyi szorongás után négyen a Kis-Mester utcán át a piacra
jöttünk ki. Ezek közül csak Böjthi Gábor joghallgatót ismerem névleg – avval is most mutatkoztunk be egymásnak. Az udvarra szorultak közül még – Ambruson kívül – csak Kaufman
»8. osztályossal« joghallgatóval ismerkedtem meg. Később Székely Géza ügyvéd lett.1047
A piacon láttam László Árpád kollégámat1048 egy gyermekkalappal. Az övé elhullott, s
egy gyermektől kért egyet. Derzsi László I. éves mat[ematikus] tanárjelölt szintén elveszítette a saját új kalapját, s mást kapott az utcán.
*
Orbán-íveink közül legelőbb a Mihály Zsigáét1049 adtam be 5 frt-tal, s Rácz Endréét 3 frt.
10 kr-ral. Zsiga az övét jobbára M[ező] Madarason, Rácz Endre pedig szinte mind itt gyűjtötte. Az utóbbin mind tanárjelöltek adakoztak, s tán csak két jogász van a 11 v. 12 adakozó
közt. Ezeket különben leginkább Rácz Miklós kollégám gyűjtötte.
A mi íveink – a Pistukáé s az enyém – az Ellenzék f. évi 252. (nov. 7.) számában jelentek
meg.
Az enyémen adakoztunk: Én 1 frt, Csíki Laci 50 kr, Kozma Endre 50 kr, Kiss Ödön 50
kr, Kronberg Irma 50 kr, Gidófalvy Irma 50 kr, a ngs. asszony 2 frt, Apám 50 kr. (Ez az Ellenzékből kimaradt.) Jenő, az öcsém20 kr, Miklós 10 kr, Zsigmond Titusz 50 kr, Csomoss Jenő
bátyám1050 50 kr, összesen 7 frt 30 kr.
Pistuka ívén: Pistuka 50 kr. A ngs. asszony 3 frt, a sövényfalvi nagymamája, özv. Bede
Károlyné 1 frt, Kronberg Irma 50 kr, Gidófalvy Irma 50 kr, Dr. Bodor Ferenc1051 1 frt, Dr.
Tóth Endre 50 kr, Nagy Irma (t. i. Kronberg) 20 kr, Kis (G.) Irma1052 20 kr, Hinknicklné 20
kr, Hinknickl bácsi1053 50 kr, Sámy ügyész úr1054 50 kr, az öreg ngs. úr, id. Gidófalvy István 1
frt. Összesen 9 frt. 60. Együtt 16 frt. 90.
Jött még Miskolcról Bogovich órástól 3 frt, s báró Bornemissza Károlytól 10 frt.
November 25., reggel.
A tegnapi Ellenzékben jelent meg Paál Gusztáv kollégám Orbán-íve 7.50 frttal, s a múltkori ívek után beadtam volt a Vadasdy Péterét 1 frt 20 kr-ral, s a Szathmári Jenőét 1 frttal.
Eddig az egyetemi hallgatók gyűjtése 34 frt. 70, s még a künn levő íveken körülbelöl 15 frt.
Az Ellenzék összes gyűjtése most ezekkel meghaladta az 500 koronát. Tegnap futólag mutat1045 Aranykúti Dorgó Albert (1842–1915) törvényszéki bíró, királyi közjegyző, a kolozsvári közjegyzői kamara elnöke.
1046 Az Ellenzék, 1898. november 12-i számában, a diákság győzelméről cikkezett.
1047 Kelemen Lajos beszúrása.
1048 László Árpád 1909 és 1918 között Kolozsvár város levéltárosa.
1049 Ferencz Mihály Zsigmond.
1050 Csomoss Jenő.
1051 Dr. Bodor Ferenc ügyvéd, kézdivásárhelyi közjegyző, Gidófalvy Irma férje.
1052 Gidófalvy Irma.
1053 Hinknickl János közjegyzősegéd. Dr. Gidófalvy István szászrégeni közjegyzői irodájának írnoka, aki feleségével együtt követte főnökét kolozsvári állomáshelyére.
1054 Sámi László.
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tam Kanyarónak1055 a marosközi unitárius esperesség protokollumából másolt adataimat, s
az 1684. évi visitatori végzéseket ott is hagytam nála, hogy adja be a Keresztény Magvetőbe.
A többit is odaadom, de előbb a könyvről röviden egy általános ismertetést kell hogy
írjak.1056
Az Erd. Múzeum utolsó – novemberi – számában most jelent meg »Szádeczky« a Cserei
Mihály és Bethlen Kata egyházi adományairól1057 s a karácsonyfalvi kókuszdió pohárról1058
szóló két rövid cikkem.
November 27., este.
Ma válaszoltam Koncz tanár úr levelére, s megírtam, hogy az Erd. Múzeum februári
vagy márciusi száma kiadja a Borsos végrendeletét, csak írjon hozzá bevezetést. Haza is
levelet küldtem.
Délelőtt mutattam Kanyarónak a Bethlen Gábor-féle könyvet, s az 1550-beli naptáramat. Az unitárius gimnázium ifjúsági olvasó-termében találtam, s körülbelöl egy óráig
beszélgettem vele.
Délben itt volt Zágoni Gizike. Másodéves növendék a tanítónőképzőben. Elég csinos
barna leány.
Délután a közjegyző úrral, Tóth Endre dr. úrral és Pistukával meghallgattuk Pfeiffer
Péter dr.1059 előadását a villanyosságról. Igen érdekes volt, de több előismeret kellett hozzája,
mint amennyi iparosainknak van. Pistukának az a kísérlet maradt legélénkebben az emlékében, midőn egy vashengeren a villanyáramot átvezette, s az delejessé vált. Így egy mázsás
súlyt meg tudott tartani.
Itthon is többször mondta ezt.
Én most hallottam a drót nélkül való táviratozásnak ügyes, értelmes magyarázatát, s
most láttam reá kísérletet is.
December 1., reggel.
Most, nyolc óra után szivárványt láttam. A Belmagyar utcában láttam meg az unitárius
templommal szemben, s mikor hazajöttem, még akkor is látszott. Mutattam a nagyságos
asszonyéknak is. Különben már ez az ötödik napja annak, hogy egész tavaszi időnk jár.
Ma küldtem Biásnak levelet. A tegnap írt nekem, s küldött egy cikket a „mikeszászi ref.
egyházról”.

1055 Kanyaró Ferenc.
1056 Egy régi protokollum könyvészeti adatai. Magyar Könyvszemle, 1900. 427–428. és A marosköri
unitárius esperesség visitátori végzései 1681-ben. Keresztény Magvető, 1901. 39–42, 152–158.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 224–225., 342–349.
1057 Cserey Mihály és Bethlen Kata egyházi adományai. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 540–541. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 341.
1058 A nyárád-karácsonyfalvi kókuszdió pohárról. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 541–542. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 164.
1059 Pfeiffer Péter (1862–1947) fizikus. 1904-től az „elektromágnesesség és a mágnesség kísérlete
tana” tárgykörből a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
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December 8., este.
Ma kaptam Koncz tanár úrtól levelezőt – s a tegnap Csíki Lacitól levelet. Csak Szász
Ferinek nem jött el még a „legközelebb”, amikor már hetekkel ezelőtt küldött levelemre
válaszol.
Szádeczky tanár úrtól is kaptam ma egy rövidke levelet. Piros plajbásszal volt írva még a
címe is. Úgy hallom, hogy a kisleánya, s egyik fia hozta.
Kedves Druszám!1060
Kérem a mennyezetfestések rajzait, mert holnap indulunk.1061
Szíves üdvözlettel: Szádeczky Lajos
Ma délután tehát elvittem hozzá a gogánváraljai 4 címer képét, az ádámosi mennyezet
vázlatait, s a fülpösi kevés vázlatot. Fülpösre különben nem mennek. Odaadtam az Ádámosra vonatkozó jegyzeteimet is, ami kevés volt. Velük megy Békési Károly1062 is, hogy rajzoljon és fényképezzen.
Még mind tart nappal az enyhe idő.
December 10., reggel.
A tegnap este megnéztük Az ember tragédiáját. Színpadon is felséges. Ádámot Kovács
Gyula,1063 Évát Fá»y«i Szeréna1064 játszotta. Mind a ketten nagyszerűek voltak. Egyik jelenet
gyönyörűbb a másiknál. Leghatásosabb a Tankréd és a francia forradalom jelenete. Ez utóbbit különösen kitűnően rendezték. Vad, véres alakok rontottak a színpadra. Egyik rongyosabb, mint a másik. Tombolt és dübörgött a tömeg, s mikor a Marseilleset énekelték az
ember a forradalomba képzelte belé magát.
Mi a londoni vásárt követő temetői jelenet közben jöttünk el, mert az este érkezett Szabolcska a feleségével.1065 Én mentem ki elejökbe.
Pistukának a darab alapeszméjéből magyaráztam egy keveset, de természetesen nagyon
keveset, mert azt gyermekész fel nem éri.
A darab megértéséhez – már amennyire ő értheti – elmondtam nehány szóval az egyiptomi, athéni és római jelenetek értelmét, majd azt, hogy ki volt Tankréd és Keppler, s mily
véres és nagyszerű volt a francia forradalom.
1060 Szádeczky Lajossal kialakult munkakapcsolatának előzményeiről a hiányosan fennmaradt napló nem tudósít. Miután az 1897. évi naplóbejegyzések hiányoznak vagy lappanganak, azokat
részben pótolhatják a levélben fennmaradt adatok. Szádeczky Lajos levele Kelemen Lajosnak
(Kolozsvár, 1897. július 30.) KL Lev I. 140.
1061 A tanulmányút résztvevői – Szádeczky Lajos, Domokos Ernő és Radisics Jenő – által látottak
(Balázsfalva, Küküllővár, Ádámos, Abosfalva stb.) szorosan kapcsolódnak Kelemen Lajos munkásságához. Szádeczky Lajos: Műtörténeti tanulmányút. Erdélyi Múzeum, 1898. 10. sz. 614–
616. Hihetőleg tanára beszámolója további nagy hatással lehetett Kelemen Lajosra, és újabb
felfedezőutakra inspirálta.
1062 Békésy Károly (1850–1938) újságíró, közgazdász, az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénztárosa.
Amatőr festőként képein rekonstruálta a régi, kapukkal, bástyákkal és városfallal övezett Kolozsvárt.
1063 E(csedi) Kovács Gyula (1839–1899) színész, rendező, a kolozsvári Nemzeti Színház tagja.
1064 Simay Gyuláné Fáy Szeréna (1865–1934) színésznő. 1899–1900-ban játszott a kolozsvári Nemzeti Színházban.
1065 Szabolcska Mihályné Kun Erzsébet.
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E forradalomról régebben is beszéltem neki. Szabolcskával, Tóth Endrével és a közjegyző úrral fél egyig voltunk fenn.
December 12.
Ma küldtem levelet Hampelnek.1066 Még az este megírtam.
December 15.
Tegnap délután hullott nehány hópehely. Ez volt az első az idén. Rögtön el is olvadt;
különben mindössze negyed óráig sem hullott. Szádeczky a tegnapelőtti órán egész végig
útjokról beszélt.
December 23., este.
Versényi György dr.-nak1067 holnap egy levelezőt teszek fel, a következő tartalommal:
Kolozsvár, 1898. XII./24.
Mélyen tisztelt Tanár úr!
A helyi lapokból olvastam, hogy – mint az Emke útikalauz1068 szerkesztőjéhez – a tárgyi
hiányokra és tévedésekre vonatkozó észrevételeket a m[élyen] t. Tanár úrhoz kell küldeni.
Mint érdeklődő, nagyon szívesen járulnék én is pár apró helyreigazítással és pótlással a
munkához, s ezért kérem szépen, egy levelezőn szíveskedjék értesíteni, hogy ilyeneket meddig fogad el. Megjegyzem, hogy visszajövetelem idejére – január első hetére – azokkal –
mivel úgyis kevés lesz – elkészülök. Hamarább nem tudok, mert haza utazom, s a „Kalauz”
nincs birtokomban, hogy vihessem. Becses válaszát tisztelettel kéri kész híve:
Kelemen Lajos tanárjelölt
Címem: Marosvásárhely, Szántó utca 28.
Marosvásárhely, december 28.
Tegnap érkezett Versényitől levelezőm, melyben ezeket írja:1069
Eddigelé voltam Biásnál, Nemesnél1070 és az öreg Koncznál. Nemes a tegnapelőtt este
utazott el. Kikísértem az állomásra. Akkor ment Bernády,1071 a tökfejű szélkakas is. Olyan
volt, mint egy megvert kutya. Megállott az első osztályú váróterem egyik sarkában, s ott
lesütött szemmel húzódott meg, mint egy tolvaj. Nemes köszönt neki, ő fogadta, s nagy
barátsággal beszélt pár szót vele. Én pedig hátat fordítottam neki, és néztem a vonatot.

1066 Kelemen Lajos levele Hampel Józsefnek (Kolozsvár, 1898. december 12.) a lebontott műemléktemplomokról. KL Lev I. 227–229.
1067 Versényi György (1852–1918) író, esztéta, 1894-től a kolozsvári állami felsőbb leányiskola tanára, az Erdélyi Irodalmi Társaság főtitkára.
1068 L. Emke uti-kalauz Magyarország erdélyi részében. Összeállitva a fiókválasztmányok, számos
erdélyrészi iró, valamint az egyesület irodalmi szakosztálya s az illetékes hatóságok és intézmények közreműködésével. Kolozsvárt, 1891, Közművelődés.
1069 Versényi György levele Kelemen Lajosnak az EMKE útikalauzához beküldendő pótlások ügyében. (Kolozsvár, 1898. december 26.) KL Lev I. 231.
1070 Id. Nemes Ödön.
1071 Bernády György.
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Nemes a rajzokat febr. elejére mind leküldi, s akkor beadom az „Erdély”-hez.1072 Koncznál Biással jártam.
*
Az 1898. esztendő naplófogalmazványa1073
II. 21. A II. Teleki Mihály naplóját1074 másolom.
II. 15. estélyen Sámyéknál.1075 Szellemidézés.
II. 26. Határnév gyűjtés.1076
III. 4. A m[ező]bándi Kováts levelek válogatása Szász Ferinél.
III. 6. D[eák] F[erenc] E[gylet] mulatsága. Tavaszy Mariska.
III. 15. A börtön megtekintése. A ref. Th[eológia] ünnepélyén.
IV. 3. Biró Lajossal megismerkedésOrbán B[alázs] szobra ügyében.
IV. 5. M[aros]v[ásár]helyt. Orbán szoborügy.
IV. 8. 6–7 Vajdasz[en]tiványon.
IV. 10. Levél Biró Lajoshoz Orbán B[alázs] szobor ügyében.1077 M[aros]v[ásár]helyt az
Orbán szobor ügyében járás-kelés, agitálás. 13-án K[olozs]váron.
IV. 17-én Orbán szobor ügye.
IV. 25. Felhívás a szoborra M[aros]v[ásár]helyen mégis. Orbán gyűjtések eredményes.
V. 30. Biciklit kapok. 188 frt.
VI. 5. Kirándulás Pistával a Törökvágáshoz. Első bicikli utam Apahidára.
VI. 13. Biciklin Gyalutól. Kastély megnézése kívülről.
VI. 19. A kéttornyú ref. templom tornyában Szász Tiborral és Pistával.
VI. 30. M[aros]v[ásár]helyen vagyok. Hétfőn reggel érkeztem. Nemes Ödönnel a környék nevezetességeinek leírása, rajzolása s Márki helyeselte. A képeket kiadatja az Erdélyben. Bernádyval s feleségével Keszleréknél1078 találkozom.
VII. 7. Vadasdy Róza lakodalma V[ajda]sz[en]tiványon. Szász F[erenc] eljött Bánffyéktól.
Gezsénélne román falusi tanítónak.
VII. 16-tól Sövényfalván, 25-én Nemes Ödönnel terveink. Sövényfalvi templomot az
őszön lebontják.1079
Biciklizés. VIII. 3. Az ádámosi templomban. A poronddal elvették az ősemberi telep
cserepeit.
1072 Erdély, turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület értesítője.
1073 A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt naplófogalmazvány részleteiben kiegészíti az 1898.
évi végleges naplóbejegyzéseket, és támpontot ad a naplók végleges változatának módszertanához. ROLKMI Fond 593.
1074 L. Második Teleki Mihálynak életéről való maga írásai ab anno 1703 usque ad annum 1720. Teleki Mihály kéziratos naplója. Másolata MTA Kt. Ms. 10.210.
1075 Sámi László.
1076 A témában írt publikációját l. Marosszéki határnevek a XVI. és XVII. századból i. m. Újraközölve
Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 237–245.
1077 L. KL Lev I. 190–191.
1078 Keszler József.
1079 Egy helyi kézírásos lapban megjelent írásában a lebontandó templom megörökítésére szólított
fel. „Legyen új templom, – szebb és nagyobb. De egyre kérjük Sövényfalva régészeit és műbarátait. A régi templomot ne engedjék teljes végpusztulásnak. Fényképeztessék le, méressék fel,
rajzoltassák meg; – s ezzel Kis-Küküllő megye egyik legérdekesebb építészeti emlékét mentik
meg a hálás utókor számára. Bár úgy lenne!” Sövényfalvi Hiradó, 1898. július 31. 5. sz. 1.
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VIII. 8. Dicsősz[en]tmárton: Lerajzoltam a templomot, 2 gót ajtó. A mennyezet 1769-i.
VIII. 9. A vízvezeték kútja kiásása.
VIII. 12. M[aros]v[ásár]hely. 11-én Sövényfalváról Balavására felé haza.
VIII. 15. Sírtöredék lerajzolása a Büdös-közben.
VIII. 17. este Sz[ász]banyica, Kozmatelke, M[agyar]fülpös, Kövendi Kálmánnál, ki a 2.
elemiben tanítóm volt. Nemes csak 25-én jött meg, ki 26-án este.
VIII. 28. Ny[árád]sz[en]tlászlón biciklin.
IX. 1. Szász Feri leesik a Vácmányon a bicikliről. Jenő megbukik a javítón.
IX. 15. Kolozsvár, IX. 3. Biciklin K[olozs]váron. Aszfaltjárda K[olozs]várt a főtéren.
Szász F[erenc] Bonyhára megy Bethlenékhez. Első vendéglőben látom a közjegyző úrral.
IX. 17. A királyné temetése. (A királyné szoborgyűjtése elaltatja Orbán B[alázs] szobrát.) Pistával a szamosfalvi honvédemléknél.
X. 3. Gidófalvy Irma lakodalma. Nem pályázom ösztöndíjra. Ennek tartalma kiegészítendő! Kozmatelki síremlék ügye.1080
X. 23. Hampel levele X. 21-ről.
November. Orbán-ívek a lapokban.
XII. 8. Mennyezetfestmény vázlatok Szádeczkynek.
XII. 12. Levél Hampelhez. Szabolcska itt.
XII. 28. Marosvásárhelyen.

1080 Barcsai Ákos erdélyi fejedelem kozmatelki sírjeléről van szó. L. Kelemen Lajos levele Keczán
Izidornak (Kolozsvár, 1898. október 4.) KL Lev I. 214–215. és Keczán Izidor levele Kelemen
Lajosnak (Székesfehérvár, 1898. október 6.) Uo. 215–216.
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Kolozsvár, 1899. január 21., este.
Mindjárt lejár a hónap, s csak ma írok először ebben az évben ide. Halasztgattam; múlt,
s elmaradt.
Ma kollokváltam Schillingnek.
Az Ellenzék jan. 17-i számában az Orbán Balázs-emlékre ismét jött Dr. Kuun Géza gróftól1081 10 frt, Tuba Lajos kolozsmonostori tanártól1082 2 frt, s három ív tőlünk. A Biásét és
Nemesét1083 2–2 koronával még feljövetelem után 2–3 nappal beadtam, a Polgár Józsefét
pedig talán 16-án. Az Ellenzék összes gyűjtése a kamatokkal 550 korona 85 fillér.
A keresztúri szoborbizottságnál az Ellenzékben január 5-én megjelent kimutatás szerint
van 2156 kor. 72 fillér. Az egész szoboralap tehát együtt 2707 kor. 57 fl.
Január 29. du.
Tegnap kollokváltam Márkynál, s kollokvium után mindenről elbeszélgetve, eléhoztam
azt is, hogy a gogánváraljai, ádámosi és fülpösi mennyezetfestéseket jó volna felvenni az
Osztrák–Magyar Monarchia most készülő Erdély-kötetébe.1084 Nálunk oly kevés nemzeti
művészeti emlék van, s a fülpösi festmény oly szép magyar mintákat tartalmaz, hogy okvetlenül megérdemelné a felvételt az Osztr[ák–] Magyar Monarchia erdélyrészi művészeti
képei közé. A nemzeti irányú művészetnek különben is a fülpösi egyik legrégebbi és legszebb emléke, s a külföld oly keveset tart nemzeti mívelődésünkről, hogy minden alkalmat
fel kellene használnunk az alaptalan vagy túlzott kicsinylés megcáfolására. Erre az Osztrák–
Magyar Monarchia igen kedvező alkalmat nyújtana. Német szöveggel is megjelenik, s éppen
a németek tartanak minket a legkevesebbre. De nem is tekintve erre, a fülpösi mennyezetnek nehány »kockája« négyzete magában véve is nagybecsű.
Márky helyeselte is tervemet, s Szádeczkyhez utasított, mert Kolozsvár és vidékének a
megírása reá van bízva. Márky azt mondta különben, hogy Szádeczky az erdélyi résznek
főmunkatársa, s majd intézkedik, hogy Nagy Miklós1085 ezeket lerajzoltassa.
Ma aztán mondtam Szádeczkynek, de sajnos, a tervből, úgy látszik, hogy semmi sem
lehet. Szádeczky azt mondta, hogy az efféle sok bajjal jár, s aztán nem is az Osztrák–Magyar

1081 Osdolai gróf Kuun Géza (1839–1905) orientalista, klasszika-filológus, nyelvész, a magyar őstörténet keleti forrásainak kutatója.
1082 Tuba Lajos, a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet vegyészeti tanára.
1083 Id. Nemes Ödön.
1084 Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. kötet. Magyarország II. kötet. Délkeleti
Magyarország. Erdély és a szomszédos hegyvidékek. Bp., 1901, Magyar Királyi Államny. A kiadványban nem szerepelnek az említett erdélyi mennyezetfestmények. Kelemen Lajos
ismeretést írt a megjelent kötetről. Erdélyi Múzeum, 1902. 3. füzet. 155–160. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 456–460.
1085 Nagy Miklós (1840–1907) újságíró, lapszerkesztő, 1867-ben a Vasárnapi Újság szerkesztője. Jókai Mórral közösen szerkesztette az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben könyvsorozat Magyarországot tárgyaló részeit.
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Monarchiába való. Azt ugyan nem tudom, hogy miért ne volna odavaló, de már úgy látszik,
hogy elmarad.
Elhoztam a fülpösi magyar ruhás alak képét, s a mennyezet egy négyzetének részletéről
vett vázlatot. Felküldöm Pestre Nemes Ödönnek, hogy rajzolja ezt is le, s majd kiadjuk az
Erdélyben.1086
Február 1., este.
Délután itt volt Kathonay Gyula Marosvásárhelyről, Lenkével és Olgával.1087 Már tegnap
délben találtam őket a Belfarkas utcában, de csak köszöntem, s alig egy perc megállás után
jöttem is, hogy Pistukát hozzam haza. Tegnap este a színházban voltak. Himfy dalait1088
adták, s mi is ott voltunk, a Szász Domokos-féle1089 páholyban, mert a püspök halála óta a
bérletet a közjegyző úrék vették át. Átmentem az első és második felvonás közben a Ferenczpáholyba,1090 és Sámy Erzsikének1091 nehány gyöngyvirágszálat vittem Rózsika őnagyságától1092 és a ngs. asszonytól. Onnan láttam, hogy Kathonayék éppen a felettünk levő középpáholyban ültek.
Ma itt is uzsonnáltak, s Olga énekelt uzsonna előtt nehány népdalt és operarészletet.
Szép, erős hangja van, de nem énekel érzéssel. Hanem ennek csak fiatal kora lehet az oka.
Hazakísértem őket. Én Lenkével mentem, s Olga elől Kathonayval. Elbeszéltem Lenkének a tüntetéseket. Ő most is olyan csendes, jó leány. Olga elevenebb és szebb is, de Lenke
komolyabb és jobbnak látszik. Olga itt marad, hogy énekelni tanuljon a Konzervatóriumban – Lenke pedig az eddigi tervek szerint pénteken hazamegy.
Február 2., este.
Délelőtt voltam Pap Istvánéknál, hogy Kathonayékat meglátogassam. Otthon voltak, s
éppen készültek el. Lenkét és Olgát Ősz Lázárral, a Pap Lili tanítójával felkísértem a Királyi
Tábláig. Lenkével délután is találkoztam egy percre a piacon. Akkor mentem a szabadelvű
párt (???) képviselő-jelölő gyűlésére. Beszélt a közjegyző úr is.
Délután itt volt Kozma Rózsika,1093 s aztán bejött a mamája is. Az este érkezett meg Dr.
Tóth Endre Tekéből. Itt hál az én szobámban.
Február 8. 1899.
Az este leveleket írtam. Előbb Nemest kértem meg, hogy küldje le a banyicai1094 képeket
– aztán Koncz tanár úrnak a csíki krónikájáról,1095 a Borsos-fiúkról és a fülpösi mennyezetfestés érdekében írtam.
Ezt nem fejeztem volt be –, csak színház után.
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
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Kiadását l. Kelemen Lajos: A Mezőség széléről i. m. 58.
Kathonay Gyula leányaival.
Berczik Árpád (1842–1919) színműíró vígjátéka.
Szemerjai Szász Domokos (1838–1899) református lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.
Ferencz József unitárius püspök páholya.
Sámi László leánya.
Czecz Rózsika.
Kozma Ferenc leánya.
Mezőbanyica.
Kelemen Lajos tanulmányban is feldolgozta a marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtárából a Farkas Nepomuki János-féle kéziratos példányt. L. A csíki krónika egy jegyzetes példá-
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A Troubadourt adták. Zenéje oly szép, hogy még az én nem műértő füleimet is sok
helyen gyönyörködtette.
Hazulról tegnap jött levelem.
Nemesnek felküldtem a fülpösi magyar ruhás alakot, s a mennyezet egy díszítményvázlatát. Az utóbbit kezdőbetűbe rajzolja, mégpedig O betűbe, mert az én leírásom avval kezdődik.1096
Február 12.
Délelőtt voltam Pistukával az Erd. múzeum egylet gyűlésén a ref. teológia dísztermében.
Herman Antal1097 a néprajzi gyűjtésről olvasott fel, Szádeczky a bukovinai és székely varrottasokról beszélt, s Vikár Béla1098 a finn Kalevala egy részletét olvasta fel – majd fonográfon
mutatta be annak dallamát, s több magyar népdalt.
Tegnapelőtt haza, s ma Biásnak tettem fel levelet.
Február 14.
Érdemesnek tartom feljegyezni, hogy ma olyan meleg volt, hogy délután kettőkor kiskabátban mentem az irodába, s négy után úgy jöttem haza. Egész kellemesen éreztem így
magamat. A legkevésbé sem fáztam. Tegnap délben a napon 17º meleg volt, s este 9 órakor
is 3º volt a fagyponton felül. Ma egész nap a leggyönyörűbb tavaszi idő járt.
Február 18.
A tegnap Orbán Balázs emlékére a tordai polgárság 108 frt, s nehány kr-t küldött az
Ellenzékhez, most közölték Gergelyffy Sándor gyűjtését is, aki szintén a mi íveinkkel gyűjtött.

nyáról. Erdélyi Múzeum, 1900. I. füzet 48–55. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti
tanulmányok II. i. m. 219–223.
1096 A magyarfülpösi ruhás alak leírása: „Háromnegyed profilban jobbra áll, s nincs egy méter magas. Lekopott fejének csak körvonalai ismerhetők meg, de hátraomló, hosszú, barna haja épen
maradt, s a lapockákig ér le. Még épebb a ruházat; csak a színek halványodtak. A dolmány
hosszú, gallértalan, szennyes-zöld színű és testhez álló. Lefelé szűkülő ujjai a kézcsuklókig érnek. Világos piros öv szorítja a derekhez, s az övön felül a nyakig 12 gomb zárja a mellen össze,
míg azon alól gombok nincsenek. Világos piros a szűk magyar nadrág is, mely a kissé vékony
lábszárakra szorul reá, a térden jóval alól érő csizmák pedig sárgák. Száraik tetejét elől egy-egy
gomb díszíti, s a kérgen alól hegyes, csillagos sarkantyú áll hátrafelé róluk. Az övről áttört munkájú kardkötők nyúlnak le a széles, hajlott kard díszítményes tokjához. A markolat hajló, a keresztvas az éles oldalon csaknem a markolat fejéig nyúlik be, foka felé pedig szinte derékszög
alatt áll keresztbe a pengével. Az alak fél kezével bal csípője táján egyik kardkötőt érinti, míg
jobbját mereven előre nyújtja, s benne valami csokorfélét markol. Mivel a ruházat színei egyeznek a mennyezetfestés uralkodó színeivel, feltehetjük, hogy ezt is 1642-ben festették, s ekkorra
utal különben a ruházat jellege is. Nem lehetetlen, hogy a kép Gáspár Miklóst, a romladozó
templom egykori helyrehozatóját, vagy magát a mennyezetfestő asztalost ábrázolja”. L. Kelemen
Lajos: Két férfi ruházatkép a XVII. századból i. m. 254.
1097 Herrmann Antal (1851–1926) etnográfus, az első ciganológus triász tagja, az Erdélyi KárpátEgyesület múzeumi igazgatója. 1898-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
1098 Vikár Béla (1859–1945) etnográfus, műfordító, a Kalevala fordítója. Európában elsőként gyűjtött fonográffal népzenei anyagot.
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Az este ott voltam a választás utójátékán. Láttam mindent. A tömeget, amint láttam, a
Filippiék1099 kirohanása bőszítette fel. A csendőrök puskaaggyal, a lovas rendőrség karddal,
s a gyalogrendőrök kit, ahogy értek s amivel tudtak – úgy ütöttek. Gyermekeket és sétáló
úrinőket egyforma elbánásban részesítettek a dobálózókkal.
A nagytemplom szentélyénél egész csatát láttam. Az előrerohanó lovas- és gyalogrendőrökre egész sor ember dobott. Voltak 10–12-en, s a dobás után futottak és elvegyültek a
tömegben.
re »is gondoltam. Azonban egyáltalában nem sokba vettem. Utóbb fájt, s még most is fáj.
Alig várom, hogy vége legyen.
Ingyen rendeltek reá, s Nagy Lajos is csak szívességből rendelt a köhögésem ellen.1100
Március 18., este.
Az idén ma jártam künn először biciklizni. Ghiczy Tihamérral1101 voltam Szamosfalva1102
felé, a második emelkedésig, a 3. km-kőig. Ő a Zebrán, a tanulógépen jött. Nagyon hamar
belészokott. Csak két délután jött le próbálni, s már ma jól ment, pedig még csak az őszön
próbálgatta a felülést. Látszott rajta, hogy nem gyakorlott; de most már elég jól megy. Természetesen neki az egyensúlyozás könnyű, s a kormányzáshoz is hozzászokott a figyelme,
mert tud lovagolni.
Holnap ismét megyünk.
Március 15-én részt vettem az egyetemi ifjúság piaci ünnepén. Csodára, elég jól sikerült.
100–120 egyetemi hallgató tudott reá összegyűlni – s ez itt nagy dolog. Hosszú 3-as, 4-es,
5-ös sorokban vonultak ki egy nemzeti lobogó alatt. A dalárda, alig egy hét óta történt megalakulása után, szép sikerrel szerepelt.
Aznap délután a Redutban is voltam.
Március 15-én vagy 16-án Pistuka sokat olvasott a Szívből.1103 Még a nyáron elkezdte, de
néha hetekig nem olvasta. Most azt mondta, hogy legszebbek benne a tanító elbeszélései.
*
A kiütéseim rég meggyógyultak. Ma jártam is Nagy Lajosnál, hogy megköszönjem a
szívességét; de nem volt otthon, s csak névjegyet hagytam. Herpessosper.1104
Április 4. Marosvásárhelyt.
Nagypénteken éjjelre, az 1 órás vonattal érkeztem haza. Még aznap voltam Czeczéknél1105
és a szabó céhnél, hogy a megvételre hirdetett 10 régi ezüstpoharukat az Erd. Múzeum számára egyelőre „lefoglaljam”. Tegnap aztán Szádeczkyvel együtt voltam náluk.1106
1099 Filippi Gyula rendőrbiztos, majd kolozsvári rendőrparancsnok.
1100 A február 18. és március 18. közötti időszakból hiányoznak a napló oldalai. Az oldalak levéltári
számozása folyamatos, az utólag kihúzott szövegrész eleje vagy a levéltárba szállítás előtt kallódhatott el, vagy túlságosan személyes hangvétele, témája miatt Kelemen Lajos távolíthatta el.
1101 Ghiczy Tihamér határrendőrségi tanácsos, 1932-ben Debrecen főkapitánya.
1102 Szamosfalva falut 1968-ban Kolozsvárhoz csatolták, annak keleti részén, a Mezőségre vezető út
mentén fekszik.
1103 Edmondo de Amicis (1846–1908) legismertebb műve A szív (Il cuore). (Bp., 1889.)
1104 Kelemen Lajos beszúrása. Pontosítva herpes zoster: övsömör.
1105 Czecz Rózsika.
1106 Szádeczky Lajos ismertette a műtárgyakat. L. A marosvásárhelyi szabó czéh-poharak. Erdélyi
Múzeum, 1899. 6. sz. 395–399. Később Kelemen Lajos is foglalkozott a témával: Adatok a ma-
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Én mindeniket még 1895 nyarán láttam Biással. Akkor Izsónál1107 voltak; ő volt a céhmester. Szádeczky velem Szilágyi Józsefhez,1108 a mostani céhmesterhez, illetőleg ipartársulati elnökhöz jött. Ott volt Pataki György és Kiss János is. Két szabó. Nem alkudtak meg,
nem is kértek, sem nem ígértek határozott összeget. Megbecsültetik előbb itt, s megírják a
becsárat. Aztán ott is megnézi Szathmáry,1109 s az ezüst értékük kétszeresét fizetik értök.
Ma itt van Szász Feri. Bándon1110 volt.
Április 5.
Szász Feri tegnap délután ment el. Vele voltam, amíg elindult, s azután lementem
Keszlerékhez.1111
Csak a százados úrral beszéltem, mert a nagyságos asszony beteg. Tán köszvényes. A
kisfiú, Pista is tüdőgyulladásban fekszik.
Feljövet bementem Dicsőékhez, ahol megismerkedtem Jakab Rudolffal, a volt kézdivásárhelyi törvényszéki elnökkel.1112 Az estét Biásnál töltöttem. Olvastuk Márkitól a szabadságharc történetét.1113 Éppen a békepárt szerepét, s a függetlenségi nyilatkozat kimondását
végeztük el. Én olvastam – fennhangon – az azelőttieket is.
Ma délelőtt viziteltem Kathonayéknál. Most voltam Vásárhelyt legelőbb náluk. Csak
Kathonay, s Lenke és Mariska1114 voltak otthon. Alig találtam meg az emeletre a feljárást.
Április 9. este, Kolozsvár.
Csötörtökön estére ide érkeztem, s a tegnap Ghiczy Tihamérral künn voltunk
Szamosfalva túlsó végén, a 6. km-kőnél biciklizni. Ghiczy most egész jól tud. Visszajövet
betértünk a róm. kath. templomhoz. A vonatról vettem volt észre, hogy régi. Egy asszony
előhívta a tanítót, s ő olyan szíves volt, hogy a templomba is bevitt. A kis templomnak érdekes faragott kő-ajtai, s csinos ablakdíszei vannak. Benn legérdekesebb a hajó déli falába
befoglalt két Mikola-sírkő, melyek közül egyik 1559-ből való. Északon evvel szembe van az
utolsó Mikola 1732-ből való sírköve; lefelé fordított címerével. Mikola-címer díszíti a szentélyboltozat zárókövét is, míg a hajó kijáratánál, a karzat alatt a templommal egykorú, érdekes kő keresztelőmedence van. Ezt Ghiczy vette észre. A sekrestyében múlt századból való
könyveket láttunk. Tán 3 vagy négy is volt. Egy kivételével egyházi munkák. Már benn
homály volt. Hat óra felé járt az idő.
Április 16., este. 1899.
Ma jártam a túri hasadékban. Reggel 1/4 7-kor indultam Turcsányi Józseffel és Pap
Andor első éves jogásszal. Kilenckor már a hasadékban voltunk, s egész 12-ig azt jártuk

1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114

rosvásárhelyi szabó czéhpoharakhoz. Erdélyi Múzeum, 1901. 1. sz. 52–57. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 18–21.
Izsó Ferenc szabómester, a marosvásárhelyi szabó ipartársulat korábbi elnöke.
Szilágyi József szabómester, a marosvásárhelyi szabó ipartársulat új elnöke.
Szathmáry Elek kolozsvári ékszerész, ötvösmester.
Mezőbánd.
Keszler József.
Várterész Jakab Rudolf (*1891) jegyző, majd törvényszéki elnök.
Márki Sándor: Az 1848–49-ik évi szabadságharc története. In: A magyar nemzet története X.
Szerk. Szilágyi Sándor. Bp., 1898, Athenaeum.
Kathonay Gyula és leányai.
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össze. Négy gyermek vezetőnk is akadt. Kettő közülök igen ügyes, jó vezető volt; de kettő
csak cölönk.1115
A hasadék fenn nem nagyon érdekes, de alól a malomnál éppen olyan felséges, mint a
tordai. Sok a barlangja. Van 9–10 is, de némelyik elérhetetlen helyen. Én háromban jártam.
Egyikben – amelyik Túr felől menve bal kézre a második – csak én voltam –, még az ún.
Sötét barlangban ismét én nem jártam, s Turcsányiék voltak. Láttam a Kutyák szikláját, a
Vérföldet, hol a föld veres. Régebben egyszer itt nagy csata volt, s itt harcolt Szt. Péter (értsd
Szt. László!). A föld az akkor omlott vértől maradt örökre pirosnak. Máshelyt koronás kígyó
él a sziklában s nagy gyémántja van; de nem tudják elvenni. (Ezeket két 13 és 15 éves fiú:
Kun Ádám és Nagy József beszélték.) Sokszor leszállottunk a patak felé, máshelyt újra a
tetőn, s a tető közelében haladtunk. A malommal szemben kimásztunk a Csűrbe is. Igen
meredek útja van. Én a vele szemben egyenesen lejövő kő-omlás árkán kapaszkodtam ki –
Turcsányiék pedig a bokrok felől. A Csűr közelében mintegy 3 métert csak nagy bajjal tudtunk megmászni. Ez már igazán szédületes hely volt. Egy megsikanodás a halál. A vezető
gyermekek ügyességével aztán feljutottunk, s egy darabig a Csűrben ültünk, aztán a mellette
levő meredek szakadáson kimásztunk a tetőre, s a Décsenge felől tértünk a tetőn vissza
Túrba. Visszamenet láttam a „Cigány papot az oltár előtt”. Ez is kőszikla-csoport.1116
A tarisznyában sok ásványt és praehistorikus cseréptöredéket hoztam. – Nagyrészüket
Pistukának. Nehány nekem is maradt.
Visszafelé akkora szelet találtunk, hogy Túrtól – ahol az út bejő a nagy útba – a 172. kmtől a feleki tetőig, a 159. km-ig alig 3 km-t jöhettünk biciklin. Másként jöhettünk volna 5–6
km-t is. A feleki tetőről a Bethlen-bástyáig (159–152 km) 19 perc alatt értünk le, menet
pedig a 159–166 [km]-ig 16 perc alatt jutottunk el. Délután kevéssel 4 óra előtt itthon voltunk.
Április 26., de.
Tegnapelőtt voltam a Petőfi Társaság estélyén a színházban. Ugyanazon este érkeztek le
Pestről az öreg Gidófalvyék. Most már állandóan itt laknak. A lakásuk a Szt. Egyház utcában
lesz.
Pista a tegnap kerülte meg magára legelőbb biciklin a kertben a kört. Most már elég
bátran megy.
A tegnap kaptam a Századok-tól az ismertetésért1117 10 frt-ot, s öt még ottmaradt tagsági
díjba. Már alig volt pénzem.

1115 Cölönk = kolonc.
1116 A kirándulás helyszínét megörökítő képeslapra emlékül ráírta: „Itt jártam 1899. április 16-án”.
A képeslap nyomtatott szövegét, „a Torda-Túri hasadék alsó vége”, átjavította: „A Túri hasadék
felső vége”. ROLKMI Fond 593.
1117 L. Székely oklevéltár VII. Szerk. Szádeczky Lajos. Századok, 1899. 362–368.
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Május 19.
A nagyságos asszony ma ment el Pistával Sövényfalvára.
Pista a tegnap délelőtt a kertben 30-szor járta
meg a szokott bicikliútját, s így 5 km utat tett meg.

Május 21., este.
Ma Sámy ügyész úrnál voltam ebéden. Ott volt az öccse – Béla Debrecenből, ennek a
felesége, s Laci, a fia, és Viola, a leánya. Csinos barna kisleány. A fiú szépen zongorázik. Ott
volt még Pestről az ügyész úr másik öccse és Lázár Ernő.
Délután felmentünk a ref. templom tornyába, s aztán a fellegvárba is, de innen az eső
elkergetett, s akármilyen gyorsan jöttünk, az unitárius templomig utolért, s oda rekesztett.
Sámy Viola, Annuska, Lázár s Én a templom középső ajtajához rekedtünk, amíg az eső egészen elmúlt. Sámyné őnagysága a két kisleánnyal egy egyes fogatra ült fel, s úgy ment az
esőben haza; de a kocsiban jól megázott.
A délelőtt fél tizenegy és tizenegy közt nagy jégeső volt.
Május 25.
Tegnap este itt volt Könyves Tóth »Mihály« Kálmán, debreceni pap.1118 Igen kedves, okos
ember.
Ma itt ebédelt Szabolcska, Bodor Tivadar sepsi szt. györgyi ügyvéd, Bodor Géza
csernátoni pap,1119 Csekme Ferenc1120 gernyeszegi, Benedek Árpád vajdaszentiványi pap, s
az öreg Gidófalvy méltóságos úr.
1899.
Május 26., reggel.
Szabolcska itt hált. Én már aludtam, mikor a közjegyző úrral hazajöttek. Ma reggel
Könyves Tóth Kálmán is itt volt Sámy ügyész úrral. Beszélgetés közben Szabolcska elmondta,
hogy miért nem lett ő földesi pap. Még Debrecenben volt akkor, midőn oda pályázni akart.
Gr. Degenfeld, a főispán1121 mint a kandidáló bizottságnak tán elnöke, felhívatta őt magá1118 Könyves Tóth Kálmán (1837–1924) református lelkész. 1883-ban Debrecen lelkésze, 1884-ben
a Tiszántúli Református Egyházkerület tanácsbírája.
1119 Bodor Géza, 1899–1917 között alsócsernátoni református lelkész, esperes.
1120 Csekme Ferenc (1860–1935) 48 éven keresztül a gernyeszegi egyházközséget szolgálta. 1901-től
1920-ig a Görgényi református egyházmegye esperese.
1121 Gróf Degenfeld-Schonburg József (1847–1927), Hajdú vármegye és Debrecen szabad királyi
város főispánja.
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hoz, s megkérdezte, hogy mint pap miféle pártállást foglalna el? Ő nyíltan kijelentette, hogy
szerinte a papnak csak papnak, s nem pártvezérnek kell lenni. Azonban ő egyénileg függetlenségi érzelmű, s amint akkor mondta, a mai eszével holtáig az maradna – sőt még köztársasági is tudna lenni. De mint pap soha sem exponálná magát. A főispán erre kurtán kijelentette, hogy csak ezt szerette volna tudni. A papságra aztán még csak nem is kandidálták.
Május 28., este.
Délután Rácz Miklóssal és Lukinich Imrével1122 kimentünk Szász Fenesre, hogy megnézzük az ott levő róm. kat. templomot. Ráczék már elindultak volt, s én csak Fenes innenső
végén értem utol őket. Bementünk a plébánoshoz, aki igen szívesen fogadott. Péter Józsefnek1123 hívják. Székely származású, szentkatolnai, igen kedves öreg úr. Bort, borvizet vett
elő, s öt óra felé járt, mikor a templomot megnéztük. Kívül-belöl átalakult.
Nyugoti és déli ajtaja, valamint benn a sekrestyeajtó mind a kifejlett gót ízlés műve.
Gótikus volt északon az a nagy befalazott – tán – diadalív is, mely a most már nem létező
egykori kápolnába vezetett. A hajó és szentély eredeti boltozata lennebb van szállítva. A
diadalív csúcsívét is elrontotta a leszállítás. A hoszszentély déli falában belől igen szép fülkék vannak, s a toronynak is csak egy része – a teteje felé – új, régi díszítményeiből is a felső
ablakok épek, míg alább egy csúcsíves ablakrózsa ki van törve. Kitörték a hajó déli, át nem
alakított ablakának csúcsíves díszművezetét is, de ez részben megmaradt.
A torony nagy, szürke, s jobbára faragatlan kövekből áll. Ablakaiból a velünk jött gyermek mutatta a „Rongyos” nevű határrészt, ahol II. Rákóczi György elesett vitézei három
nagy halom alatt nyugosznak.1124
Láttuk a „Leányvár” hegyét is.1125 A gyermek azt mesélte, hogy a régi időkben ott a király
lakott. Leírtuk a harangok feliratait, s az öreg plébános megmutatta a parókiának egyik –
még a régi épületből maradt boltozatos, tömör falú szobácskáját.
A templom különben kívülről is mutatja, hogy régi.
Támaszoszlopai kétszer törnek meg, fedőlapjuk hegyes szög alatt áll. A fedél meredek. A
nyugati ajtó kövében egy kis bekarcolt felirat mellett az 155[…]1126 évszámot, s alább 16ZZ-t
láthatunk.
Kijövet még be kellett térjünk a szíves vendéglátó öreg plébánoshoz, s háromnegyed hét
után valamivel esőben indultunk vissza, amely hazafelé mindinkább erősödött, s bár velem
is volt esőernyő, a hátam bőrig ázott, a cipőm s nadrágom is átvizült. Negyed kilencre értem
haza.
1122 Lukinich Imre (1880–1950) történész, egyetemi tanár. 1909-től 1918-ig a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az Erdély története és az erdélyi nemzeti fejedelmek története tárgykör magántanára. 1923-ban az Országos Levéltár, 1924-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának igazgatója.
1123 Péter József (1837–1908) 1884-től Szászfenesen plébános.
1124 A szászfenesi csata 1660. május 22-én Szejdi Ahmed budai pasa és II. Rákóczi György között
zajlott. A török–tatár haddal szemben kegyetlen harc bontakozott ki, és az erdélyi sereg hamarosan meghátrált. A fejedelem súlyos fejsebet kapott, és Nagyváradon két hét múlva meghalt.
1125 Leányvár = feltételezések szerint királyi várnak épült, majd Kolozsvár és Gyalu környékének az
erdélyi püspökség birtokába kerülése után püspöki vár lett. Más források szerint 1281-ben Monoszló Péter (1269–1307) erdélyi püspök védelmi célból építette. A szászfenesi erősség pusztulása az 1437. évi Budai Nagy Antal-féle erdélyi jobbágyfelkelés idejére tehető. Ricci József: A
szászfenesi leányvár. Honismeret, 2000. 1. sz. 57–58.
1126 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
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Június 4., este.
Most, délután kezdtem meg vásárhelyi hazamenetelemre a bicikli-előgyakorlatokat.
Apahida felé voltam a 10. km-kőig. Jövet s menet egész utam 20 km volt.
Ma írtam haza, s tudattam, hogy 20–25. közt megyek.
Június 5., este.
Mósa Józseffel1127 délután künn voltam Apahidán. Egész útunk 26 km volt.
Június 17., este.
Pista 15-én vizsgázott, s aznap este elutaztak Abbáziába, s a közjegyző úr tovább.
Ma délben kaptam tőlük Pestről az első két képes levelezőt.1128
Délután 7 óra felé voltam Szádeczky tanár úrnál. A kocsissal egy lenyomott zsák murvát
vittem, s egy félvékányi rostáltat is, hogy elhintsük. Ott volt Radnóti Dezső,1129 Versényi
György, Kovács Géza nála. A két utóbbit most ismertem személyesen meg; ámbár Versényit
látásból ismerem.1130 Már vetettem a rostált murvát mikor kijöttek, s úgy vetés közben
mutatkoztunk be.
Mikor az indexemet aláírattam, Szádeczky köszönte,1131 hogy a m[aros]vásárhelyi
poharakra figyelmeztettem,1132 s egy párizsi kiállítási bejelentőlapot adott, hogy arra
Vásárhely vidékéről egyet-mást felírjak.1133 Már akkor feldiktáltam megnézésre a sárpata1127 Sáromberki és karulyai Mósa József, árvaszéki elnök, a Hajh, – Erdélyország! Vázlatok Erdély
közelmúltjából. Bp., 1928. szerzője.
1128 Tanítványa más alkalmakkal szintén tudósította a történésekről, így a naplóból hiányzó 1901.
esztendőben is. „Édes Kelemen úr! A levelezőlapját megkaptam, köszönöm. Mi a múlt csütörtökön Polába voltunk, és itt megnéztük a gyönyörű amfiteátrumot, mely akkora nagy római
színház, hogy 20 ezer ember elfér benne. Láttunk még egy pogány templomot, a tengerészeti
múzeumot, Tegetof (!) és Miksa császár szobrát, egy római kaput és egy Rudolf nevű hadihajót.
Hétfőn Portoréba és Buccariba voltunk kirándulni. Portoréban halásztam, Buccariban is a város megjárása után halásztam a hajóról. Abbáziában ma kezdtem meg a halászatot. Fogtam már
két halat és az egyik hallal egy tengeri pókot. Egész nap halászom. Üdvözölve és csókolva maradok szerető tanítványa: Pista.” Ifj. Gidófalvy István levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1901.
április 18.). KL Lev I. 338.
1129 Radnóti Dezső (1865–1903) hírlapíró, szerkesztő. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület egyik alapító tagja, 1892-ben és 1896-tól haláláig az Erdély folyóirat szerkesztője.
1130 1898-ban Kelemen Lajos és Versényi György levelet váltottak. L. a december 23-i naplóbejegyzést, továbbá KL Lev I. 230–231.
1131 Szádeczky Lajost az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás számára az „erdélyrészi, valamint
szászföldi műkincsek egybegyűjtésére” kérték fel. L. Miklós Ödön: Magyarország és társországai
az 1900-ik évi párisi nemzetközi kiállításon. Bp., 1903, Athenaeum. 156.
1132 Szádeczky Lajos ismertette a műtárgyakat. L. A marosvásárhelyi szabó czéh-poharak i. m.
1133 A bejelentőlap szövege: „4110. sz. P. K. 99. Az 1900-ban Párisban rendezendő nemzetközi kiállításon, mely a XIX. század méltó zárókövét fogja képezni, az 1897. évi XVIII. törvénycikk rendelkezése szerint Magyarország hivatalosan fog részt venni. A modern ipari, gazdasági és kulturális csoportokon kívül, külön e célra tervezett s a millenniumi kiállítás történelmi épületeinek szellemében alkotott pavilonban válogatott történelmi emlékeinket kívánjuk bemutatni oly
célból, hogy egyfelől a művelt külföld figyelmét felkeltsük szeretett hazánk iránt, másfelől pedig
régi kulturális viszonyaink jellemző mozzanatait feltárjunk az őseink bőkezűségével létrehozott
s az unokák kegyeletével megőrizett emlékekben. Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége, Urunk
és Királyunk ezúttal is legkegyelmesebben kilátásba helyezni méltóztatott, hogy az udvari és a
felséges uralkodóház tulajdonát képező gyűjteményekből a hazai vonatkozású kincsek és mű-
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ki,1134 pókai,1135 m[aros] szt. királyi régi harangokat, a m[aros] szt. királyi, karácsonyfalvi,1136
ny[árád] szt. lászlai kelyheket, a m[aros] szt. királyi templomot, a pókai 1706 v. 7-ből való
mennyezetfestést, amely különben elég primitív dolog, s a n[agy] teremii templomot a
Sükösd-emlékekkel.1137 Akkor adtam át a székely krónikáról való kis dolgozatomat is.1138

1134
1135
1136
1137

1138
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tárgyak ezen kiállításra átengedtetnek. Ő Felségének ezen legmagasabb érdeklődése biztos kilátást nyújt arra, hogy a történelmi kincsek és emlékek birtokosai, testületek és magánosok, hazafias készséggel fogják a magas példát követni, s a kiállítás céljaira alkalmas tárgyaikat a magyar
nemzet kulturális múltjának mentül teljesebb illusztrálására rendelkezésre bocsátják. A párisi
magyar történelmi kiállítás keretébe a rendelkezésre bocsátott terület korlátolt volta miatta csak
válogatott emlékek vehetők fel. Miután kiváló súlyt helyezünk arra, hogy elsősorban a … tulajdonát képező tárgyak a kiállításunkból ne hiányozzanak, mert azok nélkül az előzetesen
programszerűleg megállapított kulturális kép hézagos lenne, van szerencsénk … tiszteletteljesen arra kérni, hogy ./. alatt idecsatolt bejelentő ívekben felsorolt tárgyakat a párisi nemzetközi
kiállítás tartamára átengedni, a bejelentő íveket aláírni és azokat folyó évi … hó …ig a mellékelt
borítékban a kiállítási kormánybiztosságnak (Budapest, IV. Bécsi utca 3. sz.) a tárgyakat pedig
a szintén idecsatolt címlapokkal ellátandó csomagokban folyó évi szeptember hó 15-éig az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumba beküldeni méltóztassék, ahol azok gondosan őriztetni fognak. Ámbár a bekért emlékek csomagolása, beküldése, biztosítása, valamint a kiállítás
tartama alatt legnagyobb figyelemmel végzendő gondozása és visszaszállítása felől a bejelentő
íveken közzétett szabályzat minden irányban megnyugtató felvilágosítással szolgál: mégis külön felemlítendőnek tartjuk, hogy a történeti kiállításban való részvétel a kiállítókra nézve semmiféle kiadással sem jár, mert a tárgyak oda- és visszaszállítása, biztosítása, felállítása stb. összes
költségeit a kiállítási alap fedezi. Nagyon lekötelezne bennünket … ha a mellékelt bejelentő
íveken felsorolt emlékeken kívül netán saját vagy ismerősei közül egyesek birtokában levő oly
tárgyakra is felhívná figyelmünket, melyek a történeti kiállítás teljességét és fényét emelni alkalmasak. Ezen esetben a kitöltött bejelentő ívekhez csatolt üres ívet méltóztassék igénybe venni.
Fogadja … kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását. Budapest, 1899. március hó 8-án. Hegedűs
Sándor kereskedelemügyi m. kir. minister, az országos bizottság elnöke, Vaszary Kolos bíbornok, hercegprímás, a történelmi kiállítás tiszteletbeli elnöke, Lukács Béla kiállítási m. kir. kormánybiztos, gróf Széchenyi Béla a történelmi bizottság elnöke, Szalay Imre a történelmi kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke. Gépírás autográf aláírásokkal Az 1900. ÉVI PÁRISI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS + MAGYAR TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS fejléces levélpapírján.
ROLKMI Fond 593.
A marossárpataki harang minuszkulás felirata: + cristvs + rex + venit + in pace + devs + homo
+ factvs + est. Benkő Elek: Erdély középkori harangjai i. m. 302.
A pókai harang minuszkulás felirata: Sancta Maria ora pro nobis. Uo. 330.
Nyárádkarácsonyfalva.
A kiállításra az Erdélyi Múzeum-Egyesület 128, gróf Teleki Samu 120, gróf Bánffy György 44
tárgyat küldött. Az egyik kiállítóterem a keresdi várkastély olyan szobájának utánzata volt, melyet „a protestantizmus terjedésének idején a várkastély cselédsége imaházul használt”. Abban
állították ki „az erdélyrészi egyházi és világi kincseket és ékszereket”. Miklós Ödön: Magyarország és társországai az 1900-ik évi párisi nemzetközi kiállításon i. m. 160, 163.
L. A csíki székely krónika egy jegyzetes példányáról. Erdélyi Múzeum, 1900. 1. sz. 48–53. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 219–223. A székelység politikai, történelmi, irodalmi és társadalmi vonatkozásai a századelő fontos, sokat hangoztatott kérdéskörei közé tartoztak. Kelemen Lajost származása miatt is közvetlenül érintette ez a téma.
Naplói közül az 1902. évi sincs meg, ezért említést érdemel, hogy Kolozsvárt, 1902. január 12én, Orbók Mór elnökletével az Erdélyi Kárpát-Egyesületben „Székely Társaság” címen külön
szakosztály alakult. Célkitűzésük szerint „minden olyan ügyben, mely a székelység közművelődési, közgazdasági, ipari és nemzeti érdekeit érinti, az E. K. E. választmányának megbízása alapján véleményt mondani”, valamint „a székelység érdekében megindított minden mozgalomban
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Biciklizni rég nem voltam. Csak 6-odikán tettem meg 4 km-tert, s a tegnap délután hármat.
Július 8–10-ig itt leszek.
Június 19., délután 2 órakor.
Ma kaptam ki Gergely Samu tanár úrtól a Teleki-levelek másolásáért 22 frt. 40 kr-t.
Mintegy hete még kikértem 3 frt-ot, s ebből 2.50 [-et] Miklósnak küldtem cipőre. Onnan
hazafelé jövet megláttam, hogy a Mátyás király szülőházában kőmívesek vannak. Én is
elmentem oda, s összejártam az egész épületet. Sokkal terjedelmesebb, mint hittem. Csak az
emeleten 8 szoba van. Egyik egy nagy terem. Minden szobában jártam, s még egy darabig a
pincébe is lementem. A pincék, úgy látszik, elágaznak, s nagy terjedelműek.
A két múzeum veszekedik az épület felett, s csak az emeleten is elférne jelenleg mind a
kettő.1139
Még nem kezdték el a bontást. Félő, hogy a kaputól bemenet jobbra egyik szoba összeomlik.
Vizsgáltam, hogy nincsenek-e esetleg falképek, de nem voltak.
Június 21., este.
Ma 8, s a tegnap 6 km utat bicikliztem.
Június 25., este.
Délután meglátogattam Kathonayékat Pap István úréknál. Itt van Kathonayné,1140
Kathonay s Lenke. Az Olga1141 konzervatóriumi vizsgájára jöttek – amely tegnap este volt
meg.
Délután mintegy 5 km-tert bicikliztem. Máig az öreg méltóságos úréknál ebédeltem.1142
Megnéztem az özv. Hegedűs Sándorné1143 temetését. Rengeteg sokan voltak.
Június 29.
Hétfőn 10, kedden 17 km-tert bicikliztem.
Ma levelet küldtem Csíki Lacinak. Az este pedig írtam a ngs. asszonynak is.

1139
1140
1141
1142
1143

részt venni és a székely ügyekben javaslatokat tenni”. Erdély, 1903. 1–3. sz. 53. Az EKE Székely
Társaság 1903. március 3-án tartotta első ülését, melyen a közgyűlés az igazgatósági tagok közé
választotta Kelemen Lajost. Rajta kívül az igazgatóság tagja lett a körébe tartozó Gidófalvy István, Pákei Lajos, Csifó Salamon, Nyiredy Géza és Gyöngyössy Béla. L. Erdély, 1903. 1–3. sz. 54.
Kelemen Lajos megbízása révén kapcsolatba került a marosvásárhelyi Székely Társasággal és a
budapesti Székely Körrel.
Az épületben 1902. október 12-én, a Fadrusz János alkotta Mátyás-szoborcsoport leleplezése
után nyílt meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület Néprajzi Múzeuma.
Kathonay Gyuláné Petri Vilma, Petri Ádám (†1878) ügyvéd, királyi ítélőbíró, 1868-ban marosvásárhelyi takarékpénztári ügyvéd leánya.
Kathonay Gyula és leányai, Lenke és Olga.
Id. Gidófalvy István Majális utca 14. sz. alatti otthonában.
Magyarzsákodi Hegedűs Sándor ügyvéd, 1848–49-es honvéd hadbíró özvegye, kővárady Várady Anna. Gidófalvy István közjegyző és családja egy ideig a Kismester utcai Hegedűs-házban
bérelt lakást. A földszinten özv. Hegedűs Sándorné lakott gyermekeivel, Ilkával, Bélával és Istvánnal (1848–1925), a későbbi egyetemi tanárral és műfordítóval. L. Kelemen Lajos: Dr.
Gidófalvy István i. m. 61.
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Július 2., este.
Ma voltam itt Kolozsvárt legelőbb délelőtti istentiszteleten az unitárius templomban.
Józan Miklós1144 torockai pap beszélt. Nagyon ügyes, jó szónok. Most láttam a főbb egyházi
embereink közül legelőbb Bedő Albertet,1145 Daniel Gábort,1146 Br. PetrichevichHorváthot.1147 Megismerkedtem egy dézsi unitárius tanárral, Kádár Józseffel,1148 s láttam
Csifó Salamont, a háromszéki szabadkőmíves unitárius papot is.1149
Délben Sámyéknál1150 ebédeltem. Ott volt Szabolcska, a felesége, Orbók Mór, a képezdei
igazgató1151 és felesége, s a leányuk Ilonka. Szabolcska ebéd végén vagy három szép költeményét mondta el. Már csütörtök óta itt vannak. A feleségét hozta fel Engel dr.-hoz.1152
Később, délután odajött Becsek Lajos, a táblabíró is. Én négy óra felé jöttem el. Akkor
már az öreg méltóságos úrék itt voltak.
Július 9.
Szerdán este hazaérkezett a közjegyző úr. Pénteken reggel pedig a nagyságos asszony
Pistával. Künn voltam elejükbe. A nagyságos asszony egy szép képes levelezőnek való albumot hozott nekem. Már 32 levelezőm van benne. Azok is nagy részben az ők küldeményük.
Marosvásárhely, július 19.
Július 16-án jöttem haza. Maros-Csapóig hoztam a tanítványomat1153 is. Először történt,
hogy utazása alkalmával a mamája nem volt vele. Kocsárdon innen Szádeczkyékkel is egy
kocsiban jöttünk. Vasárnap este Szádeczky meghívott s hétfőn elvitt a mikházai Ferencrendi kolostorba.
N[agy] Ernye – Kál1154 – Deményháza felé mentünk. Kálban megállottunk a ref. templomnál, hogy Cserey Mihály 1701-ben adott ajándékait1155 megkeressük, de a templom be
volt zárva, s így nem láthattunk semmit. Ernyétől kezdve az út is új volt előttem. Vásárhely1144 Józan Miklós (1869–1946) 1896-tól 1899-ig Torockón lelkész. A Duna–Tisza menti unitárius
egyházkör megalapítója, 1941-ben püspökké választották.
1145 Kálnoky Bedő Albert (1839–1918) erdész, szakíró.
1146 Vargyasi báró Daniel Gábor (1854–1919) ügyvéd, politikus, főispán, országgyűlési képviselő.
1910-től a Nemzeti Munkapárt alelnöke.
1147 Báró Petrichevich Horváth Kálmán.
1148 Kádár József (1850–1939) helytörténész, pedagógus. 1873-ban a tordai, 1876-ban a dési gimnázium tanára, majd igazgatója.
1149 Székelykeresztúri Csifó Salamon (1885–1934) unitárius lelkész. Püspöki titkár, majd 1903-tól
kolozsvári lelkipásztor, teológiai tanár, a kolozsvári Unio szabadkőműves-páholy tagja.
1150 Sámi László.
1151 Kökösi Orbók Mór (†1930), a kolozsvári tanítóképző igazgatója. Orbók Loránd író, drámaíró
édesapja.
1152 Engel Gábor (1852–1935) 1881-től a Ferenc József Tudományegyetemen a szülészet magántanára, 1887 és 1918 között a Karolina Országos Kórház igazgatója. Kelemen Lajos sógorának,
Mikó Imrének a nagyapja.
1153 Ifj. Gidófalvy István.
1154 Székelykál.
1155 A marosköri református esperesség nagy anyakönyve szerint: „Anno 1701 die 1 Januarii. Nemzetes Cserey Mihály uram Isten dicsőségéhez való buzgóságából conferált a kaáli reformátusok
templomában való praedikálló székre egy szép veres scarlát persiai dufla szőnyeget, egy ezüst
tányért tíz latból valót; egy karmasin selyemmel varrott szkofiomos keszkenőt”. Kanyaró Ferenc: Cserey Mihály és Bethlen Kata egyházi adományai. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 541.
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ről 6 órakor indultunk, s 9-re értünk Mikházára.1156 Láttunk mintegy 100–120 drb gyönyörű magyar hímzést. Volt oltárterítő-, kézmosó kendő, kehelytakaró stb. mind különféle
mintákkal, más színezéssel. Ezek megválogatásával és nézésével telt el az idő legnagyobb
része.1157 Mintegy 50 drb megy a párizsi kiállításra.1158 Megnéztük az egyházi edényeket s a
könyvtárt, és voltunk a sírboltban.
1156 Az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás összegyűjtésével megbízott kiküldöttek munkájába
Kelemen Lajos is bekapcsolódott. Megtervezett útitervük alapján a következő helyszíneket látogatták meg. „Az 1900. párisi nemzetközi kiállítás m. kir. kormánybiztosa és Erdélyi Bizottsága
Erdély műkincseinek összegyűjtésével megbízott kiküldötteinek (dr. Radisics Jenő budapesti
iparművészeti múzeumigazgató és dr. Szádeczky Lajos egyetemi tanár, biz. előadó) Útiterve. A
körutazás részletes terve az idő hozzávetőleges megjelölésével így állapíttatott meg: Júl. 5.
Bonchida (gr. Bánffy György). Júl. 6. Szurdok (br. Jósika Sámuel). Júl. 7. Görcsön (br. Wesselényi Miklós), esetleg Zsibó, Zilah, Szilágysomlyó. Júl. 8. Hosszúfalu (gr. Teleki László Gyula). Júl.
9. Deés. Júl. 10. Bethlen (gr. Bethlen Pál). Júl. 11. Beszterce. Júl. 12. Harina, Teke, Szász Régen,
Berectelke (br. Bánffy Zoltánné), Magyar Fülpös. Júl. 13. Vécs (br. Kemény Kálmán) Görgény
Szt. Imre. Júl. 14. Radnótfája, Abafája, Gernyeszeg, Sáromberke (gr. Teleki Sámuel), Sárpatak
(gr. Teleki József ). Júl. 15. Nagy Ernye (br. Bálintitt József ), Maros Szt. György, Maros Vásárhely.
Júl. 16. Meggyesfalva (gr. Lázár Jenő), Maras Keresztúr, Kerekó Szt. Pál (gr. Haller György),
Teremi (br. Solymosi László). Júl. 17. Nyárádmente. Júl. 18. Kis-Küküllő vármegye, Abosfalva
(br. Apor István). Júl. 19. Székely Földvár (gr. Zichy István), Maros Újvár (gr. Teleki Károly és
Ádám), Veresmart, M. Csesztve (gr. Mikes Árpád). Júl. 20. M. Gombás (br. Zeyk József ), Nagy
Enyed, Tövis, Felső Gáld (br. Kemény László). Júl. 21. Meggyes, Darlac, Erzsébetváros, Almakerék. Júl. 22. Segesvár, Keresd (gr. Bethlen Bálint). Júl. 23. Fejéregyháza (gr. Haller Luiza), Nagy
Bún (br. Szentkereszty Pál), Székely Keresztúr, Székely Udvarhely (Ugron Gábor). Júl. 24. Erdővidéke, Barót, Olasztelek, Vargyas (Daniel Gábor). Júl. 25. Hídvég (gr. Nemes János), Földvár,
Brassó. Júl. 26. Bodola (gr. Mikes Zsigmond). Júl. 27. Sepsi Szt. György (Székely N. Múzeum),
Pótsa József v. b. t. t., Árkos (br. Szentkereszty Béla), Köröspatak. Júli. 28. Zabola, Imecsfalva
(özv. Cserey Jánosné úrnő), Gelence, Kézdi Vásárhely, Al Torja (özv. br. Apor Gáborné). Júli 29.
Tusnád, Zsögöd (Mikó Bálint főispán), Csík Szereda, Csík Somlyó. Júli. 30. Fel Csík és Gyergyó.
Júli. 31. Brassó, Fogaras. Aug. 1. Nagy Szeben. Aug. 2. Nagy Disznód, Szász Sebes, Szászváros.
Aug. 3. Déva, Marosnémeti (gr. Kuun Géza). Aug. 4. Branyicska (br. Jósika Lajos), Maros Illye
(br. Bornemissza). Aug. 5. Vajda Hunyad, Hátszeg. Aug. 6. Gyulafejérvár és vidéke. Aug. 7.
Zalatna és vidéke (Lukács Béla kormánybiztos). Aug. 8. Torockó Szt. György (Toroczkay Sándor), Torockó, Torda. Aug. 9. Kolozsvár. Aug. 10. Kalotaszeg. Kolozsvárt, 1899. július hó 2-án.
Az Erdélyi Történelmi Bizottság II. üléséből. Gróf Bánffy György biz. elnök, Dr. Szádeczky Lajos biz. előadó.” Kézírás. ROLKMI Fond 593.
1157 A párizsi világkiállítás háziipari csoportjában szerepelt „a kalotaszegi varrottas, a felső megyék
jellegzetes hímzései, a torontáli szőttesek, szőnyegek és vásznak, a szepességi hímzések, a székelyek és csángók szövészete és régi varrottas-utánzataik”. Miklós Ödön: Magyarország és társországai az 1900-ik évi párisi nemzetközi kiállításon i. m. 237.
1158 Az 1900. évi párizsi kiállítás megfelelő alkalomnak látszott Erdély kulturális és művészeti értékeinek nemzetközi bemutatására. Vö. a kiállítás erdélyi történelmi bizottságának felhívásával.
„Az 1900. évi párisi kiállítás magyar történeti csarnokában egyik nagy terem, az ’erdélyi fejedelmek terme’, Erdély műkincseinek bemutatására van fenntartva. Kedvező alkalom bemutatni a
nagyvilág előtt Erdély egykori jelentőségét, dicsőségét, kultúráját, világtörténeti szereplését. Az
erdélyi fejedelmek termét úgy kell berendeznünk, hogy az méltó legyen e dicső múlthoz, hogy
az Erdély egykori hatalmát szemlélhetővé, frappánssá tegye. Dokumentálnunk kell a külföld
előtt Erdély régi műveltségének magas színvonalát, a tudomány, művészet és ipar terén elért
harmonikus fejlettségét, régi műemlékekben való gazdaságát, melyet az ősi hagyományok iránt
maiglan élő kegyelet nehéz viszonyok között is megőrzött a templomokban, főúri családokban,
nemesi udvarházakban, polgárok tűzhelyeinél, múzeumokban, városok és egyházak birtoká-
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Két kehely a kiállításra megy.1159 Láttam ősnyomtatványokat 1482-ből, 1484-ből, 1486ból (a Thuróczy-krónika), s 1491-ből. Egy püspöki süveg1160 bélésében pedig Szádeczky egy
XIV–XV. századból származó kódextöredéket talált.
Az emeleten 4 ajtófél 1667-ből származik, s van egy napóra 1693-ból. Megnéztem a két
kis csengettyűt is, melyek közül egyiket 1670-ben, a másikat 1680-ban öntötték. A kolostor
fakapuja 1673-ból való.
Lenn a faluban vettünk nehány régi szőttes párnafejet, s pár varrottast. Mikor megtudták, az asszonyok seregestől hozták a régi varrottasokat. Most már egyik sem tudja készíteni.
Mindenikre anyjáról, nagyanyjáról, s még régebbről maradt. Vettünk régi fali kancsókat is,
amelyeket ők bokályoknak neveznek. Azok közül egyiken, amit Szádeczky megvett, 1773
évszám volt. Én is vettem egy 80–100 évest 15 krajcárért. Vettem azonkívül 4 szőttes párnafejet, s 4 másféle varrottast 1 frt. 30 krért, 1 drb fél római téglát, s egy negyedet 10–10 kr-ért;
3 betűs téglatöredéket együtt 10 krért, egy régi patkót ismét 10 kr-ért, s vagy 10 drb régi
pénzt 25 krért.
Sem a szőttes párnafejek, sem a patkó vagy a régi pénzek egy része, s a téglák nem érték
meg teljesen, amit értök adtam, de mégis szívesen fizettem értök nehány krajcárt. Gyűjteni
helyesen csakis így lehet. Így elteszik máskor, amit találnak, abban a reményben, hogy eladhatják.
Visszajövet Szereda1161 felé jöttünk. Mikházától Búzaházáig újra először jártam azon a
vidéken. Azon alól azonban igen jól ismerem a helyet. Szent Lászlóra újra bementünk.
Onnan a sekrestyeajtót, egy lábas poharat, egy úrvacsorai kenyértartót s három régi varrottast visznek el. Szádeczky még bement Backa-Madarasra Sándor László Nagy-Küküllő
megyei főispánhoz, s Szent Benedekre1162 Toldalaghyékhoz. Mindkét helyen eredménnyel
járt.
Szent Lászlótól fogva velünk volt Biás is. Tíz óra tájban este értünk haza.
Tegnap ismét M[aros] Szt. Királyon voltunk. Szádeczkyvel biciklin mentünk ki. Itt már
sokszor jártam. A ref. templomtól két kelyhet, 1 poharat, s tán két varrottast írtunk fel.
Tegnap a nagyságos asszonyt egy hosszú levélben tudattam a mikházai kirándulásról.

1159
1160
1161
1162
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ban. Össze akarjuk azért gyűjteni a régi műkincseket, a világhírű erdélyi ötvösművészet remekeit, serlegeket, kupákat, zománcozott és drágaköves ékszereket, fegyvereket, zászlókat, régi
bútorokat s házi felszereléseket, kosztümöket, képeket, keleti, ún. ’erdélyi’ szőnyegeket s minden
műbecsű tárgyat. Különös súlyt fektetünk a régi erdélyi katonaság, főképp a huszárság emlékeire, a melyekre vonatkozó képeket, ábrákat, metszeteket részint az erdélyi-, részint a tervezett
huszár-teremben állítanánk ki. Mindezeknek összegyűjtésére a kereskedelmi m. kir. miniszter
úr külön ’erdélyi bizottságot’ szervezett, melynek kiküldöttei a nyár folyamán be fogják járni
Erdély minden vidékét, fel fogják keresni az egyházakat, városokat, kastélyokat, udvarházakat,
gyűjteményeket, s ki fogják válogatni az anyagot, mellyel az erdélyi termet a magyar történeti
kiállítás legeredetibb, legmegragadóbb látványosságává varázsolhatjuk.” A bizottság előadójaként Szádeczky Lajos volt tanítványával, Kelemen Lajossal együtt hivatalos úton járt. Erdélyi
Múzeum, 1899. VII. füzet. 484–485.
Vö. Magyarország a párisi világkiállításon. 1900. Bp., 1901, Hornyánszky Viktor kny.
Damokos Kázmér (1606–1677) erdélyi ferences missziófőnök püspöki süvege, a csíksomlyói
kegytemplomban őrzik.
Nyárádszereda.
Nyárádszentbenedek.
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Július 28.
Tegnapelőtt jelent meg a Marosvásárhelyben a második cikkem a párizsi kiállítási bizottság kutatásairól.1163 Az elsőt a Nyárád-melléki utunkról írtam.1164 Mind a kettőt tudósításul
írtam, de tárcának tették.
Z. Sebess Dénes1165 dr., a szerkesztő, kedden délelőtt, mikor a kollégium kapujában állottam, odajött hozzám, bemutatkozott és megköszönte, hogy hozzájuk küldtem a cikkeket.
Én is szívesebben küldtem oda, mint a szubvenciós Székely Lapokba,1166 vagy a szemét Közérdekbe.1167
A múlt szombaton felvittem biciklin Miklóst Szász-Régenbe. Estére hazajöttünk. Szerdán és csütörtökön a megyei levéltárban kutattam – alispáni1168 engedéllyel – a sóváradi
Tóth család után.
Július 31.
Tegnap Segesvárt, a Petőfi-ünnepen1169 voltam. Felséges szép ünnep volt.
Reggel négy órakor indultam hazulról. Mikor felöltöztem, már beszóllott egyik útitárs
– Bölöni, hogy indulunk. Künn hárman állottak. Kevéssel fennebb voltak a mi házunknál.
Öcsém – Jenő – csakhamar jelentette, hogy ötön vannak. Kinéztem, s akkor indultak.
Csak a Vácmány tetőn értem utol őket. Ott volt Bölöni, egy géplakatos, egy másik, aki
szintén iparosnak látszott, s két ungvári fiú. Ezek az utóbbiak egyenesen Ungvárról jöttek az
ünnepre, – 11 megyén, s 10 nagyobb folyón – az Ungon, a Latorcán, a Tiszán, a Nagy- és
Kis-Szamoson, az Aranyoson, a Maroson, a Nyárádon s a Kis- és Nagy-Küküllőn jöttek
Segesvárig át. Mintegy 600 kilométer utat tettek meg a Petőfi-ünnepre.
A Vácmányról pihenés nélkül ereszkedtünk be, s én akkor láttam meg valóban csak az
útitársakat. A vajai dombnál aztán leszállottunk, s én mindnyájoknak bemutatkoztam. A
1163 L. Megyénk és városunk a párisi kiállításon. Marosvásárhely, 1899. 59. sz. 1.
1164 L. Nyárádmenti műtárgyak az 1900. évi párisi világkiállításon. Marosvásárhely, 1899. 58. sz.
1–3.
1165 Zilahi Sebess Dénes (1869–1963) ügyvéd, agrárpolitikus. 1901–1906 között Marosvásárhely
országgyűlési képviselője. A Marosvásárhely és a Székely Ellenzék c. lap szerkesztője. Kelemen
Lajos 1888-ban – marosvécsi családi nyaralásának idején – találkozott vele. „A táncolók közül
ma is lelki szemeim előtt áll az a szép, finom, szelíd, 18 év körülinek ítélhető barna leány, aki a
m[aros]v[ásár]helyi kollégiumot éppen abban az évben végzett Sebess Dénessel megnyitotta a
bált. […] Sebess Dénes pedig egy jó évtized elmúltával Debrecenből házasodott, utóbb – mint
Marosvásárhely egyik függetlenségi párti képviselője – vezérszerepet vitt Mvhely életében, s
tudtommal mint kúriai bíró fejezte be a közpályát. Közbecsülésnek örvendett. Rokonszenves,
kedves, jó ember volt.” Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 77.
1166 Székely Lapok = Marosvásárhelyen, 1889–1906 között megjelent politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Címe 1902-ben napilapként rövid ideig Friss Székely Lapok. 1910 és 1924
között az elnevezése utódlapként Székely Napló. Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Székely Közélet–Tábortűz. Bp., 1988, Petőfi Irodalmi Múzeum. 2413–2414. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei A. sorozat 27–30.)
1167 Közérdek = a Marosvásárhelyen 1897–1910 között megjelent politikai, társadalmi napilapot
Kerekes Sámuel laptulajdonos szerkesztette.
1168 Farkas Albert.
1169 1899. július 31-én a Petőfi Társaság nagyszabású ünnepet rendezett névadója emlékére. Megvalósult az emlékmű, a múzeumház, az emlékpark, Segesváron Köllő Miklós alkotása, a Petőfiszobor. Életbe lépett az 1898. évi V. törvénycikk 1848–49 emlékezetének hivatalos ünneppé
nyilvánításáról. Gagyi József: Petőfi-ünnep Petőfi-falván. Kisebbségkutatás, 2002. 2. sz. 394–395.
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két ungvári fiú Mester Béla és Molnár Sándor volt. Az idén érettségiztek. Akkor tudtam
meg, hogy szerdától fogva s akkora rengeteg útról jönnek. Jól esett, s lelkesített, hogy ily
messziről is egy érzés vezet velök a közös cél felé.
Nagyobbára Molnár mellett haladtam, s beszélgettem vele. Minden hágónál leszállottunk, hogy se mi – se ők, méginkább ne fáradjanak.
A balavásári hegytetőn egy percig megpihentünk. Cikmántoron túl csaknem SzászNádasnál két gyalogost értünk el. Csete Gyula kolozsvári ref. diák s az öccse voltak MarosSzt.-Györgyről. A hétúri hegyoldalon nemsokára újból három gyalogost hagytunk el. Ezek
közül egyiket látásból ismertem még a vásárhelyi kollégiumból mint kisebb tanulót. Két
társa szintén diák lehetett. Még ott, az oldalon – mikor már a bicikliket vittük – utolért
Berzenczey Domokos joghallgató,1170 a Berzenczey István1171 fia, aki ezúttal a Kis-Küküllő
mellől, Vámos-Udvarhelyről jött.1172 Vele hétre szaporodott a társaság, s a hétúri oldalon
beereszkedve a kocsmárosnál tejet ittunk, és Hétúrt elhagyva az 53 km út után körül-belöl
negyed és fél kilenc között Segesvárt voltunk.
Már a piacon nyüzsgött a nép. Mindenfelé a vidékről besereglett magyar intelligenciával, kolozsvári vendégekkel, az ország minden részéből összesereglett emberekkel, s tömérdek székellyel találkoztunk.
Akkor is folytonosan érkeztek a szekerek és kocsik. Vajától Segesvárig mi is elhagytunk
legalább tizet.
Kilenc órakor kiindultunk Fejéregyház felé. Az úton sűrű csoportokban siettek ki Segesvárról oda. Több száz gyalogost, s 20–30 kocsit hagytunk el. Fejéregyháza közt találkoztunk
a bandériummal. Csak 20–25 főből állott, de oly szép emberek voltak, s úgy néztek ki,
mintha a Rákóczi seregéből marasztották volna ide őket.
Br. Orbán Ottó,1173 a vezetőjük kék posztó atillában, fekete nadrágban, fekete, sastollas,
forgós süveggel, vagy kalpaggal és oldalán négyujjnyi széles Mária Terézia-karddal gyönyörű lovon ült. Kevéssel utánuk a szekerek és kocsik érkeztek. A második négyes fogaton
többedmagával Ugron Gábor1174 ült. Csakhamar megállottak, rendezkedtek, s mi is felmentünk az őrházhoz,1175 a bicikliket pedig a felvezető út mellett a fogadóban hagytuk.
1170 Görgényszentimrei Berzenczey Domokos (1879–1939) építész. Zenta, majd 1918-tól haláláig
Szeged város főmérnöke.
1171 Görgényszentimrei Berzenczey István (*1846) földbirtokos.
1172 Visszaemlékezésében Kelemen Lajos erről így írt: „1899-ben megismerkedtem fiával,
B[erzenczey] Domokossal is, midőn egy többtagú marosvásárhelyi kerékpáros-csapattal, melynek három egyetemi hallgató és középiskolás tagja már ötödik napja elindult Ungvárról, hogy
Segesváron a Petőfi-ünnepen részt vehessen, virradat után, a M[arosvásárhely]től 40 km-re eső
Marosludasnál a Sz[en]tháromságról a segesvári nagy ünnepre igyekező Berzenczey Domokost
az országúton értük utol, s a városba a megszaporodott biciklicsapattal együtt vonultunk be”.
Születtem Marosvásárhelyt i. m. 128–129.
1173 Lengyelfalvi báró Orbán Ottó (1840–1920) földbirtokos, Orbán Balázs öccse.
1174 Ugron Gábor (1847–1911) politikus, országgyűlési képviselő, a Függetlenségi Párt egyik alapítója.
1175 A honvédsírok mellett épült emlékházban Petőfivel kapcsolatos tárgyakat állítottak ki: „megvolt az ágy, amelyikben utolsó éjszakáján hált, a kávéscsésze, amelyből utolsó reggelijét fogyasztotta. Utóbbit a székelykeresztúri Varga Rózsika nemzeti színű szalaggal átkötötte”. A becses
gyűjtemény elpusztult, szétszóródott. 1916. augusztus 31-én a román támadás miatt a magyar
hatóságok elrendelték a vidék kiürítését, a segesvári Petőfi-szobrot, valamint a fehéregyházi
emlékház műtárgyait az ország belsejébe menekítették. Az állandó kiállítás anyagában felbecsülhetetlen veszteségek keletkeztek. Elveszett a jeles személyiségek bejegyzését őrző vendég-
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Jó közel jutottunk a szónoki emelvényhez. Alig 15 lépésre állottunk attól, s jóllehet a
szónokok mind felénk háttal állva beszéltek, mindeniknek minden szavát hallhattam.
Kovács Gyulát,1176 midőn rosszul lett, éppen mellettem vezették el. Még félreállottam
előle. Különben szavalás közben kétszer is megállott, s két helyen összesen tán három szakaszt ki is hagyott. Mikor felment lelkesen megéljeneztük, ami nagyon jól esett neki. Délcegen járt az emelvényen, s jobbra-balra lengette a pörge kalapját az éljenzők felé. Úgy állott
ott, mint mikor valamelyik kitűnő szerepében szokott remekelni.
Mikor levezették, nagyon sápadt volt. Bágyadtan és megtörten lépett. Valaki egy »pohárban« pohár ecetes vagy jeges vízzel kísérte.
Bársony István1177 felolvasása alatt azt hittük a felhőkről, hogy vihar lesz. A székelység
egy része zászlósan megindult befelé, s Szász Gerőt az ünneplőknek fele sem hallgatta már.
Mikor az ünnep elején a kolozsvári dalkör elénekelte a Talpra magyart, olyan csend lett,
hogy Bartók Lajos1178 megnyitójából »is« a legkisebb szót is mindenütt lehetett hallani. Bartók hévvel és lelkéből beszélt, és sokan sírtak, míg szép beszédét mondotta.
Bartha Miklós1179 szavaiba néhol zúgás, tetszésmoraj és közbeszólás vegyült. Midőn azt
mondta: „De ti itt vagytok, jó székely atyafiak”, egy ember tőlem 3–4 lépésre feltüzülve kiáltott fel: „Itt vagyunk, s itt leszünk akármikor, ha kell”. A szászokat és szerbeket – akik képviseltették magukat – megéljeneztük. Mikor pedig az oláhokat kérdezte, hogy hol vannak,
zúgás támadt, s egy ember azt kiáltotta „A falujokban” – a másik, hogy „Otthon maradtak,
maradjanak is oda”.
A domboldalon azonban voltak oláhok is, csak bejelentett képviseletük nem volt.
Az ünnep után a tolongásból valahogy kigabalyodva egyik félrevalóbb utcában egy
olyan házhoz tértünk hárman be, ahol magyar lobogó volt künn. A biciklinknek szállást
kértünk, s otthagytuk künn az udvaron. Valami pénzügyőrségi előkelőbb hivatal volt ott, s
egy öreg szász takácsné nagyon szívesen fogadott. Úgy látszik, hogy a ház is az övé lehetett.
Innen felmentünk a várba. Megnéztünk nehány utcát. Nagyon érdekes régies külsejök
van. Felmentünk a 168 lépcsőn a legfelső templomhoz is. Déli portikusára felfaragták egyik
kőre, egykorú római számjegyekkel, hogy 1429-ben épült. Északi ajtóján pedig a hajón – az
ajtófelek közül egyiken a következőleg volt kifaragva az 1495 évszám:
Mikor leértünk innen, már a Petőfi szobránál elmondták a beszédeket, s folyt a székelység elvonulása.
Nehány székely asszony hosszasan nézte Petőfit. Egy idősebb rendőrtiszt megszólította
őket, hogy álljanak tovább, mert másoknak is nézni kell. Még megnézhetik máskor is. Egyik
asszony jól megnézte, s kurtán megfelelt neki, körülbelöl szóról szóra a következőleg: „Megé? Máskor nézzék meg a segesváriak. Ők máskor is itt vannak. De mi azért jöttünk, hogy most
lássuk”. Amikor én már eljöttem, ők még akkor is bámulták. Nagyon szép szobor is.

1176
1177
1178
1179

könyv is. Máthé Attila: Fehéregyháza története. Fehéregyháza, 1999, Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület. 112.
E(csedi) Kovács Gyula az 1899-es Petőfi-ünnepségen rosszul lett és meghalt.
Bársony István (1855–1928) író, újságíró.
Málnási Bartók Lajos (1851–1902) költő, író, szerkesztő. 1878-tól haláláig a Bolond Istók című
élclap alapító-szerkesztője.
Kisborosnyói Bartha Miklós (1848–1905) jogász, publicista, politikus, író. 1880-ban megalapította az Ellenzék című napilapot, melynek felelős, majd főszerkesztője. 1890-től a Függetlenségi
és 48-as Párt egyik alelnöke, 1891-ben a Magyar Hírlap, 1893-ban a Magyarság vezércikkírója.
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Szinte három óra volt, mikor a „Stern” szállodába bementünk ebédre. Itt egy darabig
ültünk, a pincérek egy darabig áltattak, de aztán kisült, hogy az ételneműek már elfogytak.
Végre is a cukrászdában kávét és kalácsot ebédeltünk. A biciklimen is volt még csomag, az
a tízórás, amit mama tarisznyált. Kenyér és két szelet disznóhús volt benne. Ezt is megettük.
A jó öreg szász asszony még felvezetett a kertjébe, s a lugasban ettünk.1180
A két ungvári fiút kikísértem, elbúcsúztunk s elindultunk. Ők Sz[ékely] Keresztúr felé
mentek, én pedig még előbb kétszer eltévedtem. Elsőbb Bun, aztán Fogaras felé indultam, s
mind a kétszer csak a város végén vettem észre, hogy rossz felé indulok. Öt órakor voltam
végre a város végén a jó úton, s este kilenc óra előtt öt perckor otthon.
Küldtem innen egy csomó képes levelezőt, vettem magamnak is ötöt, s Pistának is
viszek. Találkoztam Kozma Endrével, Szabó Imrével és Józsival, s Vargha Ferenccel.
Az útitársakat azonban nem kaptam meg, s egyedül jöttem haza.
Sövényfalva, augusztus 16., este.
Még augusztus elsején lejöttem ide. Biciklin jöttem, de attól fogva a biciklim is felmondta a szolgálatot. A hátsó tengelyéből kiestek a serétek.
Tegnap délelőtt voltunk Báznán, a fürdőn. Ez alkalommal a ngs. asszonyék is csak az
idén voltak először. Délután Királyfalván voltunk Kathonayéknál. Mióta itt vagyok, még
egyszer voltam. Lenke nincs otthon, Vihnyén1181 fürdőzik. Olga és Mariska a ház lányai.1182
Ma este olvastuk el Kolumbán Károly altorjai birtokos1183 levelét. Én kértem volt a leányát, Idát, hogy kérdezze meg, melyik zászlóaljban szolgált, s mely csatákban és ütközetekben vett részt.
Most a levelet is elkértem, s ide másolom.
Kedves Leányom!
Folyó évi augusztus hó 8-ról Sövényfalváról küldött leveledből látom, hogy bizonyos Kelemen Lajos nevű tanító úr azon felhozásodra, hogy én is az 1848/49-ik évekbe folytatott szabadságháborúba részt vettem, azért is érdeklődve volt, mely szerint édesatyja is [tulajdonképpen nagyapám, Csomoss Miklós K. L.]1184 a Bem halhatatlan emlékű, rettenetes vitéz, bátor
hadvezér táborába szolgált – és hogy írnám meg, hány ütközetben voltam? Hol és ki zászlóaljában szolgáltam? Habár testileg beteg – de lelkileg ép –, édesen emlékszem vissza, hogy én
1848-ba augusztus hóban állottam bé önként honvédnek M[aros]vásárhelyen, a 12-ik önkéntes honvéd zászlóaljban; ottan is szolgáltam.* Ütközetbe legelőbb voltunk Radnótnál, hol az
oláhok nagyszámú csordája a Br. Apor György1185 zászlóalját megrohanván, azokból sokat
leöltek, s őt magát is megölték, s még rá ott a Maros mellett levő egyik fűzfára fel is akasztották.* Ottan ők garázdálkodva, s nem is sejtve balesetről, oda mi kora hajnalban leérkezve őket
1180 A név szerint meg nem örökített szász asszony kedvességét Kelemen Lajos öreg korában megfogalmazott visszaemlékezésében is felemlegette. Születtem Marosvásárhelyt i. m. 129–130.
1181 Vihnye, ma Vyhne (Szlovákia).
1182 Kathonay Gyula leányai.
1183 Olasztelki és száldobosi Kolumbán Károly (†1910) földbirtokos, 1848–49-es honvéd százados,
dandársegédtiszt a bánsági (V.) hadtestben, majd Bergmann ezredes segédtisztje az aradi várőrségnél. Kolumbán Károly: Az olasztelki és száldobosi Kolumbán nemzetség értesítője. Bp., 1940,
Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 5.
1184 Kelemen Lajos beszúrása a levélben.
1185 Altorjai báró Apor György (1818–1848) királybíró.
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megrohantuk; nagy része mind életivel lakolt.* Vezérök lóháton léve elfutott, de egy Ács Sándor
nevű Kossuth-huszár utánaszaladván beérte, s annyira megmosdatta, hogy fél állakapcáját
nem hozta vissza, s ő is kimúlt, – de embereiből hírmondani is kevés ment haza.* Innen
útunkot folytatván a Maroson keresztül, a Mezőségen végig felmentünk, s mire felértünk
Szász-Régenbe, ottan már nemcsak oláhok, hanem rendes császári katonasággal álltunk
szembe, s 15 ágyú szólott. Urbán1186 vezérlette táborát.* Ők meghátráltak, s mi győztünk.
Innen a Maros folyó mellett visszakerültünk Marosvásárhelyre, hol fegyverünket gúlába rakva
ebédre mentünk, hová el voltunk rendelve –, de nem is ebédelhettünk, a város meg lett
támadva, s alig kaptunk fegyverre –* vége az lett, hogy onnan el kellett jönnünk.* Havas esőbe
jöttünk Gyergyón le Csíkba, s le egészen K[ézdi]vásárhelyre.* A 4-ik csatába voltunk
Szászhermánnál, 5-ikbe Miklósvárt, 6-ba Köpecen, 7-ben a Rikában, s azzal 1848-ba végződött a táborozás, inkább a zászlóalj zöme K[ézdi]vásárhelyen tanyázott, hová Dbr.1187 22-én
már Bem proclamált, hogy jő. Jött is, és mi is mentünk folyvást, s Medgyesen tanálkozva, ott is
magunkot ki sem pihenve Bemmel indultunk. Urbánt 1849. február elején Besztercén feljel
megvertük, s már több csatánk nem volt, míg a muszkák bé nem jöttek.* Ahogy béjöttek júniusba Jádnál nagy csatánk, később Besztercénél a szeretfalvi és földrai1188 hídnál; újból Besztercénél, Királynémetinél, Széplaknál, hol én lövést kaptam, több részt nem vehettem, kórházba,
és onnan nagy bajjal legényem ügyessége által Száldobosig1189 bé verdöttem, s végre édesanyám
Altorjára hazahozott.* Hogy miken mentem keresztül, arra, hogy le írjam, sok idő kellene.
Csókollak, apád Kolumbán Károly sk.*
Ahol egy-egy helyt csillagot tettem a szövegbe, ott más írásjelt használtam, mint az eredeti. Pl. …jöttek.* Ahogy… az eredetiben: jöttek, ahogy… stb.
Augusztus 19., este.
Ma délelőtt át voltam Ádámosra, hogy nagymamától és nagyapámtól1190 elbúcsúzzam.
Nagytatát megkértem, hogy 1848–49-i élményeiből egyet-mást írjon le. Egy nyolcadív
papírra leírtam nehány kérdést, hogy azokra válaszoljon, s bélyeggel ellátott borítékot is
hagytam, hogy elküldje.
Nagyon érdekesen beszél a szabadságharcról. Már 69 éves, tán 70-be is jár. Szép barna
öregember. Alig van ember a világon, akit úgy szeretnék, mint őt.
Nagymama is beszélte, hogy a gálfalvi csata előestéjén a Puchner1191 seregéből lovasokat
szállásoltak hozzájuk. Telkük Ádámos felső felén, az oláh szer szélén volt. A lovasok hirtelen
érkeztek, gyertyát s kenyeret követeltek. Megkapták – s alig szereltek le, trombitaszó
hallszott, mire dühös káromkodások közt nyergeltek és elvágtattak.
*
Tegnap az itteni ref. egyház edényeit néztem meg újra, s azonkívül a terítőket s egyéb
templomi varrottasokat. Nagyon szépek. Némelyikről vázlatot is vettem fel.1192 Van egy
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

Karl von Urban (1802–1877) császári-királyi altábornagy.
A rövidítés feloldása: December.
Kelemen Lajos kérdőjelet tett a földrajzi név fölé.
Székelyszáldobos.
Csomoss Miklós. és felesége, Bodó RózaL
Stanislaus Anton Puchner.
Kelemen Lajos: Az ádámosi templom és műemlékeink. Unitárius Közlöny, 1906. 9. sz. 142–143.
és Ádámos és régi emlékei. Magyar Nép, 1926. 37. sz. 449–451. Újraközölve Kelemen Lajos:
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nagyon szép abrosz, gyönyörű selyemvarrású virágokkal. Egy aranyskófiumos magyarmintás
terítő 1696-ból (vagy még 1669-ből) való, egy másik, rózsaszín selyemmel és ezüsttel varrva
1737-ből, »egy« a harmadik zöld selyemmel és ezüsttel 1782-ből, a negyedik 1721-ből. Ezeken kívül nagyon szépek vannak évszám nélkül is.1193
*
Ma a délutáni vonattal ment el Pista és a nagyságos asszony Kolozsvárra. Holnap – ha
Isten is úgy akarja – Vásárhelyre megyek én is.
Marosvásárhely, augusztus 21.
Tegnap délután érkeztem haza. Bejött az öreg ngs. asszony is, hogy a családi kriptát
megigazíttassa. Vele utaztam egész hazáig. A biciklimet a kocsin hoztuk, mert a hátsó tengelynél el volt romolva. Ma megcsináltattam.
Találkoztam Orbán Elekkel, s úgy határoztuk, hogy szombaton és vasárnap Pókába és
Póka-Keresztúrra megyünk kutatni és látogatni.
1899.
Augusztus 24.
Tegnap este Biásnál nehány olyan csata és ütközet dátumát kerestük ki, amelyben nagyapám is részt vett. Elküldöm azokat, hogy tájékozódjék belőle. A királynémeti febr. 14-i
csatától a dévai fegyverletételig 13 dátumot írtam ki. Akkor a Kolumbán-féle levél csatáiról
is kaptam vagy 3 adatot. Az általa említett jádi ütközet 1849. június 27-én volt, Grotenhjelm1194
orosz tábora ellen. Közvetlen utána a besztercei csata június 28-án, a szeredfalvi1195 pedig
július 16-án. Itt Pavlow orosz tábornok1196 Damaskin őrnagy1197 3 zászlóalj gyalogját, 3 század huszárját, 600–700 lengyelét és 10 ágyúját nyomta vissza nagy seregével. A másik besztercei csata július 10-én volt.
*
A tegnapelőtt megnéztem Miklóssal a kat. temetőben Bem hadsegédének, Lukinics
Józsefnek síremlékét. Szép fehér márványkő, tetején fehér márvány kereszttel. Lerajzoltam,
s leírtam a felírását.1198 Ugyanakkor künn jártunk a Somos-tetőn.

1193

1194
1195
1196
1197
1198
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Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 123. és Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok
1984. i. m. 168–170.
Mai leírásukat l. Horváth Iringó: A Küküllői református Egyházmegye régi textíliáiról. Régi
textíliák katalógusa. In: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere I. 1648–1800. Ádámos–Dányán. Kolozsvár, 2008, Koinónia. 508–509, 526.
(Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1/1.)
Makszimovics Grotenhjelm (1789–1867), az orosz cári haderő tábornoka.
Szeretfalva.
Alexander Spiridonovics Pavlov (1823–1909) altábornagy, a kijevi csendőrség vezetője.
Némethi Damaszkin György 1848–49-es honvéd alezredes.
A síremlék felirata: „Itt nyugszik Lukinics József 1848/9 honvéd százados. Bem hadsegéde.
1849. jul. 28. Beszterczénél kapott sebében meghalt Marosvásárhelyt. Emelte a marosvásárhelyi
Kossuth asztaltársaság 1898. márcz. 15.” Keresztes Gyula: Honvéd százados sírja Marosvásárhelyen. Népújság, 2003. 54 (15321.) sz. 5.
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Nagyapám a nevem napja alkalmából szép levelet írt, melyre ma válaszoltam. Még tegnap megjött.1199 Ide írom:
Lelkem, kedves jó-fiam, Lajos!1200
Örvendünk, hogy késő vénségünkben is köszönthetjük egy igen jó gyermekünköt nevenapja innepén.
Légy megáldva Istenünktől1201 szorgalmadért és ernyedetlen kitűnő magadviseletedért, légy
megáldva nagyanyádtól és nagyapádtól férfias engedelmességedért és tisztelni, becsülni való
érdemeidért, hogy küzdelmeid babérkoszorúval legyenek megkoronázva, amit kiérdemelni
soha meg nem szűntél.
Áldjon meg Istenünk hosszú és boldog élettel, kitűnő jó egészséggel, hogy elnyert pályádon
az ifjú nemzedék hálás köszönettel, mély tisztelettel, szeretettel adózzon mint nemes lelkű jó
tanárának, hogy örömkönnyekben ússzanak azon kedves jó szülőid, akik életüköt, vagyonukot,
egészségüköt tántoríthatlan buzgó szeretettel, kitartással áldozva1202 tették meg azon nehéz
kötelességet, melyet1203 vajmi kevés gyermek érdemelte ki.
Az Isten legyen őriző pásztorod most és mindörökké – csókol és üdvözöl unokahúgod és
testvéred Ilona1204 is – az éltessen: Óhajtják
Nagyanyád
és
Nagyapád
Ugyanezen levélben külön tudósított nagyapám arról is, hogy megkezdte azok megírását, amikre kértem. Levele ez:1205
Szeptember 1.
Tegnap Ny. Szt. Lászlón voltam. Patakiéknál le akartam a leveleskönyvükből írni a pókai
Sárosi család nemeslevelét. Úgy emlékszem, hogy 1540-ből való volt. A könyvet azonban
Molnár Gábor szolgabíró behozta, mégpedig állítólag a főispánhoz. Hogy a főispánnak mi
köze hozzá, azt nem értem.
Az időt a papnál töltöttem. A templomban lemásoltam a régi padok feliratait, s a háznál
lerajzoltam egy magyar díszítményt egyik terítőről, amelyik a párizsi kiállításra megy.
A múlt vasárnap Pókában és Póka Keresztúron jártam Orbán Elekkel. Pókában a templomot még IV. vagy V. g[imnázista] koromban is láttam, s akkori útleírásunkban1206 most is
megvan a harangok felirata. Egyik 1500-ból – a másik 1577-ből való. A templom régi alapokra épült 1706-ban, s felhasználták reá a régi templom mennyezetfestményeit is. A szentélyt azok borítják. Vagy 50 kisebb-nagyobb deszkán helyezkednek el, s köztük több szép

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206

L. KL Lev I. 249.
A levélben „Lelkem Kedves Jo Fiam Lajos!” olvasható. ROLKMI Fond 593.
A levélben az „örök életedben” kifejezés is olvasható. ROLKMI Fond 593.
A levélben ez a szó nem szerepel. ROLKMI Fond 593.
A levélben „amelyet” olvasható. ROLKMI Fond 593.
Csomoss Ilona, Csomoss Jenő és Pap Anna leánya, Kelemen Lajos unokahúga.
Az 1848–49-es szabadságharcban való részvételéről ír. KL Lev I. 247–248.
L. a Napló elején.
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magyar motívum van, de csak két festményt, s a feliratot hagyták épen – a többit bemázolták. A mázolás alól azonban a színek és minták jól láthatók.
Délre Pókakeresztúrra mentünk át Fodor Béla bácsihoz, s délután a templomot néztük
meg. Gót stílű épület. Régi fabútorzata teljesen egyforma a fülpösi temploméval – egyik
ezüst kelyhe pedig az egyik marosszentkirályi kehelyhez hasonlít nagyon. A papnétól szép
régi párnafejeket kaptam a múzeumnak, leendő bemutatásra. Egyiket le is rajzoltam.
A templom papi székén régi keleti szőnyeg van. Hétfőn reggel Fodor bácsival együtt
Szent Anna1207 felé a hegyeken át, gyalog jöttünk be. Szt. Lászlón is gyalog jártam.
Szeptember 30. Kolozsvár.
Négy hete már, hogy újra itt vagyok. Szinte el is felejtettem, hogy naplóm van.
Ma születésem napja. Betöltöttem a 22. évet. Délben a Nagyságos asszony erre az alkalomra két szép nyakkendővel lepett meg.1208
Ma küldtem Banyicára és M. Fülpösre egy-egy képlevonatot. A Mezőség széléről az
Erdély következő számában lesz benne.1209 Abból valók voltak a képek is.
A múlt vasárnap adtam át Kanyarónak1210 a Keresztény Magvetőbe egy 4 kéziratos oldalú
cikkecskét a pókai Sárosiakról.1211 A Magyar Nyelvőrben is megjelentek a beküldött határneveim az augusztusi számban;1212 de még soha sem kaptam példányt belőle. Nehány napja
egy levelezőn külön is kértem.
Valahára az „agnus dei” is bekerült a nagy kat. templom1213 mellől a múzeumba.1214
Márkynak és Szádeczkynek többször eredménytelenül említettem, s végre Pósta Béla dr.1215
jelentésem után egy héttel behozatta.1216
Október 10. 1899.
Hatodikán voltam az egyetemi ifjúság ünnepélyein. Előbb a piarista templomban hallgattunk gyászmisét, s onnan a nagy ref. templomba mentünk. Gyászlobogó alatt vonultunk
fel kétszázan vagy kétszázötvenen mind a két templomba.1217 Nagyobbára mind feketébe
öltöztünk. A ref. templomban a hajó padjainak az ajtó felé eső sorait mind megtöltöttük, s
1207 Nyárádszentanna.
1208 A Gidófalvy család Kelemen Lajos névnapjáról mindig megemlékezett. Neveltjétől, Pistukától
képeslapot kapott: „Boldog névnapokat kíván szerető tanítványa Pista. Kolozsvár, 1899. VIII.
24.” ROLKMI Fond 593.
1209 L. Erdély, 1899. 8–9. sz. 50–59.
1210 Kanyaró Ferenc.
1211 L. A pókai Sárosiakról i. m.
1212 L. A régi Marosszék határneveihez i. m.
1213 A főtéri Szent Mihály-templomról van szó.
1214 A faragvány leírását l. Útmutató az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtárában. Összeáll.
Pósta Béla. Kolozsvár, 1903, Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtára. 53.
1215 Pósta Béla (1862–1919) régész, egyetemi tanár, a kolozsvári régészeti iskola megteremtője.
1899-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem régészettanára és az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárának igazgatója.
1216 Az Agnus Dei (Isten Báránya) elnevezésű kőfaragványt Biró Béla apát-plébános adományozta
az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak. Vö. Biró Béla plébános és Pósta Béla múzeumigazgató levelezését. Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom i. m. 266–268.
1217 Az ország más városaiban is gyászmisékkel emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Vasárnapi
Újság, 1899. 41. sz. 694–695.
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alig helyezkedtünk el az orgona hangjai mellett; az orgona karzatról a Himnusz hangzott fel.
Farkas Károly ref. teológus1218 kiállott az orgona mellé, s hatalmas hangon kezdte énekelni
az orgona kíséretével: „Isten, áldd meg a magyart”… Már a harmadik szavába belézúgott az
ifjúság halk éneke is. Aztán mind jobban erősödött, s mikor az utolsó »szakaszt« két sort
megismételtük, az óriási templomban az orgona hangját is elnyomta az ének. Szebbet soha
sem hallottam.
Herepei1219 beszéde után ismét a Szózatot énekeltük el. Gyönyörű és felemelő volt ez is.
Rácz Miklós kollégámtól hallottam, hogy Márky könnyezett az éneklés alatt.
A piacon, az egyetemi ifjúság ünnepén a fekete gyászos emelvényt éppen a Mátyás-szobor alapköve1220 mellé állították.
Imecs János beszédét és Farkas Károly szavalatát meghallgatva itt is énekeltünk a
Csikai1221 bandájának muzsikájával. Egyik nóta volt: Tavasz elmúlt, a másik a Kossuth-nóta,
s elhúzták még a Szomorúfűz hervadt lombját is.
Tegnap korrigáltam meg az Erdélynél levő cikkemből 2 oldal korrektúrát.1222 Lassanként
ez is halad előre.
Október 26.
Vasárnap künn voltam a szamosfalvi honvédemléknél rendezett ünnepélyen. Gyalog
mentem ki Pap Domokos1223 kollégámmal és Kis Árpád I. éves jogásszal. Az ünnepélyen
mintegy 3000-en vehettek részt, s csak a különvonaton ezernél többen érkeztek. A híd végétől az egész kis fennsíkon tele volt a hely emberrel egészen a falu felé eső szántóföldig. Előbb
átvonultunk a kivégzés helyére, s ott Szekeres József1224 beszélt. Még előbb a Himnuszt »énekelte« játszotta el a vasúti zenekar, melyet mindenki levett kalappal hallgatott végig. Úgy ez
alatt, mint Szekeres beszéde alatt, mély csend uralkodott a közönség között. Oly szorosan
állottunk és annyian voltunk, hogy az újonnan felszántott göröngyös föld olyan lett, mintha
ledöngették volna. Az oszlopnál Deáky Albert1225 megnyitóján és bezáróján kívül a vasúti
zenekar, s az egyetemi dalárda együtt szerepelt. Ünnepi beszédet Herepei Gergely tartott.

1218 Farkas Károly református lelkész. Pókakeresztúron dr. Gidófalvy István közjegyzővel együtt alapították meg a hitelszövetkezetet. L. Kelemen Lajos: Dr. Gidófalvy István i. m. 94.
1219 Herepei Gergely (1844–1920) református lelkipásztor, esperes. A kolozsvári Farkas utcai templom lelkésze.
1220 A Mátyás-szobor alapkövét 1896. szeptember 30-án a föld alatti alap kőtömbjei közé helyezték
el. L. Murádin Jenő: A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János. Kolozsvár, 2008, Polis. 50–51.
1221 Csikai Lajos kolozsvári cigányprímás.
1222 Kelemen Lajos: Lebontott régi házak. Erdély, 1899. 10–12. sz. 85–86. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 58–59.
1223 Gyallay Pap Domokos (1880–1970) tanár, író, szerkesztő. 1906-ban a tordai, 1918-tól 1927-ig a
kolozsvári Unitárius Kollégium történelemtanára. 1906–1908 között az Aranyosvidék hetilap
felelős szerkesztője. Családi neve Pap, az 1920-as évektől írói neve Gyallay Pap.
1224 Szekeres József, az Erdélyi Kárpát-Egyesület Székely osztályának alelnöke.
1225 Révkomáromi Deáky Albert (1846–1903) ügyvéd. 1880-ban Bartha Miklóssal megindította az
Ellenzék lapot. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója és igazgatósági
tagja. 1886-ban hat mestertársával megalapította a kolozsvári Unio szabadkőműves-páholyt.
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Szavalt Kabina Géza joghallgató,1226 s Asztalos Kálmán1227 az Egyetemi Kör1228 nevében
beszélt.
Deáky bezárójában utalt arra, hogy Horváth Ignác nyugalmazott alezredes1229 is az
ünneplők közt van. A közönség tódult feléje s éljenezte a 80 éves, szeme világát is elvesztett
embert.
Érdekes volt az ünnep még egy jelenete, amelyet kevesen láttunk. Ott folyt le az emléknek a vasút felé eső oldalánál. Én is ott állottam. Herepei beszéde közben hirtelen egy barna,
16–17 éves fiú jelent meg az emlék rácsánál. Áttörte magát a körülállókon, s egy koszorút
tartott magasra. Azon az oldalon kevés volt az ember, mert arra a szónok háttal volt. Nehány
pillanatig úgy állott ott kipirult arccal, a rács mellett, s aztán némán benyújtotta koszorúját.
Fekete szalagján e szavak állottak: Tamás András alezredesnek – Unokái. Aztán félreállott, a
koszorút feltűzték az emlékre. A fiú még sokáig nézte az ünnepélyt, aztán egyszerre komoly
arccal, szinte sírva nézett még egyszer reá az emlékoszlopra, s csakhamar eltűnt a tömegben.
Az út tele volt kocsikkal, s a domboldal biciklikkel. Sok szamosfalvi oláh is volt künn.
November 13. 1899.
Tegnap este láttam legelőbb a Bánk bánt. Véghetetlenül felséges darab. Már háromszor
is elolvastam, de vagy pénzem, vagy alkalmam nem volt, hogy eddig lássam. Csak azt sajnálom, hogy a főszerepet nem Kovács Gyulától láthattam. Ivánfi1230 adta. Ő jól deklamál, de
nincs meg benne az az isteni adomány, ami által Kovács Gyula éreztetni tudott a nézővel.
Engem Ivánfi Bánkja hidegen hagyott; csak az utolsó két jelenetben tudott valamennyire
felmelegíteni, s ez sem a személyen – inkább a tartalmon múlt.
Sokkal jobb volt Ivánfinál Tompa1231 a Petur bán szerepében, vagy Szentgyörgyi1232 mint
Tiborc, s Janovics1233 a Biberach szerepében. Janovicsot nem is láttam még ilyen jól játszani.
Fáy Szeréna1234 szintén kitűnő »Melinda« Gertrúd, s Bajor Riza1235 ugyanilyen Melinda volt.
Ez az idén a »negyedik« harmadik színházba menésem volt. Láttam legutóbb az Utazást
egy apa körül.1236
Pista szombat óta kanyaróban fekszik.

1226 Kabina Géza (1880–1949) királyi járásbíró.
1227 Asztalos Kálmán (1878–1935) ügyvéd. A nagyenyedi Bethlen Kollégium és a Hangya Központ
jogtanácsosa.
1228 A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem hallgatói önszerveződésének, a Kolozsvári Egyetemi Lapok szerkesztőségének helyszíne: Jókai utca 2., majd Kossuth Lajos utca 10.
1229 Magyarzsákodi Kovachich Horváth Ignác (1814–1914) huszár alezredes, a Mátyás-huszárok
parancsnoka, a Kolozsvári Országos Történelmi 1848-as Ereklyemúzeum és a kolozsvári 48-as
Honvéd Egylet tb. elnöke.
1230 Ivánfi Jenő (1863–1922) színész, rendező, műfordító.
1231 Tompa Kálmán (*1861) színész, színházigazgató.
1232 Szentgyörgyi István (1842–1931) korának egyik legnagyobb színésze.
1233 Janovics Jenő (1872–1945) színész, rendező, színigazgató, színháztörténész. 1896-tól a kolozsvári Nemzeti Színház tagja, 1905-től 1919-ig igazgatója.
1234 Simai Gyuláné Fáy Szeréna (1865–1934) színésznő. 1899–1900-ban Kolozsvárt lépett fel.
1235 Bajor Riza (1875) színművésznő. 1899-ben Kolozsvárt lépett színpadra.
1236 Paul Gavault (1867–1951) színműíró operettje.
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December 16.
Tegnap végre megjött a nagykabátom. Ideje is volt már, mert mindeddig überciherben
jártam, s a múlt hétfőig téli kiskabátom sem volt. Nehányszor 8–15 fokos hidegben alól
nyári kabáttal, felül az überciherrel jártam előadásokra. Ha nagy volt a hideg, aztán felvettem a fekete mellényemet a másik alá, s ha még nagyobb lett, akkor felvettem alól a hálóingemet is. Így csináltam télikabátot. Végre is, hogy a nyári kabátom egészen elrongyolódott
az ujjain, a ngs. asszonytól kértem kölcsön, s úgy vettem egyet készen.
Tegnapelőtt az Erd. Múzeumnak adtam a kétfelé nyíló
nagy cink pecsétgyűrűmet. A címerlapja lejött volt, kettétörött,
s még a fél darabokból is elrepedt az egyik. (Keszegh Istvántól
kaptam volt, még mikor VIII. gimnázista voltam. Ő VámosGálfalváról hozta a nagyanyjától. Négyszögű címerpajzsa
négybe volt osztva. Sisakdísze felett fél kar állott karddal.
Körül-belöl ilyenszerű nagyságú és alakú volt, amilyennek
ide rajzolom.

December 20.
Tegnap megkaptam az Erdély azt a számát a szerkesztőtől, melyben helyrajzi tanulmányom – A Mezőség széléről – megjelent.1237 Tegnapelőtt pedig eligazítottuk a Sámy ügyész
úr1238 szívességéből a múzeumnak juttatott régi pénzek, nehány gomb, egy csat, egy gyűrű,
egy fazék és a gyöngysor dolgát. Az ügyész úr Pistának és nekem is adott, illetőleg átengedett 6–6 darabot. A régiségeket különben a mócsi járásbíróság küldte be jogtalan elsajátítás
címen, s az ügyész úr ideadta nekem, én felvittem, s a múzeum aztán ingyen jutott hozzá.
Ma kezdtem aláíratni az indexemet. Márkynak nem kollokválhatok. Schilling a gyakorlatokhoz csak azt írta be, hogy „igen szorgalmas” vagyok. Ez igazán szép tőle. De hiszen én
is így tudtam. Legalább nála az voltam. Minden óráján ott voltam, s most is Einhardusból1239
fordítottam az utolsó órán vagy 3 oldalt. Ez azonban nem számít.
Különben mindenként kitűnően folynak a dolgaim. Tegnap is itthon egész rakás kellemetlenségem volt.
December 23.
Tegnap délután a jóságos-jó nagyságos asszony egy doboz játékot küldött hozzánk
Vásárhelyre a legkisebb testvéremnek.1240 Szegénynek tudom, hogy boldog Karácsonyt csinált vele. Nem kapott, s tán soha sem is kap többet egyszerre annyi játékot. A csomagban én

1237
1238
1239
1240

L. Erdély, 1899. 8–9. sz. 50–59.
Sámi László.
Eginhard Einhard (770 körül–840) latinul író frank krónikás.
Kováts Miklósné nagyernyei Kelemen Klára (*1895), Kelemen Lajos legfiatalabb húga.
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is levelet küldtem, s Jenőnek a Fanni hagyományainakolcsó kiadását, Miklósnak pedig a
nagyságos asszonytól kapott két kolozsvári képes levelezőt.
A tegnap este elvégeztük Pap Domokossal a rómaiak történetét addig, ameddig ő kollokvál belőle. Ma kollokvált. Régóta minden este hozzám jött, s együtt tanultunk. Egészen
összeszoktunk. Össze is tegeződtünk. Ő az első kollégám, akivel ittlétem alatt összetegeződtem.
Ma délelőtt Szádeczky aláírta az indexemet, s Radnóti1241 pedig 3 drb Erdélyt1242 adott. El
is küldte mind a hármat a[z Erdélyi] Kárpát Egylet borítékjában Banyicára, Fülpösre és
Kozmatelkére. Én csak az egyetemi hallgatók 1/3-os kedvezményes árában kértem, de ő
ingyen adta.
Délután Pistával voltam vásárolni az angyal részére. Nekem is vett nagy titokban a koronás bazárban valamit – talán egy erszényt. Mikor kijöttünk, külön visszament, s akkor vette.
Tegnap kapta ki az értesítőjét. A számtanból jója van; egyébből mindenből jelese.1243
*
Tegnapelőtt délelőtt Pap Domokossal együtt kollokváltunk Póstánál1244 a régészetből.
Vagy négy nap óta a bal térdemben hűlésem van. Künn nagyon nyilallik és fáj. Akkor
hűlt meg ez is, mikor már van téli ruhám. Nem is lehetett volna csodálni, ha előbb esik meg
rajtam valami ilyes, a nyári kabátban. De itt, a meleg nadrág alatt, nem tudom, hogy s mikor
kaphattam. Tán vasárnap, mikor én is felolvastam a Régészeti Körünkben a három újabb
mennyezetfestésről. Ott, ahogy a tűz a vaskályhában leszakadt, mindjárt kihűlt a terem, s
derékon alól megfáztunk.
December 25., este.
Ma volt az első karácsonyom, amelyet teljesen távol töltöttem otthontól. Még most is
rosszul esett.
Tegnap este volt az angyaljárás, ma pedig a délután itt voltak Pistánál a barátai. Böhm
Jancsit,1245 a Böhm Károly egyetemi tanárom1246 fiát én hívtam – illetőleg kértem el otthonról a délelőtt. A többi régebb – részben még pénteken meg volt már híva. Böhmöt is akkor
hívta Pista, de csak úgy ígérkezett, ha otthonról elkéri. Ma aztán én voltam érte, s a tatája
elengedte.
Itt volt még az osztálytársai közül Kenessey,1247 Koleszár,1248 Parádi1249 és Bogsch.1250
Kenessey a legvásottabb köztük. Tán azért, mert legtöbbet jár ide. Olyan impertinens, hogy
Hinknickl nénit1251 hátba vágta, s meglökdöste, mikor velök játszott. Nem voltam ott akkor,
1241 Radnóti Dezső (1865–1903) hírlapíró, szerkesztő. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület egyik alapító tagja, 1892-ben és 1896-tól haláláig az Erdély folyóirat szerkesztője.
1242 Abban a számban jelent meg Kelemen Lajos írása A Mezőség széléről i. m.
1243 A Rápolti Sándor alapítványtól könyvjutalmat is kapott Tompa Mihály összes költeménye címen.
A kolozsvári ev. ref. collegium értesítője az 1898/9-ik iskolai évről i. m. 94.
1244 Pósta Béla.
1245 Böhm János (*1889) ifj. Gidófalvy István osztálytársa a kolozsvári Református Kollégiumban.
1246 Böhm Károly (1846–1911) filozófus, egyetemi tanár. 1896-tól a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem filozófiatanára.
1247 Kenessey Albert.
1248 Koleszár László.
1249 Parádi Jenő.
1250 Bogsch Aladár (*1887), Bogsch Lajos gyógyszerész fia, a gimnázium II. osztályába járt.
1251 Hinknickl Jánosné.
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de a legelső alkalommal, ahogy hasonló eset előfordul, teljes szigorúsággal megleckéztetem.
A tombola játéknál valóságos kapzsi spílerként játszott. Nem csalt ugyan, de úgy leste a
nyereményt, mint a macska az egeret, s a játék alatt ő volt a legkövetelőbb – izgatottabb – és
lármásabb. Mikor minden játéknak vége volt, azt hitte, hogy még van nyeremény, s újra
tombolát akart játszani. Böhm és Koleszár szintén izgatottak voltak, de csendesen viselték
magukat, s minden kapzsi hajlam nélkül vették ki a nyereményeket.
Rajtuk kívül még Gyulay Tibor is velök játszott. Ő már III. gimnázista az unitáriusoknál.
Ha kétszer nyert ternót1252 vagy egyebet, a másodikat már nem is akarta észrevenni. Kiütött
az unitáriusok közül.
Bogschot csak most ismertem meg. Olyanfajta romlatlan, jó gyermeknek látszik, amilyen Pista. – A világ körül való utazásban1253 ő ért célhoz legelőbb. Mivel a két tombolában
keveset nyert, a dominókészletet, mint első nyereményt nekiadtam, s még megszereztem
különdíjjal, egy kis csokoládé-cukrokat tartalmazó átlátszó, játék szivartárcával. Roppant
boldog volt velök. A cukrokat a zsebébe tette, a dobozt szorongatta, s boldogan járt-kelt
vele.

1252 Ternó = hármas találat a lottón.
1253 Korabeli társasjáték.
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19001254

Kelemen Lajos Külmagyar 13. Gidófalvi.
A T[ársadalom] minden tagjától kívánt önéletrajz rövid adatait benyújtva, saját életemet
s céljaimat nehány sorban foglalhatom.
Születtem 1877. szeptember 30-án Marosvásárhelyt. Ugyanott kerültem iskolába, a
református kollégium 2. elemi osztályába, s ettől fogva ott tanultam 1896 nyaráig. Akkor
gimnáziumi tanulásomat elvégezve, azon év októberétől kezdve a kolozsvári F[erenc]
J[ózsef] Tud. egyetemen, a bölcsészeti karnál folytatom tanulmányaimat. Tanárnak készülök. A történelem és a földrajz a szaktárgyaim. Arra érzek magamban leginkább hivatást, s
ezekben, s e kettőnek ágaiban és segédtudományaiban akarok majd tehetségem és képzettségemhez mérten működni. Mind a kettő úgy a tanári széken, mint az irodalomban tért nyit
arra, hogy leendő saját szűkebb hatáskörünkben – nemzeti irányban – erőnkhöz képest,
valamit tehessünk. Mind a kettő – egyebeket nem is tekintve – két erős eszköze a haza és
fajunk megszerettetésének. S egyik legfőbb célom, hogy éppen a tanári széken ebben az
irányban működjek.
*
Életemet és egyéni céljaimat vázolva, legyen szabad a T[ársadalom]-ra nézve is nehány
megjegyzést tennem.
Mindenek előtt ne kössük meg magunkat igen sok szabállyal, hanem állandóan igyekezzünk arra, hogy irányelveket állapítsunk meg, s a kivitel módjait beszéljük meg összejöveteleinken, de soha se kössük magunkat kizárólag egy módhoz. Engedjünk széles kört az
egyéni tevékenységnek; de arra vigyázzunk, hogy semmit se tegyünk morális alapok nélkül.

1254 Az 1900. esztendei naplóbejegyzések nincsenek meg, vagy lappanganak. Ezért különös jelentősége van az 1900. március 9-én keltezett önéletrajzának, és a közművelődést és közgyűjteményt
érintő gondolatainak, melyeket a Társadalom nevű, a város elitjét tömörítő zártkörű társaság
vezetőségének írt felvételi kérelmében megfogalmazott. Feltételezhetően kitért erre a meghatározó eseményre naplójában is, hihetőleg be is másolhatta naplóbejegyzései közé. Dr. Gidófalvy
István közjegyző segítségével nem csak megismerhette, részese lehetett a város társadalmi életének. 1872-ben Kolozsvár különböző pályákon tevékenykedő színe-java „a társas mulatozásnak kellemes magánkörben biztosítása” céljából a Majális utca felső traktusában megalapította
a Tekéző Társadalom elnevezésű társaskört. Ebből fejlődött ki a későbbi, fogalommá vált Társadalom, melynek 1942-ben, a fennállása 60. évfordulójára kiadott emlékfüzet tanúsága szerint,
azon időszak alatt több mint hétszáz tagja volt. A kolozsvári tudományegyetem befejezésének
évében – a megadott lakcímből és névből következően dr. Gidófalvy István ajánlására – lehetőséget kapott arra, hogy jelentkezhessen a város elitjét tömörítő – nomen est omen – Társadalom
elnevezésű zártkörű társaság tagjának. Időközben vagy visszavonta belépési szándékát, vagy
nem találták időszerűnek felvételét, mert Kelemen Lajos neve egyetemi könyvtári főtisztként
csak a principálisa halálát követő esztendőben, 1922-ben olvasható a társaskör tagjainak névsorában. A felvételi követelményeként írt rövidke önéletrajza után fűzött gondolatai élete és munkássága, valamint világlátása és életcélja alaposabb megismeréséhez nyújtanak rendkívül becses
adatokat, ismeretlensége és fontossága miatt teljes terjedelmében közöljük. Közreadva Sas Péter: Kelemen Lajos kiadatlan önéletrajza. Művelődés, 2009. 11. sz. 30–31.
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Segítsük egymást jó és nemes céljaink elérésében; de mindenki tartózkodjék attól, hogy
a T[ársadalma]-t ahhoz nem méltó célok érdekében is használni igyekezzék.
Érintkezzünk a néppel, s a magyar fajt igyekezzünk míveltebbé tenni a többinél.
Az érintkezés természetesen magánúton vagy csoportosan történhetik, s az utóbbinál
leginkább az University Exstensiont1255 és a kirándulásokat választhatjuk. Érintkezéseink
állandóbb hatású eszközévé pedig a népkönyvtárt tehetjük. Igyekezzünk ilyeneket állítani.
Két-három tag is gyűjthet könyveket, s minden alapítandó könyvtárban legalább 60 kötet
legyen. Ezeknek tárgyai pedig vallás-erkölcsi, hazai történet, földrajz és irodalom köréből
valók, s a szépirodalmiak pedig lehetőleg kizárólag legjobb hazai íróinktól valók legyenek.
Az előbbiek hatása alatt az olvasó erkölcse nemesedhetik; hazája földjét, nevezetességeit
és történetét ismeri meg: – az utóbbiakból a magyar szellemet tanulja megbecsülni.
Legyen gondunk arra, hogy ismerjék szabadságharcainkat s különösen 1848/49 történetét; ismerjék nagyjaink, s különösen az újabbak (mint pl. Kossuth, Széchenyi, Deák, Petőfi
stb.) életét.
Adjunk minden könyvtárba – lehetőleg a vidék viszonyaihoz alkalmazható – egy-két jó
gazdasági könyvet is.
Felekezeti színezettel írott könyvet csakis olyan helyre küldjünk, ahol csupán annak a
felekezetnek vannak hívei, amelynek felfogása a könyv tartalmával megegyezik. Vegyes felekezetű községekbe semmiféle felekezeties irányú könyvet ne küldjünk, hogy a magyarság
között káros meghasonlást ne idézzünk elő.
Kössük ki, hogy a könyvtárak forgalmi ideje csak október 1-től március 31-ig tarthat,
mert ezekben a hónapokban van a népnek legtöbb ideje az olvasásra, s a mezei munka
hónapjaiban a könyvek könnyen is elhányódhatnak.
Az alapított könyvtárakat évenként gyarapítsuk nehány kötettel.
Meg vagyok győződve, hogy ha bár ezeket megtesszük: egy lépéssel közelebb jutunk
céljainkhoz.
1900. III 9.
Kelemen Lajos.

1255 Szabadegyetem.
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19011256

A mikházi Szt. Ferencrendi szerzetház főt[isztelendő] Gvardiánjának.1257
Válasz 1901. aug. 23.1258

1256 Az 1901. esztendei naplóbejegyzések nincsenek meg, vagy lappanganak. Ezért különös jelentősége van a hagyatékában kézírásával fennmaradt, a mikházi ferences kolostor kelyheivel kapcsolatos levelezésnek. Feltételezhetően része lehetett naplójának, vagy ez alapján bemásolhatta
naplóbejegyzései közé.
1257 L. KL Lev I. 349–350.
1258 L. KL Lev I. 350.
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19021259

Tekintetes Igazgatóság!1260
Tekintetes Igazgatóság!1261

1259 Az 1902. esztendei naplóbejegyzések nincsenek meg, vagy lappanganak. Ezért különös jelentősége van a hagyatékában két változatban fennmaradt levélfogalmazványoknak, melyeket a kolozsvári Unitárius Kollégium igazgatóságának írt. MUEKvGy Lt. KL hagy. 13. Mindkettő forrásértékű, egyes adatok miatt kiegészítik egymást. A végleges levél hiányában nem tudható,
melyiket küldte el. Feltételezhetően része lehetett naplójának, vagy ezek alapján bemásolhatta
naplóbejegyzései közé.
1260 Első levélfogalmazvány. KL Lev I. 395.
1261 Második levélfogalmazvány. KL Lev I. 395–396.
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Január 1.
Dr. Tóth Endre Teke. B. u. é. k. képeslap.
Január 2.
Nagyapám. Bedéné1262 Sövényfalva. Jenő, Vásárhely. Kardos Pista1263 Debrecen. Vaszkó
István1264 M[aros]vásárhely. Képes l[ap] Gálfalvi Antal M[aros]vásárhely. Kolozsvári
Kalauz1265 és levél, a pecsétnyomók, Kir. Tábla zászlaja, a káli sírlelet és kövek tárgyában.
Január 3.
Kakasi Márton N[agy] Teremi. Küldöm a Mike-gyűjteményből1266 a család leszármazási
tábláját. A Mike-gyűjteményről, s a gen[ealogia] tabella forrásáról. A Sükösd-emlék ügyében:
„Szóval már említettem Kakasi bácsinak,1267 hogy a Múzeum a síremléket,1268 a fali
emléktáblát,1269 sőt a lebontáskor a templom kő ajtóbélését is szívesen megvenné. Legalább
most olyan igazgató van, aki az ilyenfajta emlékekre nagy gondot fordít. Miután pedig tud1262 Bede Károlyné Szabó Ida.
1263 Kardos István (1891–1975) zeneszerző, karmester, pedagógus. Budapesten, Debrecenben és
Bernben színházi karmester.
1264 Id. Vaszkó István, Kelemen Piroska férje. Kelemen Lajos sógora.
1265 Kelemen Lajos és K. Fodor János összeállította a Kolozsvári kalauz című kiadványt, Kolozsvár,
1902, Erdélyi Kárpát-Egyesület. (Erdélyi kalauz IV.). K. Fodor János személye idővel elsikkadt
szerzőtársa mellett. Ismert adatai: MÁV-számtiszt, az EKE építő bizottságának előadója. 1897ben az irodalmi bizottság tagja, 1900-ban a turistaosztály titkára, 1903-ban az idegenforgalmi
osztály elnöke. 1898–1902 között az EKE jegyzője, 1910-ben választmányi tagja.
1266 Altorjai Mike Sándor (1795–1867) levéltáros. Főkormányszéki levéltárosként kezdte, 1843-ban
levéltári aligazgató, 1863-ban igazgató. Hatalmas oklevél-, perirat- és genealógiai gyűjteménye
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárt. L.
Collectio Genealogicae Nobilitatis Transilvanicae (vol. A/1–2, mss. MS 23/1–2.), Származások
Gyűjteménye (vol. B/1–2, mss. MS 24/1–2), Erdélyi nemzetségek (vol. I–X, mss. MS 22/1–10).
1267 Kelemen Lajos bizalmasabb kapcsolatra utaló megszólítását magyarázza, hogy Kakasi Márton
lelkész fia, Kakasi Gyula osztálytársa volt a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, ezért
régebbről és közelebbről ismerték egymást.
1268 Sükösd György síremlékét 1632-ben Diószegi Péter faragta. Fedőlapján olvasható: „Hoc monumentum extruxit Petrus Diószegi Claudiopolitanus A. D. 1632”. L. Éber László: Erdélyi szobrászati emlékek. Művészet, 1909. 3. sz. 178.
1269 A síremléken kívül még egy emléktábla is őrizte Sükösd György hírnevét. Két vitéz domborművű feliratos táblát tart, melyen ez a szöveg olvasható: „Marmoreum decus hoc virtute Georgii
alta / Et prisca meruit nobilitate Sükösd. / Qui patriae natus patriae quoque vixit in usum / Nam
belli et pacis tempore iustus erat. / Mille et sexcentos / Titan exegerat annos Lustraque rex
tantum mors necat atra virum. / Dignus erat numerare dies hoc tempore plures / Dignior est
astris visus at ille Deo. / Octo lustra duosque annos data tempora vixit / Extremum clausit
Martius ipse diem. / Cuius ob egregias florebit gloria dotes / Ignea conspicuus dum rotat astra
polus”. L. Éber László: Erdélyi szobrászati emlékek i. m. 181.
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tunkkal nemsokára új templomot épít Isten segedelmével a nagyteremi református egyház:
éppen arra kérem szépen Kakasi bácsit, hogy beszélje meg lehetőleg a híveivel a dolgot, s az
emlékeket további örök megőrzés céljából adják át a Múzeumnak. Mert legföllebb az
lehetne, hogy a síremléket átvigyék az új templomba. De ott már többé nincs Sükösd1270
felett, s nincs abban az épületben, amely alatt az nyugszik, akinek emlékét kell, hogy őrizze.
Az új templomban tehát nem síremlék többé, hanem egy darab szép faragott kő. – Ha pedig
a templomot lebontják, s az emléket mégis a régi helyén hagyják: akkor egy félszázad alatt
porrá megy, mert nem szabad ég alá készült. És ez kár volna, mert a régi kőfaragás egy csinos emléke veszne így örökre el.
Az egyháznak pedig azért sincsen miért ragaszkodnia hozzá, mert Sükösd unitárius
volt.
Legokosabb volna tehát, ha átadnák az Erd. Múz. régiségtárának, ahol még úgyis vannak
ilyen emlékek.1271 Vásárhelyi síremlék.1272 A múzeumban fennmaradna Sükösd emléke,1273 s
az egyháznak anyagilag többet érne az, ha leendő új temploma alaptőkéjét ezúton is gyarapíthatná vagy 200 koronával,1274 s egyszersmind ugyanakkor az átadás által mégis biztosítaná az emlék örök fennmaradását.
Az elszállítás költségeit természetesen az Erd. Múz. régiségtára viselné, s ugyanez azt is
szívesen kieszközli, ha a dologhoz valami hatósági beleegyezés szükséges.”1275
1270 Sükösd György (16–17. sz.) nagyteremi földesura.
1271 Útmutató az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtárában i. m. 54.
1272 Kelemen Lajos „egy elzárt köz kőfalának a fundamentumában” felfedezett egy több darabra tört
középkori sírkövet. Kelemen Lajos levele Pósta Bélának (Marosvásárhelyt, 1901. szeptember
22.). KL Lev I. 353. Kelemen Lajos: Marosvásárhely múltjából című szabadelőadásának megszerkesztett változatában utalt a középkori címerkőre és sorsára. Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 37. Az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtára kiállítási tárgyainak
1903. évi összeírásában így szerepelt: „Sírkőtöredék a XV. sz-ból és u. a. (az ablakközben)”. L.
Útmutató az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtárában i. m. 53.
1273 Kelemen Lajosnak Sükösd Györggyel kapcsolatos írásai: Nagyteremii [!] Sükösd György végrendelete. 1631. március 20. Történelmi Tár, 1901. 299–305., A nagyteremi Sükösd György temetési meghívója. Nagyteremi, 1631. május 12. Genealógiai Füzetek, 1904. 5. sz. 76. és A
nagyteremii [!] Sükösd család. Genealógiai Füzetek, 1905. 11. sz. 102–106. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 314–317, 320, 333–339.
1274 „Sükösd Gábornak [pontosítva Györgynek] a XVII. század közepéről való sarkophágját és
epitaphiumát, melyek gazdag olasz renaissance tagozatokkal és alakokkal bírnak, az Erdélyi
Múzeum Egylet 300 koronáért vásárolta meg az egyháztól.” Forster Gyula MOB-másodelnök
levele a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak (Bp., 1904. február 19.). Erdélyi Nemzeti
Történeti Múzeum Levéltára (ENTM Lt.) C1 700.
1275 A Sükösd-sírkövet Kelemen Lajos fedezte fel 1899-ben. A szerencsésen előkerült leletről ifj.
Nemes Ödön vázlatrajzokat készített. Kelemen Lajos minderről részletesen beszámolt 1901.
szeptember 22-én a Pósta Bélának írott levelében. KL Lev I. 352–354. Az 1904-ben elkezdett
ásatásból ügy lett, Sírbontás címmel (Közérdek, 1901. március 6.) elmarasztaló cikk látott napvilágot. Kelemen Lajos válasza Nyilatkozat a nagyteremi „sírbontás” ügyében címen (Közérdek,
1901. március 13.) jelent meg. Életrajzi adalékul szolgáló mondatot írt le. „Én is unitárius vagyok. De ha egy általános nemzeti intézményünk gyarapodásáról s ezzel szemben egyházam
igényeiről lenne szó: habozás nélkül az előbbit pártolnám. S nyugodt vagyok abban, hogy a
felfogásomat minden művelt ember magáévá teheti.” Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsa elmarasztalta Kakasi Márton teremi lelkészt engedékenységéért. Az egyházi elöljáróság levelében kifejtette, hogy módosítja a szerződést, a tudományos egyesület köteles az ásatásokat a saját költségén végezni és a talált leletekre nézve „az Erdélyi Múzeum Egylet részére
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Választ kérek stb.1276
Január 8. Lukinich Imre. Sz. Udvarhelyre.
Félreértetted levelezőmet. Widding még nincs itt. Elhozatás módja Pestről. Vajon itt a
kat. könyvtárnak nincs-e meg? Teleki-oklevéltár adatai a Nyujtódiakról.1277 Írd meg a kódex
írójának keresztnevét. A régi földrajzírók Udvarhelyről nem szólnak. Reichesdorffer,1278
Frölich,1279 valamint Heltai,1280 Szamosközy1281 meg sem említik. Kreckwitzet1282 megnézem,
ha írna valamit. Ezekkel én majd foglalkozni akarok. Kérd ki a Bunyitay,1283 Rapaics1284 és
Karácsonyi1285 szerkesztésében megjelent munkát, A hitújítás emlékei stb.1286 Udvarhelyre

1276

1277

1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
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csupán az elővételi jog állapíttatik meg”. L. OSZK Kt. Fond 23/7. A síremléket bevitték Kolozsvárra, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárába. L. Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Bp., 1935. 25. Kelemen Lajos ismertette a beszállított emléket. Egy unitárius főúr síremlékei. Unitárius Közlöny, 1904. 4. sz. 68–70. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 173–174.
A napló 1904. esztendejének első féléve nincs meg, vagy lappang. A Sükösd-síremlékkel kapcsolatos további eseményről a múzeumi levelezésanyagból értesülhetünk. Kakasi Márton, a
templom lelkésze újabb fejleményről tájékoztatta (Nagyteremi, 1904. március 1.) Pósta Béla
igazgatót: „Nagyságodat értesítem, hogy azt a másik, ittléte alkalmával már kinyitott fülkét kivettük, embercsonton kívül nem találtunk egyebet benne, mint én kivehettem, latinul az volt
vésve, hogy ez a temetkezési hely épült 1631. 7. május. A falu felől való végében lépcsők vezettek
be, le. A másik kriptának vélt dolog, melyről azt hittük, hogy a régi ajtó felé húzódik, tovább
ásva csak annyiból állónak bizonyult, mint amekkorát jelenlétében láttunk, egy kis kvadrátban
lerakott tégla; de se mellette, s a falba, sem benne semmi sem találtatott. S ezt azért otthagytuk,
meg künn hettük-hittük, hogy szintén temetkezési hely, körülbelől az első régi templomnak a
nagyságod által lerajzolt alapfalai lesznek; még azonban ezzel nem vagyunk tisztában; ha valamire bukkannánk, azonnal értesíteni fogom. A Sükösd-fülke környékét is megásattam, hol
megtaláltuk Sükösdnek egyik letört karját és egy mellékalaknak a fejét, melyet el fogok küldeni”.
ENTM Lt. C1 695.
A Nyujtódi család a 15. században több ágra szakadt. A Székely oklevéltárban udvarhelyszéki,
rugonfalvi, keresztúri, szentdemeteri előnéven szerepelnek. A Kelemen Lajos kereste adatokat
l. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. I–II. Szerk. Barabás Samu. Bp.,
1895, Athenaeum. II. 374., 398., 447. Az újabb kutatás a család nemesi kúriájának nyomát
Keresztúrfalván mutatta ki. Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp.,
1992, MTA Régészeti Intézete. 174.
Georg Reichesdorffer (16. sz.), Ferdinánd király erdélyi és moldvai követe.
David Frölich (1595–1648) geográfus, kalendáriumkészítő, csillagász, matematikus, a késmárki
evangélikus iskola rektora.
Heltai Gáspár (1510–1574) protestáns lelkész, író, nyomdász. 1550-ban Hoffgreff Györggyel
nyomdát alapított Kolozsváron.
Szamosközy István (1570–1612) 16–17. századi erdélyi magyar történetíró.
Georg Kreckwitz 17. századi erdélyi szász történetíró. Hivatkozott munkája: Totivs Principatus
Transylvaniae Accurata Descriptio. Das ist: Ausführliche Beschreibung … Franckfurt und
Nürnberg, 1688. (Apponyi 1354.)
Bunyitay Vince (1837–1915) egyháztörténész. Nagyváradi püspöki könyvtáros, kanonok.
Ruhmwerthi Rapaics Rajmund (1885–1954) botanikus, tudománytörténész. 1907 és 1911 között a kassai, majd a kolozsvári, 1911-től 1919-ig a debreceni gazdasági akadémia tanára.
Karácsonyi János (1858–1929) történész, nagyváradi kanonok. A nagyváradi püspöki líceumban az egyháztörténet és egyházjog tanára.
Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. I–V. Szerk. Bunyitay Vince, Rapaics
Rajmund, Karácsonyi János, Kollányi Ferenc, Lukcsics József. Bp., 1902–1912. (Monumenta
ecclesiastica tempora innovatae Hungariae religionis)
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egyetlen adata van csak, de munkádhoz hasznát veszed, ha a kort jellemezni akarod. A
derzsi feliratot1287 a Századokban megkaptad? Ha Székely Mózesről1288 csakugyan kaptok
Siménfalván valamit, arról tudass, hogy örvendhessek neki.
Tóth Ernő1289 Déván.
Ugyanaznap Apámnak levelező.
Január 10., este. Szász Feri. S. Szt. Györgyre.
Már 4-én írni akartam, de eltéptem, mert sok volt a panaszom benne. Most jó hír is.
Előléptem. Dorgóéktól1290 40 korona havonként. Fizetésem 15%-a, s mellékes jövedelmem
50%[-a] félre adósságaim törlesztésére, s apáméknak a Gecsénél1291 levő kölcsönükre.
Az unitárius kollégiumba felügyelőségre való meghivatásom. Miért nem fogadtam el.
Tóth Ernő távozása. Viselt dolgaiból.1292 Véleményem róla.
Jó híreid. Az öregekkel csínján. Vannak köztük tüskebőrűek, akik akkor is megvérezik a
dolgos tenyeredet, ha simogatod őket.
A váltó ügye. Megmaradt összegről rendelkezz.
Biás kéri a Vadrózsákat1293 haza, mert az öreg Biásé.

1287 Az unitárius templom északi hajófalán az 1640-es renoválásra utaló ötsoros mondat látható.
„TEMPLUM HOC RENOVATUM EST LATERIBUS DENNO ET INTEGRE REGNANTE
SERENISSIMO DNO DNO PRINCIPE GEORGIO RAKOCI ANNO DOM. 1640.” A déli fal
harmadik falképén Pál apostol (Saul) glóriáján a „S. PAULuS, az egyik lovas zászlaján
minuszkulás felirat olvasható: „HOC OPuS FECit DE PINGERE SEU ProePARARE MAGistER
PAULuS FILIuS STEPHANI De UNG ANnO DomiNI MillesiMO CCCCmO X NONO.
SCRIPTUM SCRIBEBAT ET PULCHRAm PUELLAm In MENTE TENEBAT”. Dávid László:
A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Buk., 1981, Kriterion. 271, 273.
1288 Siménfalvi Székely Mózes (1553 körül–1603) udvarhelyszéki főkapitány és főkirálybíró. 1603ban erdélyi fejedelem.
1289 Kelemen Lajos egykori évfolyamtársával együtt dolgozott a Dávid Ferenc Egylet Kolozsvárt,
1900-ban alakult ifjúsági körében. Elnöke Tóth Ernő, alelnöke Kelemen Lajos. A Dávid Ferencegylet XV-ik közgyűlése. Unitárius Közlöny, 1900. 11. sz. 328.
1290 Dorgó Albert.
1291 Gecse Intézet.
1292 Tóth Ernő halála után derült ki, hogy II. Apafi Mihály naplójának közlésekor téves lelőhely
adatot közölt. Azt állította, hogy az eredeti Zilahon, Lugosy Boldizsár birtokában van. Biró
Vencel Lugosy leányától, Biró Ferencnétől és unokájától, Papp Jánosnétól úgy tudta, hogy
Lugosy halála után a napló a zilahi református főgimnázium könyvtárába jutott. A főgimnázium igazgatója, Kincs Gyula kijelentette, hogy Lugosy könyv- és irattárából semmi sem jutott a
zilahi gimnázium könyvtárába. A napló Vass József hagyatékából került elő, és a kegyesrendiek
budapesti könyvtárának tulajdona lett. Vö. Biró Vencel: II. Apafi Mihály naplójának eredetije.
Erdélyi Múzeum, 1914. 1. sz. 42–47.
1293 Kriza János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Kolozsvár, 1863.
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Sipos1294 14 korona erejéig nyújtja a tenyerét feléd.1295
Pista1296 értesítője gyenge. Az önállósdi kis játékai megbosszulják magokat. Leveleimre
vigyázz. Öcsém1297 5 drb elégtelenje. Vályi1298 apja meghalt.
Jan. 16., este. Kardos Samu1299 dr. Debrecen.
Erdélyi igazgató úr1300 a Wesselényi-leveleket a gyűjteményében előttem végzett gondos
keresése mellett sem kapta meg. Azt mondja, hogy vagy a Nemz. Múzeumnak kellett hogy
ajándékozza azokat, vagy éppen a N[emzeti] Múz-éi voltak, s valahogy összetévesztette
emlékezetében, s az ő gyűjteményébe tartozóknak hitte azokat. Sajnálja, hogy nem szolgálhatott vele.
Küldöm Wesselényiné1301 hátralévő leveleinek másolatát 11 oldalon. Kossuth Lajos
missilis levelei előkerültek. Benn volt az Igazgató úrnál Kossuth fogságból írt leveleinek
Wesselényi által egy könyvbe másolt gyűjteménye is. Ezek kiadását 1888-ban Kossuth Lajos
még nem engedte meg Szinnyeinek,1302 amit Szinnyei levele bizonyít, mely szintén itt van.

1294 Sipos József vendéglős, a Szentlélek utcai Kispipa étterem tulajdonosa. Sas Péter: Kolozsvár
1867–1919 i. m. 80. Törzsvendégei közé tartozott Kelemen Lajos is, aki Köblös Zoltánnal,
Persián Kálmánnal és testvéreivel (Györggyel és Viktorral) a 3-as „Bőgő”, más néven „Kóser”
asztaltársaság oszlopos tagja volt. L. a részükre küldött tréfás üdvözlőlapot. „Tek. Sipos József úr
vendéglőjében a 3-as ’kóser asztaltársaságnak’. Kolozsvár. Óvár. Kispipa. A 3-as asztaltársaság
számára küldök: egyiknek egy anyóst, a másiknak egy nimfát, a harmadiknak egy pajtást. Osztozzatok vagy egyezkedjetek fölöttük! Viktor éppen most értesít utólag, hogy utunk elhalasztását elfeledte telefonice tegnap lefújni! Vessetek gáncsot őreá! Kedden este 8–9 tájban várjatok a
zsidónál! Minden bizonnyal ott leszek, bár Viktor nélkül! Ölel az öreg cimbora, Gyurka.”
Persián (névmagyarosítása után Gyulai) György levelezőlapja Kelemen Lajos asztaltársaságának (Mezőörményes, 1907. július 20.). ROLKMI Fond 593.
1295 A helyzetet magyarázhatja Persián Kálmán nyilatkozata: „Én, alulírott ezennel kijelentem, hogy
egy 20 filléres 300 korona értékű váltóm, melyen mint elfogadó szerepelek, Sipos József mint
kibocsátó, Sipos Gerzson és Sipos Józsefné, Kelemen Lajos mint forgatók egyedül vagyok érdekelve, és hogy ahhoz Kelemen Lajosnak forgató kezességén kívül semminemű érdekeltsége nincsen. A váltót leszámításra azért adtam Sipos Józsefnek, hogy 5 éve óta nála felgyűlt, s nehéz
anyagi körülményei között segítségképpen előlegzett koszt és készpénzért az ő jelenlegi helyzetének könnyítésére készpénzül értékesíthessen. Kolozsvár, 1908. március 14-én. Dr. Persián
Kálmán”. ROLKMI Fond 593.
1296 Ifj. Gidófalvy István.
1297 Kelemen Jenő.
1298 Vályi Károly.
1299 Kardos Samu (1857–1925) ügyvéd. 1883-ban ügyvédi irodát nyitott Debrecenben. 1905-ben a
Régi Okiratok és Levelek Tára „havi folyóirat az irodalom és történelem köréből” alapító-szerkesztője. Báró Weselényi Miklós élete és munkái I–II., (Bp., 1905) c. monográfiájához Kelemen
Lajos adott forrásmunkákat, adalékokat.
1300 Erdélyi Pál (1864–1936) irodalomtörténész. 1900–1919 között a kolozsvári Egyetemi Könyvtár
igazgatója. 1911-től 1919-ig a kolozsvári, 1920-tól a Szegedre települt Ferenc József Tudományegyetem irodalomtanára. 1911–1916 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára.
1301 Hadadi báró Wesselényi István (1885–1958) felesége, branyicskai báró Jósika Ágnes (1891–
1966), az Erdélyrészi Háziipari Szövetség elnöke.
1302 Szinnyei József (1830–1913) könyvtáros, bibliográfus.
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A naplók másolását kezdem. Januárban szó sem lehet arról, hogy elvégezzem, de februárban igen. Szenkovits1303 20-án itt lesz. Zakariással1304 addig is íratni akartam, de most vizsgázik.
19. este. Biás Pista M[aros]v[ásár]hely.
Sajnálom kellemetlenségedet. Hibás vagy te is. Le kellett volna menni. Az öreg ember
érzékenyebb. A háborús látszat mellett szeretnek. Vess magadra is, ha hibás vagy, mert egyikünk se tökéletes. Önmegtagadás. „Nem az a legény, aki üt, hanem aki állja.” Türelem. Elmúlik.
Bolyai-ünnep.1305 Az öreg Koncz itt. Lukinich kódexe. Amíg elő nem készítette, hallgatni
kell róla.1306 A Kalauz németül. Katonaadóm. Vásárhelyi sírkő húsvétkor be. Elismervény a
cseréről rendes „elismervény”-formában.1307 Bánffy-levéltár valószínűleg bekerül az Erd.
Múz.-ba.1308
29., este. Nemes Ödön Mező-Ménes.
A felküldött leveleknek csak fele Bethlen János-féle.1309 A többi nem adható ki, részben
ki is van adva. A falképeket címezd hozzám.

1303 Szenkovits Gyula nyárádszeredai tanár, Kelemen Lajos évfolyamtársa.
1304 Zakariás Ödön, Kelemen Lajos évfolyamtársa.
1305 1903-ban Bolyai János kolozsvári szülőházán emléktáblát helyeztek el. Akadémiai Értesítő,
1903. 110.
1306 Lukinich Imre behatóan tanulmányozta a székelyföldi származású Nyújtódi András ferences
szerzetes által 1526–28-ban húga, Judit apáca számára latin nyelvről magyarra fordított nyelvemléket, az ún. Székelyudvarhelyi kódexet. Megállapításait a nyelvemlék kiadásához írt bevezetésében tette közzé. Első kötéstáblájának hátára ragasztott előzékén látható tollrajzos Jézus- és
Mária-monogramok alapján feltételezte, hogy a kódex a jezsuita kollégium tulajdona lehetett, a
rend eltörlése után Fancsali Dániel plébános, később székelyudvarhelyi tanár és igazgató magával vihette Gyergyószentmiklósra. Később tőle került a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumba. L. a Székelyudvarhelyi kódex bevezetését. Sajtó alá rend. Szabó Samu. Bp., 1908.
(Nyelvemléktár XV. kötet). Újabb közzétételét, bev., jegyz. N. Abaffy Csilla: Székelyudvarhelyi
Kódex. 1526–1528. Bp., 1993, Magyar Nyelvtudományi Társaság. (Régi Magyar Kódexek 15.
szám) A közreadó kódex ma a székelyudvarhelyi római katolikus plébánia tulajdona.
1307 Muzeális értékekről tájékoztat az Erdélyi Nemzeti Múzeum elismervénye: „Elismervény egy
drb tűzben aranyozott ezüst Úrvacsora pohár, egy drb nem nemes fémből készült 2 literes Úrvacsora borkancsó, egy drb ezüst szürke brokát hímzés Úrasztala terítő, egy drb fehér brokát
hímzett Úrasztal készlet terítőről, melyeket az Erdélyi Országos Múzeum érem- és régiségtárától az alant nevezett ev. ref. egyház a tőle a nevezett intézetnek átengedett, régi egyházi készletek
csereértékének egy része fejében átvett. Továbbá egy 1777-ből származó és a fent nevezett egyház tulajdonát tevő ónkannáról, melyet a nevezett intézet a nagyteremi ev. ref. egyháznak viszszaküldött. Nagy Teremi, 1905. április hó Takáts Márton kurátor, Kakasi Márton ref. pap”.
ENTM Lt. C1 985.
1308 A becses családi levéltár közgyűjteménybe való beszállításáról külön közlemény jelent meg.
Gróf Bánffy György családi levéltára címen. Adományok az Erdélyi Múzeum-Egyletnek. Erdélyi
Múzeum, 1903. 5. füzet. 283–284.
1309 Bethleni Bethlen János (1613–1678) tanácsúr, kancellár, történetíró.

225

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Február 1. Dr. Kardos Samu Debrecen. Piac u. 58.
Wesselényi1310 naplóvázlatai 1826–31 és előző korára vonatkozó apró följegyzések 1800tól. Beszédeinek fogalmazványai és vázlatai. Amíg ezeket írom, addig Szenkovicsnak1311
künn van több mint 100 drb levél. Ajánlatos, hogy az 1836. és 37. évi naplókötetet már
egyszer végezzem be; nehány nap alatt meglesz, s akkor foghatnék a vázlatokhoz, majd
bevégzésük után folytatnám 1839 után egész végig.
Kazinczy levelei csak 1814[-ig] vannak még kiadva.1312 A többit tehát le kell másolnunk.
Meg kell jegyezni, hogy mi van kiadva. Jelölni kell még kiadás esetén is. „Különben annak a
gyanúnak lesz kitéve az Ügyvéd úr, hogy munkáját az eddigi különben is gyenge Wesselényi-irodalom és publikációk nem teljes ismerésével írta, s kritikusaink ilyenkor ugyancsak
örömmel verik el a port, ha van kin”. Kiskövet,1313 Életképek1314 adatai.
Ajánlottam, hogy a kiadott Wesselényi-levelek jegyzéket összeállítom. Nem reflektált
reá. „Akkor pedig volt időm reá, amit most már – sajnos – nem mondhatok.”
A vármegyei levéltárba menvén,1315 gondom lesz reá, hogy ha valami olyan kerül, ami
érdekli, tudomást szerezzen róla. Pallóssal1316 még nem beszéltem.
Várom utasítását a másolandók sorrendjére. Örülök, hogy oly sok adatot talált. Tévedésem Kossuthnak a fogságból írt leveleivel.1317 Adatait ne írjam-e ki Wesselényiről? KL.
Febr. 1. Jenő öcsém Marosvásárhely.
Annak csak örvendek, ha olyan csinos, ügyes, szép leány érdeklődik irántam, mint akit
írtál. Bár többen is érdeklődnének. Azért zúgolódtam, hogy nem írtok meg soha semmit,
ami a városunkban és főleg otthon történik. A lapokból tudok meg egyet-mást – főleg a
gyászrovatból.
Tánciskolába járásod nem »ellenzem« kifogásolom, csak az iránt voltak és vannak
komoly aggodalmaim, hogy mostani költekezésed nem a jövendő rovására megy? A jó társaságot, s a leányokét én is sokra becsülöm. Jobb is, ha ott vagy, mintha a füstös ivószobákban, vagy a kávéházakban ülnél. Kik járnak? Én is láttam egy olyan szép kis leányt nemrég,
hogy ha házasulandó volnék, nem állanék jót magamról, hogy nem futnék utána. Felolva1310 Hadadi báró Wesselényi Miklós (1796–1850) az országgyűlési főrendiház vezére, 1821–22-ben
tett utazást Széchenyi Istvánnal Franciaországban és Angliában.
1311 Szenkovits Gyula.
1312 Kazinczy Ferenc levelezése I–XX. kötet. Közzéteszi Váczy János. Bp., 1890–1910. (Kazinczy Ferenc összes művei. 3. oszt. levelezés)
1313 Kis Követ. Általános ismertető. Szerk. Magyari Lajos. Kolozsvár, 1846–1847. Az első magyar
folyóirat, mely szöveg között illusztrációkat közölt. Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a
XIX. században. Bp., 1934. 47.
1314 Kelemen Lajos a Kis Követ szellemi elődjére, az 1843–44 között Életelvek képekben címen megjelent szépirodalmi és mulattató folyóiratra gondolhatott, melyet ugyancsak Magyari Lajos
szerkesztett. Ürmössy Lajos: A magyar hírkapirodalom kezdete Erdélyben. Erdélyi Múzeum,
1897. 8. füzet. 469.
1315 Kolozs vármegye levéltári és egyéb anyagának kiselejtezett részét átadta az Erdélyi MúzeumEgyletnek és az Érem- és Régiségtárnak. Utóbbiak átvételére Pósta Béla igazgató adott felhatalmazást. Pósta Béla levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1903. július 19.) KL Lev I. 430. A levéltári anyagok átvételéről az Erdélyi Múzeum folyóiratban jelent meg egy közlemény: Adományok az Erdélyi Múzeum-Egyletnek. Erdélyi Múzeum, 1903. 5. füzet. 283.
1316 Pallós Albert.
1317 Vö. Kelemen Lajos 1903. január 16-án írt naplóbejegyzésével.
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sásod sorsa. A nyárra a nagy Beöthyt1318 hazaviszem. Írásodban első legyen szemed előtt
mindig az igazság. Képezd, míveld magad. Még megelőzhetsz akárhányat egykori osztálytársaid közül, akik mostanig osztályaik számával elhagytak.
*
Februári és márciusi leveleim kivonatai elmaradtak. Írtam haza, Szász Ferinek,
Lukinichnek (2-szer, s nem válaszolt). József napra az öreg Koncznak. Biásnak a vármegyei
levéltár dolgáról stb. Ajtonba Kolosváry Domokos bácsinak a talált s behozott ezüst ereklyetartó dolgában, melyet az Erd. Múzeumnak adtam.
Április 4. Apámnak.
Rózika1319 áttéréséről. Nem avatkozom belé. Véleményem az, hogy ha ő szentképeket
csókol, s kat. templomba jár, akkor már csak a keresztlevele unitárius. Minek gátolni az
áttérést? Menjen inkább oda közülünk. »Ahol« Most legföllebb az a szerepe, mint ami egy
kosár ép alma közt a rothadónak. Legjobb kidobni, hogy ne rontsa a többit.
Férfiúnál kutatom az okokat s a célt. Ha bármi haszon-szempont van lépésében: megvetem.
A jelen esetben nem lehet így eljárni. A nő helyzete más, mint a férfié. Sokszor a családi
békességnek kell hozni ennyi áldozatot. Eddig megfértek két vallással. Az fáj, hogy háromszázados ősi vallásunktól elszakad, s azt szégyenlem, hogy újra keresztelik, mint valami
istentelent. De azoknak szégyen ez, akik csak odáig emelkedtek, hogy azt hiszik, hogy az
Istennek ilyen komédiára szüksége van. Hagyják – hallgatólag – menni. Pusztulunk, de
tisztulunk. Nem szabad végleg szakítni vele. A természet törvényei szerint gyermek s testvér
marad számunkra – és egyházunk a Jézussal még ellenségeink iránt is szeretetre int.
A fiúknak riasztó példa. Ragaszkodjanak hűen családunk hagyományaihoz. Csak egy
volt, aki férfiú létére áttért, hogy családjának hozzon áldozatot, a lángeszű, költői lelkű Kelemen Lajos miniszteri titkár,1320 s ő sem ért célt.
Buzdító példáink szegény őseink, a papok, akik az üldöztetés idején helyt állottak, s
másokat is megtartottak vagy megnyertek. Nagyapám1321 akkor is patrónus bért ad, mikor
neki is alig van valamije. Jenőnek is ez a válaszom. Kívánságának nem teszek eleget. R-nak1322
nem írok. Indokaim. Ő, mikor férjhez ment, külön családba lépett. Igazítsák a maguk dolgát
–, s mi a miénket.
Április 5. Kardos S[amu] dr. Debrecen.
Jöjjön be, vegyük ki 1814-től 1832-ig az időrendben elhelyezett levelekből a szükséges
anyagot, s csináljon határozott munkatervet, mert így a minden két-három hétben változó
utasításaival saját dolgának is kárára lesz. (Éppen aznap bejött volt, mikor a levelet elküldtem.)

1318 A magyar irodalom története. I–II. Szerk. Beöthy Zsolt. Bp., 1896, Athenaeum.
1319 Gálfalvy Antalné Kelemen Róza.
1320 Nagyernyei Kelemen Lajos (1801–1849) miniszteri titkár, aki Kelemen Lajos ükapja, Kelemen
Mihály (†1790) testvérének, a János nevű unitárius papnak volt az unokája. Vö. Születtem Marosvásárhelyt i. m. melléklete: A nagyernyei Kelemen család leszármazási táblája.
1321 Csomoss Miklós. A patrónusbér a szokott egyházfenntartási járulék háromszorosa.
1322 Gálfalvy Antalné Kelemen Róza.
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Április 8. Bartha János1323 és Kelemen Jenő öcsém.
Az utóbbiban megköszöntem a kölcsönt. Rózsika áttérési szándékáról utaltam Apámnak írott levelemre. A Gotterhalteról.1324 Jól teszitek, ha tüntettek. Mi a Gotterhalte gyűlöletessége? Emellett gyakorolták az abszolút hatalmat rajtunk. Rendelet a megyei levéltárban
az összbirodalmi alkotmány kiadásának első évfordulóján örömünnepre. Ezek a gotterhaltés
ünnepek voltak. Itt is nyilvánul az ellenszenv. A „Platzkommando”1325 kétfejű sasának eltávolítása. Feliratát a sétatéri szükséghelyre tűzték fel. Jelentésedet a szt. annai1326 leletről beléegyezésemmel a régiségtár levéltárába helyezték be. Legyen gondod máskor is. Kovács István1327 az ásatásra még aznap rögtön leutazott.
A Kossuthról írott cikked. Ne használd annyit az „egy”-et. Ez ily formában, ahogy használtad, germánizmus.
A Franklin Társulat Könyvkiadó Hivatalának1328

1323 Bartha János tiszti főorvos, Búza utca 8. sz. alatt.
1324 A volt osztrák császári himnusz (kezdőszavai alapján a Gott erhalte) többféle szöveggel az Osztrák Császárság állami himnusza volt a 19. század elejétől az Osztrák–Magyar Monarchia 1918as megszűntéig.
1325 Platzkommando = Térparancsnokság.
1326 Nyárádszentanna.
1327 Kovács István (1880–1955) régész, numizmatikus.
1328 Anyagi helyzete iránti információgyűjtés miatt lemondta a megrendelt könyveket. (Kolozsvár,
1903. május 6.) KL Lev. I. 422–423. Kelemen Lajos levelére a Franklin Társulat főbizományosa,
Melczer Károly válaszolt (Bp., 1903. május 9.). KL Lev. I. 825.
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Tekintetes Igazgatóság!1329
Mint marosvásárhelyi lakos fiamat eddig a marosvásárhelyi ev. ref. kollegiumban taníttattam. Előrehaladottabb koromban családom gondjai annyira igénybe vesznek, hogy elhatároztam legkisebb fiam neveltetésénél nagyobbik fiam Kelemen Lajos kolozsvári egy.
könyvtári gyakornok felügyeletét igénybe vegyem. Ha már fiamat saját jövője érdekében a
szülői háztól kiadom, azt abban a reményben teszem, hogy rend és felügyelet alá jut. Azzal
az alázatos kéréssel fordulok a Tek. Igazgatósághoz, hogy legyen kegyes Kelemen Miklós
fiamat az 1904–5. a kolozsvári unitárius kollégium IV. g. osztályába rendes tanulónak, s az
internátus és konviktus tagjának fölvenni.
Kérésem támogatására mellékelem fiam következő bizonyítványait:
A, alatt gymnásiumi bizonyítványát és az alapján a IV. junior osztályba és az internátusba fölvételét.
B, Születési bizonyítványát.
C, Újraoltási bizonyítványát.
D, Szülői nyilatkozatát.
Ezek alapján fiam fölvételét még egyszer tisztelettel kérve maradok a Tek. Igazgatóságnak alázatos szolgája:
M[aros]vásárhely, 1904. július hó 8.
nagyernyei Kelemen Miklós
kir. törvényszéki írnok
(Címem K. Miklós M[aros]vásárhely, Szántó u. 28.)
*
Szeptember 8., este. 1904.
Hazavittem e papírt Vásárhelyre, de üresen hoztam vissza magammal, mert részint
időm, részben kedven nem volt az íráshoz.
Augusztus 2-án délután fél hatra érkeztem haza. Másnap mindjárt megtudtam Apámtól
a Jenő viselt dolgát, s ez jeges vízként hűtött le.1330 Leverten ültem otthon, majd 4-én Koncz
bácsit látogattam meg. Majdnem két órát beszélgettem vele. Elgyengült, a memóriája is
1329 Az 1904. esztendő első félévi naplóbejegyzései nincsenek meg vagy lappanganak. Ezért különös
jelentősége van az 1904. július 8-án keltezett, Kelemen Lajos által fogalmazott és leírt kérvényfogalmazványnak. ROLKMI Fond 593. KL Lev I. 535. p. 300. jegyzet
1330 Szüleinek írt leveléből kiderült öccsének az egész családjukra szégyent hozó tette. „Neki az lett
volna jó, ha most jó ideig minél messzébb marad Vásárhelytől, hogy a dolgát egyszer az emberek felejtsék. Távol tanulni is inkább tudhatott volna. Így már az lesz, hogy minden héten lesni
fogja Ilonkát, s körül-belöl elöl kezdődik a régi: az ajándék-vásár. Jó előre figyelmeztesse Apám,
hogy ennek vége legyen. Ez vitte olyan szerencsétlen könnyelműségbe, amelynek veszedelme
sokáig fog még végzetesen a feje felett lebegni. Hiszen ha a hivatalában megtudják, hogy mit
tett: oda a megbízhatósága, s előmenetele sincs. A hűtlen kezelés mindenütt megbélyegző.” Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. november 27.). KL
Lev I. 580.
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hanyatlott, de ha irodalmi kérdésről foly a szó, a szeme ragyog, feltüzül, szokása szerint
nagyokat s szívéből kacag, és egészen a régi. Végigkérdezősködött mindenkiről és mindenről. R. Kiss István1331 számára az 1704-i gyulafejérvári gyűlésre kutatgatván,1332 a Telekilevéltárba is szerettem volna bejutni, s egyfelől azért is siettem hozzá. Gyengesége miatt
nem jöhetett el, de az ő írásait előkeresgélte s végiglapozta.
Engem a Jenőben való csalódásom nyomott, s ezzel sok keserű emlék tódult a lelkembe
még. Annál erősebb volt ezekkel szemben a múlt kedves emlékeinek az a felújult erős, szerető és jó érzése, amit az öreg jelenléte megsokszorozott. Eszembe jutott, hogy mennyit
köszönhetek neki, s milyen figyelemmel és szeretettel kísérte sorsom, mióta felnőttem.
Akarta, hogy legyek valamivé. A régi jó tanárok ilyenek voltak. Ezért reá is hajtottak a tanulásra, s el is kínoztak, ha kellett, de jóakaratból tették, s ha reám annak idején, mint gyermekre, keserves perceket hoztak, s ellenszenvet is költöttek bennem: ma csak hálás szívvel
gondolok reájuk. Mennyi ellentét a mai rideg, osztályzatot osztogató, s a többivel nem
törődő, lelketlen rendszerrel!
Elbeszélgettük ezt is, s mikor eljöttem, sírva búcsúztunk el egymástól. Az öreg összevissza csókolt s zokogott, és én is sírtam.
Másnap vagy harmadnap megkeresett Biás. Hozzá nem mentem el előbb, mert három
levelemre sürgető kéréseim ellenére sem válaszolt, s azt hittem, hogy valamiért neheztel.
Most örömmel látott viszont.
Ezen a héten aztán a Teleki-könyvtárban, s a vármegyei levéltárban voltam a legtöbbet,
estefelé pedig Darkó Ákossal1333 elmentem nehányszor egy-egy rövid bicikli-útra. Ő most
tanult.
7-én
Kathonay Domokossal1334 és Biással kimentünk Galambodra és Csávásra,1335 hogy adatokat keressünk Harsányi Györgyné Madaras Borbárára, de alig találtunk valamit. Ekkor
ismerkedtem meg Csáváson Jeney Jóskával,1336 a tönkrement, jószívű, de tanulatlan magyar
birtokosok e tipikus alakjával. Minket is agyba-főbe kínált jó vörös és kitűnő csávási rizling
borával. Mikor odaérkeztünk hozzá a Kathonay kocsiján, már ivott volt Sántha Alberttel –
aki ismét a Nyárád-melléki 60 holdas „nagybirtokosok” típusa. A sok kínálás, koccintás,
1331 Rugonfalvi Kiss István (1881–1957) történész, Győr megye főlevéltárosa.
1332 Az 1704. július 6-i gyulafehérvári országgyűlésen a rendek II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották.
1333 Darkó Ákos (1888–1958) jogász, az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának
misszióügyi, iratterjesztési és műemlékügyi előadó-tanácsosa. Ifj. Gidófalvy István felett járt
egy esztendővel a kolozsvári Református Kollégiumban. Nagyapja, Darkó Béla a marosvásárhelyi Református Kollégiumban Kelemen Lajos magyar–latin szakos tanára volt. Szeretettel emlékezett meg róla: „Első gimnáziumi többi tanáraink közül kedves emlékű lett és maradt számomra Darkó Béla. Kis termete miatt a kicsi Darkó vagy a puci Darkó volt az osztálytársak
között kényeztető neve. Jóindulatú ember volt, az utolsó marosvásárhelyi ötvös és aranymíves
fia”. L. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 94.
1334 Kérői és pókafalvi Kathonay Domokos (1856–1927) szerkesztő. 1905-ben a Székely Lapok politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap, 1906-ban a Székely Társadalom című lap szerkesztője.
1335 Mezőcsávás.
1336 Id. nagyenyedi Jeney József (1823–1880) jogász, országgyűlési képviselő fia. Erdészeti Lapok,
1904. 1. sz. 18.
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tegeződés és kóstolgatás vége az lett, hogy ő földig elázva eldőlt egy szilvafa alatt a kertjében,
mi pedig otthagyva a tiszteletünkre leölt 6 csirkét, gyorsan elszöktünk a hasonló sors elől.
10-én
Apámmal kimentem Nyárádszeredába. Még a múlt őszön megígértem volt a kijövetelemet, s készültem a Bekecsre,1337 ahova 12 év óta minden nyáron készültem, de mindig megakasztott valami. A IV. gimn. után jövő nagyszünidőn az eltörött jobb karom miatt nem
jöhettem. Azután a másik nagy vakációra úgy mentem volt le Désfalvára nagynénémhez,
hogy visszatérésemet otthon is kételkedve gondolták, s én is jól emlékszem, hogy mennyire
biztosra vettem, hogy meghalok. Nem tudom, hogy mi bajom volt. Valószínűleg vérszegénység. Orvos nem kezelt. Az év végére elgyengültem, az eszem a vizsgák táján kimerült, s
végre járni is alig tudtam. Désfalván aztán a tej, a gyümölcs, s a jó levegő helyrehozott úgy,
hogy vagy 8-szor átjárván gyalog a vámosgálfalvi hideg jódos fürdőbe, végre egészen felépültem.
A következő évben a szünidő elején Ajtonban voltam,1338 s onnan hazatérve egész nyáron tanultam a számtant és görögöt abban a tudatban, hogy elégtelent kaptam belőlük.
Szeptemberben aztán a tandíjhátrálékot befizetve kiderült, hogy mind a kettőből elégségesem volt.
A következő évben a tordai hasadékban voltam Nemes Ödönnel, s azután a csakugyan
megkapott elégtelenek kijavítására tanultunk.
Érettségi után kellett a pénz szeptemberre, s azután mindig a pénzhiány tartott vissza.
Most is 35 koronával mentem le 4 heti szabadságra, s ötöt ebből is félre kellett tennem,
hogy legyen mivel visszajöjjek.
Ny[árád] Szeredába kiérve megtudtam, hogy Demeterfalván a régi, híres demeterfalvi
Nagy családnak él még egy elszegényedett tagja. Miután szülenagyanyám, Nagy Sára1339
1337 Bekecs = a Nyárád mente 1080 m magas hegye, a Görgényi-havasok része. Kelemen Lajost a
hegy látványa megihlette, egy hevenyészett feljegyzésben így emlékezett vissza: „Távol a Bekecs,
mint Isten asztala, nagy zöld erdő abroszával”. ROLKMI Fond 593.
1338 Kelemen Lajos Ajtonban nagynénjénél, Kolosváry Domokosné Csomoss Rózánál lakott.
1339 Demeterfalvi Nagy Sára, Kelemen József (1754–1811) kir. táblai ügyvédnek, Marosszék ülnökének felesége. Kelemen Lajos családtörténeti feljegyzéseiben megemlékezett róla. „Dédanyám,
Demeterfalvi Nagy Sára szép és jó, de anyagi dolgokban könnyelmű és verzáló asszony volt.
Igen jó, középnemes családból származott, mely 1580-ban már Demeterfalván lakott. Marosszéknek több alkirálybirája és más tisztségviselője, dúlója került ki a családból, s az a nemzedék,
mely a XIX. sz. elejét megérte, […Kelemen Lajos kipontozása] családokkal volt rokon.
Demeterfalvának, mely Ny[árád[szeredán] alól a Ny[árád] bal partján fekvő kicsiny falu néhányszáz holdas határa csaknem a családé volt. Szép kőkúriájuk maradványait dédanyám testvérbátyja s D. N. Sándor nevével, és 1790 évszámmal jelölt címeres kövüket 1906-ban még láttam. D. Nagy Sára már a XVIII. sz-ba a középnemesség soraiba is belopódzó németes míveltség
s különösen divat híve volt, amit balítéletből némelyek akár előkelőnek kezdtek tartani. Dédanyám cipőben, harisnyában járt, bugyogót viselt s kávézott, ami az akkori időben még nagy
szó volt. Anyósa mint régimódi falusi nemesasszony aki csizmában és a régi viseletben járt nem
szerette, élénkségét hóbortosságnak tartotta, s viseletéért állandóan gagyás Nagy Sárinak nevezte. Kelemen Eszter nagynénémtől, Adorjáni Péternétől hallottam I. és II. gimnázista gyermek koromban s édesapám is említette, hogy K. Mihályné az ezüst húszasokat fazékba gyűjtve
gyakran mondogatta: ezt nem kucsizza el gagyás N. Sári! s a pénzt elásta. Dédapámék elég jó
módban éltek, Hallottam beszélni, h[ogy] egy szüretjük alkalmával még a szapuló kádat is féltették, azonban dédanyám költekező hajlama mellett a jövedelem nem volt elég. Hat gyermekük
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ebből a családból való volt, s tudtam, hogy a família egyik legrégibb a marosszékiek között,
átmentem Apámmal és Ferenczy Alberttel ide. Apám ezelőtt több mint 30 évvel járt még
egyszer ott. Nagy Kálmán az élő fiúsarj kisbirtokos, s télen szabóságot folytat. Kis-középtermetű, piros arcú, piros orrú, szürkéskék szemű, szürkülő hajú, bőbeszédű ember. A nyolcvan évnél idősebb öreg édesanyján meglátszik a régi úri asszony. Kúriájuk két szárnya áll
még, de a középső részt a nekünk elmesélt nagy kéménnyel együtt lebontották.
alakú épület volt. A sötéttel jelölt két szárnya áll még, de rozoga állapotban. Az új házat kiépítették az utca felé, jóval a kúria elébe. Az utóbbi
egyszerű háromszobás parasztház. A régi kúria lebontott részének feliratos homlokzatköve
ott hevert egyik szárnyépület mellett. Egyszerű
alakú, fehér mészkőből faragott
80–90 cm magas kő. Barokk stílű címerfoszlányai mellett kétfelől ott volt az 17 – 82 évszám.
Feliratát lemásoltam:
Aedes hasce Deo por
ro sibi Posteritati
Haeres erexit sarci (!)
ipse Deus
ALEXANDER NAGY
De Demeterfalva
(Dédanyám testvérbátyja volt.)
Kérdezősködéseinkre felújultak a régi emlékek. Az öregasszony – leánynevén László
Józéfa – emlékezett még a szülenagyanyámra is. Nagyapámat éppen jól ismerte. Sokszor

is sokba került. A francia háborúkkal bekövetkező rossz évek s a XIX. század elejének nehéz
viszonyai aztán nem erős szervezetű dédanyámat 1819-ben, s az első devalvációkor sírba vitték.
Egyik fiúk, Károly már akkor dúló volt, s egy leányukat Klárát Kisgörgényi Bíró István, a B.
Sándor marosszéki alkirálybíró fia vette el. A többi még nem volt elhelyezve s kevéssé is vitték.
Nagyapám itthon maradt. K. József csak keveset tanult, s ő is hazakerült. Végre K. Borbára
testvérüket Lemhényi Zsigmond Elek gazdatiszt vette el. Ezt a házasságot dédanyám nagyon
ellenezte, de a csinos férfi a tapasztalatlan leány fejét elcsavarta s utána ment. Sándor katona
lett. Élemedett férfi korában azonban hazakerült Ny[árád]sz[en]tlászlóra. Iszákos ember volt,
aki négy ökörrel, szekérrel hajtott be, ezt eladta, elitta, s egy mellényben, ingben és hajadonfővel
állított haza. Egy darabig a férj állás nélkül maradt s nagy szegénységben éltek, míg dédnagyanyám Sz[en]tgericén keresztülkocsizva a falu végén egy szép gyermeket látott egy kis udvaron
játszani s leszállott h[ogy] megnézze, s akkor derült ki, h[ogy] az neki unokája. Bement s megbékült leányával. Dédanyám szép hosszú életet ért… Könnyelmű jóhiszeműségére jellemező,
idősebb korában sem volt anyagiakban megfontoltabb mint fiatalon. Ny[árád]sz[en]tlászlón a
telke előtt vitt el az út melyet Erdőszentgyörgy, Gyalakuta, Bede, Sz[en]tháromság, Vadasd székely lakói Marosvásárhely felé menő útjokban használtak. Gyakran megtörtént, hogy soha nem
ismert gyalogos, átalvetős embereket látva megállította őket és megkérdezte tőlük: Hová mész
fiam? Vásárhelyre. Átadott nekik 2–3 forintot, hogy hozzanak neki kávét és nádmézet, ahogy a
cukrot akkor nevezték, s jutalmat is adott vagy ígért fáradságukért. Természetesen megtörtént,
hogy becsapták és nemcsak semmit sem hoztak, hanem arrafelé sem mentek haza és azt sem
tudta meg, h[ogy] ki csalta meg. Ilyenkor rendkívül bosszankodott az emberek hitványságáért,
de azért máskor is adott ismeretleneknek megbízást.” ROLKMI Fond 593.
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jártak át egymáshoz. Kelemen Lajos bácsinak1340 emlegette.1341 Mondja, hogy szülenagyanyámnak szavajárása volt a „kutya teremtette”. Kék szemű, középtermetű asszony volt.
Haja már szürke volt – úgy emlékszik reá –, mikor ő ismerte. Élénk, „jó beszédes”, erélyes
asszony volt. Sokszor Demeterfalvi Sárának írta alá magát a testvéréhez küldött leveleiben,
s ezért a testvére mindig zsémbelt. Öregedve testben fogyott, s mikor feljött Demeterfalvára,
mindig mondogatta: „Na, nézzetek ide, kutya teremtette – maholnap semmi se marad belőlem, úgy elfogyok”. Azért nem tetszett neki a fogyás, mert fiatalabb éveiben szép, telt asszony
volt.
Az öreg néni emlékezett apámra is, de nem tudták, hogy hova lett Szentlászlóról.1342

1340 Nagyernyei Kelemen Lajos (1801–1872) birtokos, Kelemen Lajos apai nagyapja. Családtörténeti feljegyzéseiben megemlékezett róla. „Nagyernyei Kelemen Lajos mint kisbirtokos szegény
székely nemes ember Nyárádszentlászlón született 1801-ben, keresztelték V. 22-én. Ott halt
meg, amint Édesapámtól hallottam 72 éves korában, 1872-ben. E szerint 1800-ban született. A
marosvásárhelyi református kollégiumban tanult. Erről az idejéről nagyanyám szájából hallottam emlegetni két anekdotaszerű dolgot. Egyik az volt, hogy akkor a tanulóknak maguknak
kellett tűzifáról gondoskodni lakószobájukban, s beszélte, hogy rakoncátlan pajtásokkal néha
kerítésdeszkákat, sőt egy alkalommal egy vargának az udvaráról a taligát elvitték tüzelni. Egyszer nagyapám mint tanuló, serdülőfiú korában egy szép kis polgárleányt vagy leánykát látott.
Lobbanékonyságában utána indult. Az is csak pirult, de nem bánta a dolgot. Önfeledten követte s egyszer csak benn volt egy ebédelő iparos polgárcsalád pitvarában. Itt vette észre magát, de
a házigazda és a leányka és az utána csakhamar belépett gavallér zavarából kitalálta, hogy itt mi
akart történni s nyersen reászólt: Na mi az? Mi kell fiam? Erre a gavallér megijedve zavarában
hebegve megszólalt: Itt kérem szépen nem árulnak-e tejfelt? Nem, nem fiam! Nem árulnak.
Eredj csak dolgodra – volt a válasz, s a felsülés után nem is mert arra járni többet. Hirtelen fellángolása vitte belé első házasságába is. Volt Nyárádszentlászlón egy Veress Juliska nevű nagyon
szép székely leány. Apja elég jómódú szabad székely volt. A leány annyira hiú volt szépségére,
hogy a sok öltözködés, csinosgatás miatt a vasárnap délelőtti templomozásra mindig késve érkezett. Ezt megismerve, szépségéért megszerette, s el akarta venni. Anyja mindent megtett,
hogy megakadályozza, de sikertelenül. Elment a Marosszéken, akkor tartott unitárius zsinatra
is, s a püspököt kérte, hogy ne engedje a fiát a paraszt-leánnyal megeskettetni, de a püspök azt
a választ adta, hogy ő, ha más ok nincs, ezért nem gördíthet a házasság elé akadályt, mert Isten
törvénye nem ismer nemes és kisebb rendű ember közt a házasságban különbséget. Az esküvő
megtörtént, de a házasság nem volt szerencsés. Már előtte több gyermekük született, kik közül
Kelemen Farkast, az egyetlen fiút még én is ismertem, de az asszony elbetegesedett s meghalt.
Nagyapám aztán másodszor házasodva Vadasdy Amáliát, nagyanyámat vette el. Nagyanyámék
családi neve igazában vadasdi Dakó volt. Báthory Zsigmondtól 1602-ben nyert nemeslevelük
járt a kezemben s másolata is megvolt nálam. Bedében, Marosszéken laktak. Anyja bedei Kövesdi Teréz volt dúlóságot viselő székely nemes családból. Több leány volt a háznál, kik be-bejártak Marosvásárhelyre, s szerették volna az akkor a XIX. század elején ott nyüzsgő kancellista
ifjúság közt férjet találni. Azonban telt az idő, múltak az évek, s ők még leánykodtak. De azért
be-bejártak s rendre mulatságokon, hol megjelentek mulatság tárgyaivá lettek. A kancellisták
egyikre ezt a verset faragták: Jövendőben – ha megérem – / Kövesdi Birit megkérem. / Ha nem
adják azt sem bánom / Nem lesz benne semmi károm.” ROLKMI Fond 593.
1341 László Jozefa halála után Kelemen Lajos az édesapja segítségével kísérletet tett a családi jellegű
hagyaték megszerzésére. „A szülenagyapám tarsolyát okvetetlenül szerezzék meg édes jó Apám.
Hat koronát természetesen megér. Nekem éppen meg. Inkább ráfizetek, csak megvehessem.
Valahogy hozassák be a Nagy Lajos bácsi gazdasszonya jussán.” Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1904. június 18.). KL Lev I. 527.
1342 Nyárádszentlászló.
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A levelesládát nem nyitották ki, de mondták, hogy van elég levelük. Megvan a nemeslevelük is, s van több genealógia-táblájuk.
Reám azt a benyomást tette a dolog, hogy csak előttünk nem akarják a ládát kinyitni –,
talán azért, hogy a ládában nemcsak levelet, hanem más holmit is tartanak, ami esetleg rendetlenségben van. Azt mondtam tehát, hogy szombaton újra átjövünk. Csakugyan át is mentünk, de akkorra kiderült, hogy a ládában tulajdonképp az Erdélyből kiment leánytestvér
egyet-másai vannak, s mivel azokkal nem járnak, a leveleket is oda tették. Csakhogy a kulcs
nem volt elé, mert Nagy Kálmánné lement Gálfalvára,1343 s elvitte volt magával. Eleget marasztottak, hogy várjuk meg, de már alkonyat felé lévén, visszatértünk. Előbb azonban még leírtam egy előhozatott genealógia-tabellát, ahol nagyapám is előfordul a testvéreivel együtt.
Az öreg néni beszélte, hogy mennyi hajszának voltak kitéve a forradalom után. A férje,
Nagy Sándor is honvédtiszt lévén, s a falu nem esvén a nagy útba, sok menekült fordult meg
náluk. Ha jött valaki értük, a nagy kémény aljába elbújtattak kettőt-hármat is.
Az urát valaki feljelentette, hogy honvédeket és fegyvert rejteget. Egy délután csak
körülfogta a házat egy szakasz „svalizser”,1344 s egy hadnagy durva fellépéssel követelte az
elrejtett honvédöltözeteket és fegyvereket. Mindent összekutattak, előbb a nyíltabb helyeken – aztán a hadnagy az újonnan fedett csűr fedelét is összekerestette, s mikor nem találtak
fegyvert ott sem, azzal fenyegetőzött, hogy lehányatja a csűr fedelét, s úgy keresteti meg
benne. Tiltakozásukra még jobban dühbe jött, s mikor egyik sifonból előkerült a Nagy Sándor apjának insurgens-ruhája: Nagy Sándort megkötöztette. Előbb azonban felhúzták reá
minden ellenkezése ellen is a ruhát. Miután védekezett, a katonák durván megverték, s
nehány tincs szakállát kitépték, úgy, hogy véresen vitték el Vásárhelyre. A kitépett szakáll
helyére az új szálak szürkén jöttek aztán ki.
A fegyvereket mégsem kapták meg, pedig volt elég. De a régi kúria földszintes tornácán
voltak egy lefordított új válu alatt. A katonák eleget jártak mellette, de a lefordított válu
gerendának látszott, s mikor a ruhát megkapták, a figyelmük egészen oda terelődött.
A néni aztán Heydtéhez1345 kérést adott be, s mikor az urát elővezették, Heydte megismerte, hogy a ruha nem honvéd-öltözet, s elbocsáttatta »az urát«.
Szívesen hallgattam volna még a tisztes öreg asszonyt.
Mikor eljöttünk, Nagy Kálmán elkísért a szeredai határig. Az útból mutatta a demeterfalvi
szőlők legtetején álló azt a szép szál cserfát, amit az északra néző oldal letarolt erdejéből
azért hagyott meg, hogy az édesanyja sírját azzal padoltassa be. Úgy állott az a nagy szálfa
az előreszakadt háromszögű domb legtetején, mintha nemzedékek együttes nagy fejfája
lenne ott.
Megmaradt a múltból, mint az a tisztes öreg úriasszony, akivel együtt megy a sírba nemsokára.
IX. 9.
A Bekecsre 12-én hajnalban indultunk. Még csak virradott, mikor a szeredai piacon a
két szekerünk elindult. Ott baktatott ki egyik fogadóból előttünk Makkai Zsiga bá,1346 s
hazafelé indult.
1343
1344
1345
1346
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A napfeljötte már útban ért, s 6 órakor »már« Selye1347 felé jártunk. Rámentünk a plébánosra,1348 aki akkor kelt fel. Mindjárt reggelihez teríttetett, s készülődtünk a nagy gyalogútra.
Reggeli előtt még a templomozásban részt vettünk. Tán én – az unitárius – imádkoztam
leghálásabb szívvel abban a kis kápolnában, hogy ide jöhettem.
Megnéztem mindent, de semmi érdekes sem találkozott. A harangok feliratait lemásoltam. Átfutottam az egyház anyakönyvét is, de csak a XVIII. századból való. A kápolnában
semmi sem régi. Mellette a bekecsi kápolna kövének 1600. évszáma is későbbi bemetszés.1349
A szekerek pihentek ezalatt, s egyik szekeres vállalkozott, hogy a csomagjainkat a szenesek útján kihozza a szekerével a tetőre. A plébános böjtölt – mivel péntek volt –, s tojást
főzetve és sajtot, retket tétetve, a reggeli után csakhamar útban voltunk. Engem a jobb oldalon búvó elkésett bölcsességfogam kínozott. Az elindulás éjjelén 3 órát, azelőtt ismét csak
négyet aluhattam miatta.
A katolikus temető mellett kimászva visszanéztünk az érdekesen fekvő, vízszegény
falura. Haton voltunk: Ferenczy Albert, Szenkovits Gyula, s én egyik szekérről, Keserű
Béla1350 és dr. Lukács Zoltán, a Pálffy ügyvédjelöltje a másikról, s Szabó Lázár, a plébános.
A szárazság s a vízszegénység mellett a falu zöld volt a kertektől, amelyekben a fák gazdagon tele voltak gyümölccsel. Beszélgetve mentünk kifelé, s 9 óra után voltunk az erdők
alatt, a forrásnál, ahol egy nagy terméskő-váluba foly a víz belé. Itt itatnak a Bekecsre
menők. Mi is megízleltük a jó forrásvizet, amely valaha Selyét vízzel látja majd el. Máris
fölmerült a terv, hogy a kevés és rossz vizű községbe bevezessék ezt az áldott vizet, de 15.000
koronába kerülne, s ezt a hegyi község nem áldozhatja. Még most nem; de előbb-utóbb
megteszi, mert egészségük s tűzbiztonságuk egyaránt kívánja.
Mielőtt ideértünk volna, már átjöttünk az „Óriások árkán”. Igazán rengeteg építmény.
Én is útnak sejtem, de egész más, mint amilyennek képzeltem. Ahol átjöttünk rajta, ott is
15–20 méter széles. Mélysége alig egy méter vagy másfél. Ott útnak alig nézhető –, s mégis
leginkább az lehetett.1351 Limes! Az iránya hosszan kivehető, s az emberek Mikházától
Szovátáig ismerik a mentét. A mélyedése alján egy kis kerek ingovány volt, ahol láttuk, de
most a hetek óta tartó nagy szárazságban kiaszott.
Elhagyva az árkot, óriási bábakalács1352 tűnt az utamba. Nem ismertem ezt a sajátságos,
szép, de furcsa növényt, s egyedül maradva ugyancsak megbámultam. Fenn aztán még sok
került az utunkba, de ilyen hatalmas és gyönyörű példányt azután sem láttam.
A Kis-Bekecs végtelenül kedves, hangulatos, bájos erdői közt átmenve, mind fennebb
emelkedtünk. Megállottunk a Kis-Bekecs felett szélesedő óriási terrászon, s onnan gyönyör1347 Nyárádselye.
1348 Szabó Lázár (1868–1926) 1896-ban Nyárádselyén, 1905-ben Magyarláposon plébános.
1349 A Szent Antal tiszteletére szentelt bekecsi kápolna egykor a Bekecs-tető tisztásán állt, ahová
évente kétszer sereglett fel búcsúra a Kis-Szentföld (Felső-Nyárád mente) lakossága. A kápolna
a 18. században tönkrement, egyik kövét a selyei katolikus templom sekrestyéjében elhelyezett
kőkereszt őrzi. Felirata: „1600. Az bekecsi kápolna köve I. H. S.”. Léstyán Ferenc: Megszentelt
kövek i. m. I. 391.
1350 Kelemen Lajos évfolyamtársai. Utóbbira bizonyíthatóan hatott Kelemen Lajos régiségek iránti
lelkesedése. L. az EME könyvtárában a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen
Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Keserű Béla ajándéka, Nyárádszereda. Ld. 1904, 29.
onsz.”
1351 Óriások árka = a régi római út nyoma.
1352 Más elnevezés szerint disznótövis, tövisrózsa.
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ködtünk a felséges kilátásban. Leírhatatlan érzés az, amit ilyenkor érezek. Hasonlít ahhoz,
mikor az Istennek igaz szívből jövő hálámat lelkemmel bemutatom. Nem tudok beszélni
akkor, csak szent, bámuló rajongás száll meg. Sírok és örvendek magamban. Elmennék a
világba, s ott is maradnék azon a helyen, ahonnan szétnézek. Mennék fennebb, s mégis alig
mozdulhatok egy helyből. Szeretnék egyedül lenni, hogy a földre borulva megcsókolhassam
azt, s vágyom tovább is, mintha fájna, hogy itt vagyok. Gyermekkorom ábrándjai mind
előmbe tódulnak, meglepik a szívemet. Érzem a boldogságot. Hála az Istennek, hogy itt
vagyok.
Itt látszik Selye. Ott jobbra Mikháza öreg zárdája1353 mint egy nagy vár. Alább Márkod
vagy Kendő. Tovább a Nagy-Nyárád-völgy falui. Köztük Szentmárton1354 nagy, bádogos
fehér tornyával.
Balra Makfalva tornya a Küküllő mellett. Előttünk szembe a Nyárád völgye, mint nagy
teknő. A közepén Andrásfalva Nyárádszeredával olyan két kicsiny játékszer-forma falucska,
mintha egy karácsonyfa alól rakták volna a víz mellé. Demeterfalva, Süketfalva olyan foltocskák, mintha nagy térképre tették volna előnkbe mind a kettőt.
Tizenegy órára értünk a tetőre. A szép bükkösben forrás indul, alig 30 méterrel a legmagasabb pont alatt. A tető másik oldalán ugyanilyen magasságban a másik forrik. Az első a
Kis-Nyárád, a másik a Nagy-Nyárád forrása. Nagyapám1355 mind beszélt ezekről.
Elmentem az alá a fa alá, ahol a legmagasabb pontot jelző háromszögellési jel állott
régebb, s áldva az Istent, hogy ide hozott, levelet téptem a fáról a kalapomba, s aláírtam a
nevem arra a képeslapra, amelyet azért hoztam ide, hogy nagyapámnak 58 évvel ittjárta
után innen küldhessem el.
Szótlanul néztem mindenfelé. Szász-Régen apró házpontocskák tömkelegének látszott.
Péterlakát, Vajdaszentiványt jól kivehettem. A Nyárád mellett Gálfalva még jól látszott,
Szentlászló már inkább sejtelmesen. Alább a vízpárás levegőben nem is lehetett a falukat
egyenként megismerni.
A Kis-Küküllő mentén mintha tisztább lett volna a világ. A falukat nem tudtam megkülönböztetni, de nagy vonásokban tájékozódhattam. Úgy futott végig a szemem ezen a völgyön, mint midőn szívünkön egy-egy emlék suhan át. Mintha meghalt szerelmünket látnók
születésétől végéig egy pillanat alatt. És olyan fájó érzés kísérte ezt a távolba-tekintést, amilyen fájót csak szép, de örökre holt emlékek okozhatnak.
Lövés hangzott el nem messzire, s arra siettem én is. Valami madárra lőttek. Aztán nagy
lett a csend. A Mezőhavas s a Székhavasának óriási sötét tömege most bontakozott ki előttem. Szinte féltem a nagyszerű látványtól.
A társaságra reáakadva, két vadászfegyverrel s két revolverrel jól sikerült sortüzet
adtunk, aztán nehány egyes lövés után letelepedtünk, hogy várjuk az élelmiszeres szekeret.
Ezalatt Lukács Zoltán előreindult volt, s aztán tőlünk elszakadva úgy is elment, s úgy elveszített, hogy csak 1 óra felé került elé, mikor mi már az ebéd vége felé jártunk.
Letett volt már arról, hogy megkapjon, s egy juhásznál ordát vett, és vissza akart indulni
Selyébe, mikor az utána küldött harangozó kiábálásait meghallotta. Én és Szenkovits is elin-

1353 A mikházi ferences zárda építését 1678-ban fejezték be, és 1692-ban szentelték fel. Benedek
Fidél: Ferences kolostorok. Sajtó alá rend., előszó Sas Péter. Csíkszereda, 2005, Pallas-Akadémia.
123.
1354 Dicsőszentmárton.
1355 Csomoss Miklós.

236

EME
1904

dultunk más-más irányba érte, de ő a hegy egyik oldalán járt, s mi a másikon kiábáltunk és
lövöldöztünk.
IX./10.
Maga a tető 1080 méter magas. Ezen átmenve a keleti oldalon, a Veszély mezejének1356 a
szélén, a fák alatt telepedtünk meg. Ez a rész egy félkörben, illetőleg majdnem kereken
hegyekkel határolt térség. Az oldalak patkó alakban környezik, s az ezekről lefutó víz egy
része a térség északi mélyedésében tavasszal tócsává gyűl. Most az is ki volt száradva, s pompás szénát gyűjtöttek az egész térről, a selyei református és katolikus egyházaknak. Ezeké a
kaszáló rajta.
A helyhez nagy csaták emlékét fűzi a homályos hagyomány, s a Vésztörés, Gernye-törése
nevű helyekhez etimologikus magyarázatot fűznek, de nem tudom, mi a népé, s mi tudákos
csinálmány belőle. Semmi esetre sem népies ízűek.
Mielőtt leértünk volna a Veszély mezejére, egy darabig még a tetőn kerestük a kápolna
nyomait. Azonban ez is eltűnt, úgy, hogy ma már a legöregebb selyei katolikusok sem tudják
a helyét megmutatni. Ezt maga a plébános mondta, s így értesülve hiábavalónak láttam a
keresést – bármennyire is szerette volna ő, ha a kápolna helyére ráakadunk.
A hegy legmagasabb része a Magas-Bekecs. Erről a Komját-tetőre mentünk, s ott a szép
nagy fák alatt lövöldöztünk és hevertünk, amíg 12 óra tájban a kiért szekér után lementünk
a Veszély mezejére. A keletre, illetőleg inkább délkeletre eső Körtövélyesen1357 nem jártunk.
A telepedő-helyet egy vágott-erdő szélén, a Veszély mezeje felett eredő forrás közelében
választottuk. Itt a lovak is ihattak, s beállították a vízbe a borvizes üvegeket is. Mert a nagyszerű bőséggel ellátott tarisznyán kívül 11 liter bort hoztak egy nagy üvegben, s 5 üveg
borvizet.
Itt ettünk, iddogáltunk, énekeltünk aztán délután öt óráig. Közben célba lőttünk, s én a
Komját-tető alatt messzire elmenve, a levezető útig kimentem északra, s onnan is gyönyörködtem a nagyszerű kilátásban, amely a Görgény völgye felé nyílik. Visszamenet a tanyánkig 1000 lépésig számítottam az utat, aztán közel látván már a telepedő-helyet, a számítást
elhagytam.
Öt óra tájt összecsomagoltunk, s fél hat felé kiindultunk, hogy a tetőről nézzük meg a
naplementét. A szabadban a vékony bor nem ártott meg egyikünknek sem – csak Keserű
lépett nagyokat lefelé –, bár ő sem ázott el.
A tetőn még egyszer hálát adtam az Istennek magamban, hogy ide felhozott: újra szétnéztem, s leindulva, a naplemente már a Kis-Bekecsen ért.
A vízpárás, homályos égbolt szélén hamuszínes felhőkbe tűnt a nap. A Maroson túl, a
mezőségi hegyek irányában haladt le, s hatalmas aranyos-piros kévékben sugárzott fénye
vissza az égre. Olyan nagyszerű látvány volt, mint egy óriási szentfény a világ fején.
Nyolc óra felé járt, mire a plébános házához beértünk, ahol az egész napi evés-ivást újra
kellett kezdjük a vacsorával.
Azonban a jóízű vacsorába alig-alig kóstolgattunk belé. Én az álmatlanságtól, s a fogfájástól elcsigázva a harmadik pohár bor után letettem a fegyvert, s 9 órakor megugrottam. A
szekerek befogva vártak. Én egyiken ott gubbasztottam álmosan, mérgesen 11 óráig, amíg

1356 A Bekecs-tető keleti alján fekvő mező a marosszéki falvak tatárjáráskora-beli rejtőzködő helye.
1357 A Bekecs hegység déli csúcsa.
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elindulhattunk. Majd le-lefordultam az úton is, olyan álmos voltam. Éjfél után kettőre
feküdtünk Nyárádszeredában le.
*
IX./11.
Másnap délután Szenkovitscsal válogattuk a csíkszentdomokosi Sándorok leveleit.
Keveredett közéjük újkori peres iromány is Pálffynál elég. Ő adta oda csomagolni ezeket.
Vasárnap, 14-én délelőtt kigyalogoltunk Nyárádszentmártonba, hogy megnézhessem a
mennyezetfestést ott. Jóval értékesebb, mint hittem. 1667-ből való. Kozma Mihály és Havadi
»Mihály« András asztalosok készítették.1358 Amíg rajzolgattam, s lemásoltam a feliratokat,
bejött a nép, megtöltötte a templomot, s mi oda maradtunk templomozásra.1359 Ez elteltén 5
perces látogatást tettem a papnál.1360 Csak azért mentem be, hogy Szentmártoni Kálmántól1361 megtudva majd kilétemet, nehogy udvariatlanságnak vegye, hogy elkerültem.1362 Láthatólag megijedt, hogy ebédre maradó vendégei leszünk – úgyhogy jónak láttam előrebocsátani induló szándékunkat. Akkor egyszerre nyájasabb lett, s ebédre is marasztott. Tudta
már, hogy ebédre Szeredában kell lennünk.
15-én délután Nyárádszentimrére mentünk ki, újra gyalog. Itt a templom omladozik, s
az 1676-ban javított »kórust« mennyezetet a pap – Erdélyi Béla – ezelőtt 3 évvel felhasználtatta stukatúrnak. Bevakolták, s tönkretették az egészet. Csak a kórus 10 deszkája mutatja,
hogy itt szép emlékünk veszett el. Három mintát itt is lerajzoltam, s az öreg tanítóval beszéltem, hogy a szándékolt újításkor adják el a kórust az Erd. Múzeumnak. Most nincs papjuk,
s nem tudják, hogy mit csináljanak.1363
Este vígan elbeszélgettük még Szenkovits bácsi sok jó anekdotája1364 mellett az időt, s
16-án bejöttem Apámmal Vásárhelyre.
18-án Miklóssal kigyalogoltam Szentlászlóra.1365 Biciklin akartam menni előbb, de Miklóst is okvetetlen vinni akartam, hogy lássa a nagyapám1366 s nagyanyám1367 sírját, mielőtt
hazulról eljönne.
1358 Munkásságukról l. Kelemen Lajos: Gálfalvi Kozma Mihály, Havadi András. Művészet, 1911.
92–93. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 127–128.
1359 Kelemen Lajos templomleírását lásd Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 61–64. A templommal még egy másik írásában foglalkozott: A nyárádszentmártoni unitárius templomtorony
építési ideje. Erdélyi Múzeum, 1946. 1–4. sz. 65–66. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 244–245.
1360 Fazakas Lajos nyárádszentmárton-csíkfalvi unitárius lelkész, küküllői egyházköri esperes.
1361 Posoni Szentmártoni Kálmán (1879–1968) tanár, tanügyi főtanácsos. 1904-től Kolozsvárt óraadó, 1907-től Székelykeresztúron rendes tanár, 1933–35 között iskolaigazgató. A Székelység
című lap felelős szerkesztője.
1362 Szentmártoni Kálmán nyárádszentmártoni születésű volt. Édesapja, Szentmártoni Sándor unitárius lelkész 1879-ben megírta Nyárádszentmárton monográfiáját.
1363 A régi emlékek megmentésére „az Erd. Nemz. Múzeum Régiségtára 1904-ben felhívta a
nyárádszentimrei ev. ref. egyház figyelmét, s átvételére is ajánlatot tett”. Kelemen Lajos: Illyés
János parajdi mennyezetfestő, asztalos. Művészet, 1908. 1. sz. 239. Később még foglalkozott a
témával, l. A nyárádszentimrei templom. Pásztortűz, 1927. 484.
1364 Megjelent könyv alakban is. Lásd Pálffy Gyula: Szenkovits Marci mókái. Marosvásárhelyt, 1914.
1365 Nyárádszentlászló.
1366 Kelemen Lajos.
1367 Kelemen Lajosné Veress Júlia (†1849), Kelemen Lajos apai nagyanyja, apai nagyapjának első
felesége.
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Délelőtt 9-kor nagy melegben indultunk, s 12-re értünk ki. Koronka, s a Kincses-tető
felé, ahol gyermekkoromban annyiszor jártam. A papéknál ebédeltünk, s ott beszélgettünk
egész délután 4 óráig. Apám a sírhalmot a tavaly rossz helyre rakatta. A sír a templom közelében van, a cinteremben két nagy kőrisfa mellett – szinte között. A fáknál tovább nyúlik,
mert a két fa csak mintegy másfél méterre van egymáshoz. A templom felé hajlik a sír nyugati széle, s Apám éppen ezért emlékezett tévesen úgy, mintha éppen a templom alapfaláig
érne. A régi homp látszik is még, de 18 év óta, mióta nagyanyámat eltemették, nagyon
megroskadt. Arra is emlékezett Apám, hogy a sír feje a kőrisfánál van, de onnan a fal felé
rakatta a halmot, s ez így az igazi sírdombra csaknem keresztül jött. Jól emlékszem, hogy
amikor Nagyanyámat temették, megfogóztam az 1-el jelölt nagy kőrisfába, s úgy néztem be
a sírba. Azt is jól tudom, hogy édesanyám, Zsigmond Károlyné és az asszonyok mind a sír
másik végénél állottak, s elfértek a sírtól a templom faláig. Pénzt adtam a tanítónak, hogy
rakassa újra, jó helyre a sírhalmot, s földet hoztam magamnak a sírról.
Nagy Margit, a pap1368 leánya 47 drb levelet, s egy kéziratot adott át nekem a Sárosylevéltár maradványaiból. A kézirat Szentábrahámi L. Mihály munkájának első kötete volt,1369
Körmöczi Józsefnek,1370 a későbbi unitárius püspöknek kezével másolva. A levelek közt
1590-ből való volt a legrégibb.
Innen Szentgericére átgyalogolva, öt óra volt, mire a templomba bejutottunk. Lemásoltam a feliratot, s megcsináltam a beosztás kereteit, de részletezésre, vázolásra, vagy éppen
rajzolásra már nem volt elég idő s világosság.1371 Készült az eső is. Háromnegyed 6-kor kiindultunk a paptól,1372 aki szívesen fogadott, s felesége még a Miklós zsebeit tésztával is megrakta. Látszik, hogy gyermekei vannak. Gyors tempóban siettünk hazafelé. B. Madarason
áthaladva, az erdő szélén az irtásból meghagyott fákra akkor telepedtek le a vándorló gólyák.
A hegyeken átrepülve jöttek, s úgy elleptek nehány fát, hogy fehéreknek, virágosaknak lát1368 Nagy János (1852–1924) unitárius lelkész 1895-től 29 évet Nyárádszentlászlón szolgált.
1369 Szentábrahámi Lombard Mihály (1683 v. 1684–1785) unitárius püspök munkája: Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott könyörgései. Kolozsvár, 1746, Református Kollégium.
1370 Körmöczi János (1762–1836) 1798-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium matematika–fizika tanára, 1802-ben igazgatója. 1812-től unitárius püspök.
1371 Lásd Kelemen Lajos: Szentgerice. Magyar Nép, 1926. 45. sz. 545–547. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 177–179.
1372 Ürmösi Kálmán (1847–1922) unitárius lelkész. 1882–1913 között Szentgericén lelkész, a marosi egyházkör esperese, Ürmösi Károly fia.
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szottak tőlük. Az út mellett négy nagy cserfa a törésig tele volt velük. A régebb települtek
csőrrel, szárnnyal verték az új jövevényeket, »hogy« s nem engedték a lefoglalt fákra őket. A
nagyobb fákra roppant sok szállott. Kivált 7–8 fa volt az erdő szélén ellepve. Egy állott egy
határhalom tetején is, éppen az erdő szélében. Közel jöttünk el azokhoz, amelyek az útszéli
négy nagy fán voltak, de nem háborgattuk szegényeket. Egyik fán 28-at számítottunk meg.
Az eső mind jobban közeledett, s mi mind jobban siettünk a hernyóktól borzasztóan
ellepett szép erdő útjából kifelé. Este nyolcra otthon voltunk, s így a körülbelöl 17 km utat
Szentgericétől 2 óra és egy negyed alatt tettük meg. Csak kevés csepergőt kaptunk. A nagy
eső elvonult a Mezőség felé.
*
Szerettem volna most Tekébe menni, de kevés volt a pénzem. Pedig az utat úgy terveztem, hogy aug. 24. előtt megjárom Tekét, 24-én otthon leszek, s 25–28. közt Ádámosra
megyek. Így írtam volt Kiss Istvánnak1373 is, mert ő készült volt le Vásárhelyre. A nevem
napján otthon akartam lenni. Miután Kiss István azt írta, hogy a Rákóczi-forradalomra
vonatkozó kutatásaimért, illetve a nehány másolatért Radvánszky Béla br. honorálni fog, s
írtam egyszersmind, hogy 24-én otthon leszek: úgy okoskodtam, hogy a pénz legvalószínűbben akkorra jön meg. Elhatároztam tehát, hogy előbb Ádámosra megyek, s leviszem
Miklóst is magammal.
Közben megnéztem a Ferenc-rendiek könyvtárát, ahol nehány érdekes régi magyar
könyvet is láttam, amelyekből a Heltai-biblia1374 Sükösd János példánya volt, aki minden
valószínűséggel a teremi Sükösdök közül való volt. Itt hallottam, hogy a marosszentgyörgyi
templom tornyán a folyamatban lévő igazításokkal megtalálták az építés évszámát. Még
aznap délután kigyalogoltam Miklóssal oda. Fenn, a torony fedele alatt 1458 évszámot
mutattak, de amint alólról jól láthattam, éretlen firkálás volt. Lehet, hogy a kőmívesek ott
találták, de mindenesetre újabb felírás, amit legjobban 4[-es] száma árult el, amely nem a
XV. század szokott λ–a, hanem rendes 4.
Megnéztük a mennyezetfestményt is. Már nem jól emlékeztem reá. Nem olyan sablonos, amilyennek az Erd. Múz. 1900. évfolyamában említettem.1375 Valami kis változatosság
van benne. Korát azonban jól határoztam meg. A Szent György alakja s ruházata tisztán
mutatja, hogy a festmény csak a XVIII. sz. »második« első feléből való.
Ádámosra 23-án reggel mentünk le. Maros-Csapóig vonaton, onnan tovább gyalog.
Dicsőszentmártonon alól egy mezei útra betérve, átgázoltunk a Küküllőn, s kevés esőt is
kapva 11 óra felé voltunk Nagyapámnál.1376 Nem akarta előbb Kovács Ilonának1377 elhinni,
hogy ott vagyunk. Nagyanyámmal együtt szívből örvendeztek a megérkezésünknek, s én is
háromévi távollét után a sokszor már alig remélt viszontlátásnak.
Istenem, beh boldog voltam, s beh boldog vagyok, hogy bár ezt a Nagyapámat ismerhetem! Lelkes, jószívű, melegen érző magyar ember. Látom egy-egy vonását, amit átörököltem. A lelkesülést, a képzelőtehetséget, az indulatosságot, a gyors megbánást, megbocsátást,
s ami kevés jó kedélyem van, azt mind innen, az édesanyám útján örököltem.

1373 Rugonfalvi Kiss István.
1374 A Jesus Christusnac Wy Testamentoma magyar nyelwre forditatot, a régi igaz és szent könyuekböl.
Colosvarot, 1561, Heltai nyomda. (RMNy 172.)
1375 L. Kelemen Lajos: Három újabb erdélyi mennyezetfestésről i. m. 114–115.
1376 Csomoss Miklós.
1377 Mezőbándi Kováts Ilona (1885–1966), Kelemen Lajos unokahúga.
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A szabadságharcról, amelynek ő is katonája volt, úgy beszél, hogy kedvesebb élvezetet
soha sem kívánnék az ő hallgatásánál. Mindig hallok új epizódot, amit nem említett máskor.
Igazán kár, hogy nem tudok gyorsírást, hogy az ő lelkes, színes, eleven szavaival írhatnám le
azt, amit elmond.
Megöregítette a 75 év. Kissé meggörbül már, pedig ezelőtt 6–7 évvel olyan magas volt
még, mint én. Összeszáradt. Nagyanyám is nagyon elvénült. Nagyapámat minden érdekli
most is. Hazavittem a Csomoss-nemeslevelet, s a Gen[ealógiai] Füzetek azt a számát, amelyben megjelent.1378 Nem győzte olvasni, s kérdezgetni a családokat belőle.
Késő estig elbeszélgettünk, s reggel 4 óra előtt elbúcsúzva, útra kerekedtünk Miklóssal.
Dombónál1379 vonatra ültünk, s Mikefalváig a II. osztályon jöttünk fel. Azelőtt való nap jó
eső levén a nagy szárazság után, jócska sárban jöttünk ki az országútra, s a Bem hídjánál
»Gálfalván« Csergeden innen elfogyasztva a feltarisznyált kevés ételt, a nyárádtői réten még
nagy kerülőt csinálva, le a Gólya-fogadóig, úgy gyalogoltunk be az állomásra, ahonnan újra
vonaton mentünk be Vásárhelyre.
25-én délben elindultam a biciklin Tekébe. Egyelőre Vajdaszentivánig mentem, s ott
Vadasdyéknál megpihenve, másnap reggel indultam tovább.
Ahogy egyik hegyen ereszkedtem be Tekébe, a másikon jött szembe velem az eső. Tóth
Endréék csak délután kettőre jöttek haza, s aznap otthon ültünk velök. Sokat tréfálkoztam
Tavaszi Margittal s Violával,1380 és Bedő Sárikával,1381 egy kedves szép barna kisleánnyal.
Ijesztgettem őket, hogy Kolozsvárt a szeretetházban meglátogatom, s mint „bácsi” tegezem
és megcsókolom őket.
Összes vagyonom 3 korona 60 fillérből állott, s így nem mozdulhattam sehova. Arra
gondoltam, hogy biciklin elmegyek özvegy gróf Lázár Imrénéhez1382 a levéltáruk és könyvtárukért, de a pénzem nem telt, s a rossz út biciklin nem engedett. Csak még 3 koronám lett
volna!
Így nem mehettem sehova Tekéből, s szombaton este el kellett mennem a kaszinó nyári
mulatságára, ahol a besztercei katonabanda vacsorájára adakoznom kellett egy koronát.
Vasárnap reggelig minden nap hullott az eső, s már vékonynak éreztem a sepsiszentgyörgyi
kék kabátot. Csúful oda rekedtem, de szerencsére akkor jött oda Gelei, a bánffy-hunyadi
közjegyző,1383 irodát vizsgálni, s ő a kocsiján Régenig behozott. A biciklit a kocsi hátára
kötöttük, s jól beszélgetve, de a hideget érezve érkeztünk Régenbe. A vonatnál a biciklit
leoldottam, s visszatértem a városba. A kocsisnak a 30 kilométeres út után 1 korona borravalót adtam, s most már csak a vasúti jegyem ára telt a pénzemből, de a bicikli poggyászdíja
nem. Elhatároztam, hogy biciklin megyek haza.
1378 Lásd Címerlevelek. Genealógiai Füzetek, 1904. 5. sz. 73–76. A címerlevélről lásd még Kelemen
Lajos: Két férfi ruházatkép a XVII. századból i. m. 253.
1379 Küküllődombó.
1380 Tavaszi József leányai. A család történelmi eredetével is foglalkozott. Kelemen Lajos: Adatok a
szászfülpösi és magyarbölkényi Tavaszi család történetéhez. Genealógiai Füzetek, 1904. 7. sz.
101–102. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 323–324.
1381 Pap Ferencné Bedő Sárika (†1944) a kidei, majd a homoródszentpéteri egyházközség papnéja,
kálnoki Bedő Miklós (1892–1939) homoródszentpéteri unitárius lelkész testvére.
1382 Szárhegyi gróf Lázár Imre (1836–1904) özvegye, magyarnagysombori Sombory Irma (1845–
1929).
1383 Gelei József közjegyző, Gelei Kálmán (1844–1902) járásbíró, abrudbányai bányabirtokos és
Gelei Lajos abrudbányai megyei főorvos testvére.
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Aznap reggel 10-kor keltem a reggelig tartó kaszinó-mulatság után, ahol egy négyest, s
egy csárdást én is táncoltam. Tizenegykor egy pohár kávé után indultunk, s kettőkor értünk
be Régenbe. Mehettem volna Kőrösy Gyurkához vagy Gergelyffyhez;1384 de pénzetlenül, s
ilyen vékonyan restelltem. Kivált Gergelyffyhez szívesen mentem volna már csak azért is,
hogy meglássam, vajon a szép kis Mariska húga milyen leány lett. Azonban elhagytam jobb
időkre, s fél háromkor a Maros hídjánál voltam. Peteléig tűrhető út volt. Az eső nem volt
nagy erre, csak a faluban volt csúf sár. A 2 km hosszú községen át jó 20 percnél többet „utaztam”, s a végén még megállottam, mert jött a vonat, s nem akartam, hogy Gelei esetleg
meglásson, mert neki azt mondtam, hogy a városba megyek vissza. Megvártam, amíg a
vonat jól elhaladt, s úgy jöttem apró csepergőben tovább. A szitáló eső megszűnt, de a sár
mind nagyobb volt, s én mind piszkosabb lettem, de elég vígan hajtottam. Gernyeszegen
benéztem a „vendéglőbe”, „ebédelni”. Szerencsére semmi sem volt avas szalonnán, s 2 napos
kiflin kívül. Kértem tehát egy pohár sört. Azt is csak üveggel kaphattam, s mire kidugták, a
gernyeszegi atyafiaknak a korcsma első szobájában a japán–orosz háborúból hárijánoskodó
vándorszínész már bejött hozzám, s bemutatkozott. Kovácsnak hívták, s színigazgatónak
mondotta magát. Kiderült aztán, hogy csak a feleségét és magát igazgatja. Ketten ittuk meg
az üveg sört, s három kiflit megebédelvén, folytattam az utat.
Ahogy a kastélyhoz értem, rögtön megeredt a sűrű, apró zápor. Száz lépésre voltam a
korcsmától, de szégyelltem már visszatérni. Csupa víz lettem, mire Sáromberkére jutottam.
Valósággal csurgott ki a ruhámból, cipőmből a víz, és sárosabb nálamnál még csak az ördög
lehetett valaha. A falu kovácsműhelye előtt a szabad szín adott menedéket negyedórára, de
sokáig nem mertem várni, mert féltem, hogy tüdőgyulladást kapok. Arra is gondoltam,
hogy kimegyek az állomásra, én beutazom, s reggel Miklóst kiküldöm a bicikliért, mert
poggyászjegy az ebéd után már itt sem telt volna. De ezt sem mertem kockáztatni, mert a 4
órai várakozás biztos veszély lett volna reám. A csendesedő esőben elindultam, s aztán
kivált N[agy] Ernye felső végétől Szentgyörgy1385 alsó végéig kín s átok volt az egész utam a
kétkerekű tutajon. Ernyén alól megszűnt az eső. A leereszkedett felhők ott mentek előttem
3–4 km-terrel le a Maros-völgyén. Azonban megindult a hűvös szél, s két zsebkendővel
kellett hogy kibéleljem a szélnek kitett, átázott jobb oldalamat.
Este fél hétre értem a vásárhelyi vámhoz. Ott a bicskommal formaliter levájtam a nadrágomról a sárt, de azt nem is tudtam, hogy hátul is nyakig fel sáros vagyok. A vámos leányai
az ablakot kinyitva igyekeztek kitalálni, hogy ki, vagy mi vagyok. Ott hallottam a következő
beszélgetést:
– Jaj, vajon ki lehet? Nézzetek oda, milyen borzasztó sáros. Vajon honnan jön?
– Jaj, szegény – mondta a legkisebb leány.
– Szegény? Aki ilyenkor biciklizik, az nem szegény, hanem bolond – válaszolta a középső
leány. Én sem voltam többre kíváncsi, hanem hamar hazafutottam.
Tetőtől talpig átöltözve, hamar jól megverettem derékon felül magam, s egy csésze forró
kávét ittam. Azután tornászva, s gyorsan vacsorálva ismét egy kis csésze feketekávét hajtottam fel, s lefekvéskor újra egy csésze teát. Így aztán elkerültem a bajt, s nagyszerűen pihenve,
zsebemben nem egészen egy koronával, feltettem magamban, hogy ilyen bolond utat többet
nem teszek, s üres zsebbel nem megyek messzébbre. 31-én jöttem fel Kolozsvárra, s a következő szombaton délutánra itt volt Miklós is. Segítsen vele az Isten!
1384 Gergelyfi Sándor.
1385 Sepsiszentgyörgy.
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1904. Október 7., este.
Szeptember második része rendkívüli idő volt számomra. 20. körül az Igazgatóm1386
azzal biztatott, hogy lehetőleg kieszközli, hogy az ingó-műemlékek, de különösen a könyvtári és levéltári emlékek összeírására Erdély területére kiküldjenek. Szédültem az örömtől.
Alig mertem gondolkozni róla. Meghagyta, hogy készüljek is lassanként arra, hogy
körülbelöl májusra mehessek. Alig törődtem azonban belé ebbe a tervbe, a hónap végén
egyik délután arra sarkallt, hogy tegyem le a doktorátust. A jövő évben már kinevezések
lesznek, s erre elő kell készülni. Ennek már közelről sem örvendtem. Az öcsém tartásáért is
kínlódva, nyakig vagyok dologgal, s a doktorátus feltétlenül újabb adósságba sodor.1387
Hiszen csak a vizsgadíj 220 korona, a pedellusok díjával. Az értekezés legalább 100 korona
újra. Ez mind előre látható, de az Igazgatóm mégis azt ajánlja, hogy tegyem le. „Ha a könyvtárnál haladni akarok, úgyis le kell tennem. Most neki kell menni, hogy legyen egyszer meg. Az
adósságokat kifizeti a kinevezés.” Az értekezésem tárgyát kérdezve, én N[agy] Szabó Ferenc
életrajzát mondtam,1388 mert aránylag azt tudnám még leghamarább elvégezni. Ennek
ugyan nem így akartam nekivágni, s nem is szívesen megyek neki, de más jobb tárgyam
nincs, s elcsépelt dolgokon nem akarok rágódni. Az Igazgató úr azt mondta, hogy 1–2 hétre
elenged, ha otthon a városi levéltárban kutatni akarok, s én írtam is haza kedvezményes
jegyért. Nem jó kedvvel, s inkább nehéz szívvel megyek a kénytelen dicsőségbe. Bár inkább
a pedagógiai vizsgát tehettem volna le. Legalább diplomám lenne, nemcsak egy szamár titulusom. Így ha a doktorátus március–áprilisre sikerül is: több lesz 300 koronával a fizetnivalóm, s egyéb semmi. Ha most ezzel lekötöm az időmet, akkor a nyári kiküldetéshez sem
tudok elkészülni, s ha mégis kimegyek, akkor az újra kivet a tanulásból. Soha pedagógiai
vizsgát nem szerezhetek így. Ha pedig a jövő őszön reászánom a fejem, akkor egy fél évig
újra nem foglalkozhatom a szakommal, s csupán megnyomorított ember vagyok két évig.
1386 Erdélyi Pál.
1387 Kelemen Lajos két évtized távlatából is keserűen emlékezett vissza a számára anyagi okok miatt
teljesíthetetlen elvárásba. „Nem tudok keserű gúny nélkül gondolni arra, hogy mikor mindentől visszavonulva, 9 órás elfoglaltság közt, csekély napidíjamból legkisebb öcsémet is taníttatnom kellett, akkor engem igazgatóm mindegyre a doktorátus megszerzésére sürgetett. Ez már
időm lefoglaltságán kívül pénzügyileg is lehetetlen volt reám nézve s a kétfelől is jóakaratúlag
ajánlott kétféle megoldás, illetve segítség ismét erkölcsileg volt részemre lehetetlen. Egyik segítés egy kölcsön fölajánlása volt. Nem tekintve azt, hogy én éppen szegénységemért irtóztam az
adósságcsinálástól, s így egy cím megszerzéséért kölcsönt fogadni el, életelveimbe ütközött:
épen ily lehetetlen volt a másik kilátásba helyezett jóindulat, a vizsgadíjak visszaadása. Akik
ezen az úton akarták anyagi nehézségeimet elhárítni, éppen csak azzal nem számoltak, hogy én
soha életemben efféle segítséget senkitől se nem kértem, sem el nem fogadtam. Számomra egy
cím, melyet kölcsönpénzen, vagy vizsgadíjjaim visszaajándékozásával tudhattam volna megszerezni, egyenesen lehetetlenség volt, mert becsületes szegénységem szégyenfoltjának fogtam
föl. És most sem bánom, hogy így gondolkoztam és sem adós, se alamizsna-doktor nem lettem.
Sok minden közrejátszott aztán abban, hogy utóbb sem igyekeztem megszerezni e sok más
ember előtt annyira kívánatos címet.” Kelemen Lajos levele Szádeczky Lajosnak (Kolozsvár,
1922. szeptember 27.). MTA Kt. 4166/464.
1388 Kelemen Lajosnak a témában megjelent írásai: N. Szabó István és a marosvásárhelyi szabó céh.
Erdélyi Múzeum, 1901. 7. sz. 396–405., Nagy Szabó Ferenc életéhez. Erdélyi Múzeum, 1902. 4.
sz. 210., és Nagy Szabó Ferenc ifjúkora. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt,
1906. június 4–5. napjain tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár, 1906, Erdélyi
Múzeum-Egyesület. 38–56. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m.
206, 211–224.
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Úgy volna természetesebb, hogy a pedagógiai vizsgát megszerezve a kinevezéssel jobb
anyagi helyzetbe jutnék, mert úgy nyugodtabban ráérnék a doktorátusra készülni, s viselhetném a költségeket is.
Így dolgozatot sem írhatok kedvem szerint, igazán alaposan, anyagilag még kínosabban
megterhelem magam, s egy vizsgával is adós maradok.
*
Vasárnap, 2-án, este
Miklóst megbüntettem, amiért titkolózott és hazudott. Eltitkolta, hogy a latinból nem
tudott, s a számtanból meg éppen úgy referált a feleletéről, mintha tudott volna, s Osváthnak, a tanítójának azt mondta, hogy nekem bejelentette a bukást, s én utasítottam, hogy
javítsa ki.
A dolog délután kettő előtt már kiderült, de nem akartam a számtan-tanulást zavarni, s
csak este mentem fel, mikor Fenesről1389 bejöttünk. Röviden s kíméletlenül a szemére hánytam, hogy a bizalmammal visszaélt. Megmondtam, hogy mindent mondjon meg. Azt nem
kívántam, hogy az első feleletei a nehezebb tárgyakból is jól sikerüljenek, mert azokból
sokat kell pótolni. De akárhogy sikerülnek, nekem tudnom kell, s miután a rendelkezésemnek nem tett eleget, sőt sokszori óvásom, intésem ellenére még hazudott is: ezért bűnhődni
kell. A felső emeletről a könyvtár felé levezető sötét folyosó fordulójában a pálcámmal egy
hatalmast vágtam a szokásos helyre, de a hazugságért ígért rendes 3 másik két adagját elengedtem, mert láttam, hogy boldogtalan félszből nem merte megmondani a bukásait, s arra
számított, hogy kijavítja, és én nem tudom meg. Újra felvilágosítottam, hogy rendre minden jobban megy, s addig is legyen őszinte, mert a dolgain csak úgy segíthetek. Erre ígéretét
is vettem, s újólag biztosítottam, hogy az év elején történő gyenge feleleteiért nem haragszom, s nem büntetem, mert az új intézetben csak természetes. Elvárom azonban a folytonos pótlást s szorgalmat, s a fokozatos haladást, s mindenben a teljes őszinteséget. Így magától jól fog menni minden, s addig is csüggedni nem szabad.
A következő napokban a növénytanból, a magyarból és a történelemből adott jó feleletei
egészen felbátorították. Örömmel mondta el a jó eredményeket, s én biztattam, hogy rendre
a többivel is így lesz, csak folytonosan tanuljon.
Most Ajtonba küldöm ki.1390 Az unitáriusok a szüret előtt (8–16.), a reformátusok a szüret után (23–30.) adtak szünidőt.
Nem tudnám vinni sehova. Se pénzem, sem időm nincs hozzá, s a jövő héten valószínűleg haza is megyek.
Marosvásárhely, október 17. 1904.
Tegnap a gyorsvonattal eljöttem Kolozsvárról, s délelőtt megérkeztem ide. Délután
Biásnál voltam, s ma reggel megkezdtem a kutatást. A város legrégebbi oklevele 1383-ból
való. Kevés nagyon régi van, s bár a kutatást csak 1580-tól kellene hogy kezdjem, de átnéztem a többit is, s eljutottam délután öt órára 1606-ig. N[agy] Szabó Ferencre közvetlenül
csupán a polgárrá esketését találtam.1391

1389 Szászfenes.
1390 Kelemen Lajos édesanyjának testvéréhez, Kolosváry Domokosné Csomoss Rózához.
1391 Vö. „Marosvásárhelyen is láttam 2 kötet törvénykezési j[egyző]könyvet a városi levéltárban.
Ezeket több mint 40 évvel ezelőtt Dabóczi bácsi, egy tanítóból csinált levéltárnok letagadta volt
előttem. Ezért nem kaphattam volt elég színt és hátteret Nagy Szabó Ferenc, a krónikás életraj-
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Kolozsvár, október 31.
26-án éjjel a gyorsvonattal visszajöttem. Magára a krónikásra keveset, s a krónikájához
sem sokat találtam. Mégis jó volt lemenni. Nálamnál többet más sem kap. Az Igazgató
úrnak kétszer írtam. A szabók és szűcsök ládái ingyen, a lakatosoké pénzért valószínűleg
bejönnek.1392 A ref. egyházi levéltárnál 26-án délelőtt jártam. Ez a levéltár is szegény. Csak
1660-ig néztem át. Egy 1649-beli szép tulipános asztalt találtam ott, amelyet a Múzeum
Régiségtára kérni fog.
Biás egy láda könyvet küldött, s elhoztam a Kathonayak leveleit1393 is, de úgy láttam,
hogy ő azokból a Hosszútelki család nehány XVI. századi levelét magánál tartotta. Elhoztam bemutatni az unitárius esperesség két szép graduálját is 1727 és 1729-ből.1394 A más két
régi egyházi könyvet most vittem haza.1395
1904. November 13., este.
Az EKE1396 nagyválasztmányi gyűlése csendesen folyt le. Elő sem hozták az örmény
múzeum ügyét. Ezt valószínűleg azért, mert tegnapelőtt délben már Merza Gyula1397 toporzékoló bosszúságára kijelentettem, hogy ezután minden olyan múzeumi ügynél, ami szakunkon kívül esik, jegyzőkönyvre vétetem az óvásomat,1398 s különben is teljes erővel rajta
leszek, hogy ne amatőrködjünk, s ne üssük az orrunkat a mások dolgába.1399 Az E. K. E.-nek

1392

1393
1394

1395
1396
1397

1398

1399

zához, s ezért hagytam volt el a kérdést az ifjúsága kidolgozásánál.” Kelemen Lajos levele Balogh
Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
Az említett céhek anyagát részben feldolgozta és kiadta. A marosvásárhelyi szabók számadáskönyveinek krónikás adatai. Erdélyi Múzeum, 1904. 9. sz. 534–538. és Czéháldomások. (A marosvásárhelyi szabók és szűcsök áldomásai a XVII. században). Erdélyi Hírlap, 1906. 52. sz.
18–19.
A kérői és pókafalvi Kathonay család levezésanyagáról van szó.
Tholdalagi Gábornak, az unitárius egyház 18. századi patrónusának kéziratos graduáljairól,
éneleskönyveiről van szó. Vö. Kelemen Lajos: Marosköri ingó műemlékeink biztonságba helyezése. Keresztény Magvető, 1917. 1. sz. 27. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 359–363.
Az 1758-ból való szentgericei és az 1680-as iklandi graduáléról van szó. Vö. Kozma Ferenc elnöklete alatt működő egyházi bizottság jelentése (1917. január 20.). MUEKvGy Lt. 86/1917-3.
EKE = Az Erdélyrészi (majd Erdélyi) Kárpát-Egyesület Kolozsvárt, 1891. január 11-én alakult.
1892-től kiadták az Erdély című folyóiratot.
Merza Gyula (1861–1943) földbirtokos, armenológus, turisztikai szakíró. 1892-ben az Erdélyi
Kárpát-Egyesület jegyzője, 1900-ban Táj- és Néprajzi Múzeumának igazgatója. 1903–1908 között az Erdély honismereti folyóirat szerkesztője. 1905-ben a szamosújvári Örmény Múzeum
egyik kezdeményezője.
A háttérben lévő okot így magyarázták: „bizonyos körök a szamosújvári, illetve a vidéki múzeumok alapításában az Erdélyi Múzeum érdekeit látják veszélyeztetve, s anélkül, hogy ismernék
az ügy előzményeit, már előre pereát-ot kiáltanak reá”. Nyilatkozatok az „Örmény Múzeum”ról. Armenia, 1904. 62.
Vö. Kelemen Lajosnak a leendő örmény múzeum ügyében írt levelével. Kelemen Lajos levele
Lukinich Imrének (Kolozsvár, 1904. november 11.). KL Lev I. 576–578.
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van elég feladata – ne mindig a mások dolgát igazítsa.1400 „Kristóf ”-ra (Sztripszky)1401 rendkívül haragusznak, de azt nem tudják, hogy a második cikkíró – aki a múlt keddi v. szerdai
Ellenzékben reflektált a Nemzeti Hírlap hétfői soraira1402 – Gyalui1403 volt. Ennek a cikknek
az az ideája adott újat, amely az örmények argumentumát ügyesen kicsúfolta: a cigánymúzeum.1404 Sztripszkyt fellovaltam, hogy ha már belémentek a játszmába, húzzon még egyet,
s vesse fel komoly formában a cigánymúzeum eszméjét, hogy Herrmann legyen mivel foglalkozzék. Ügyesen meg is csinálta, s a cikk a Kolozsvári Friss Újság mai számában vezércikkül jött.1405 Úgy hiszem, hogy a róka belémegy a verembe. Igazán nem ártana Herrmannt ez
egyszer a saját fegyverével, a ravaszsággal verni meg. Én nem elegyedem a dologba, de ha
Sztripszky elég ügyes lesz, jó sípot adtam a szájába. Mert ha Herrmann az akadályokat
hozza fel: azokat mind lehet az örmény múzeumra is alkalmazni, s így saját argumentumaival verhető meg. Ha mentegetőzik, s el akarja hárítani a gyűjtést: akkor rá lehet mutatni,
hogy attól fut el, amihez legjobban ért. Ha azt mondja, hogy ő nem tárgyi etnográfus: akkor
azzal verhető meg, hogy az örmény múzeum is a tárgyi etnográfia köréből akar gyűjteni.
Régiségeket is gyűjtene – de hiszen Herrmann a régészethez abszolúte nem ért. Végül, ha
nem válaszol, rá lehet mutatni, hogy agyonhallgatással akar mellőzni egy ilyen fontos és
szakjába vágó dolgot. Van a dolognak egy kellemetlenül humoros oldala is: az, hogy az
örményeket öli a méreg, amiért ügyüket a cigányokéval egy kalap alatt tárgyalják.1406

1400 Herrmann Antal Bárány Lukács szamosújvári főesperes-plébános segítségével Kolozsvárra vitte az örmény egyház régi hímzéseit, varrottasait és Verzár püspök jelvényeit, melyekből az Erdélyi Kárpát-Egyesület múzeumában kiállítást rendezett. A sikeren felbuzdulva, Mátyás király
szülőházában szerettek volna helyet kapni egy örmény múzeumnak. Kiss Ferenc: Örmény
Múzeum-Egyesület 1907–2007. I. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek, 2007. december. 130. sz. 5–6.
1401 Sztripszky Hiador (1875–1946) irodalomtörténész, bibliográfus, néprajzkutató. 1900-tól az Erdélyi Nemzeti Múzeum, 1910-től a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának tisztviselője.
1402 Az Örmény Múzeum-Egyesület előkészítő bizottságának előadója, Herrmann Antal jelentette,
hogy „a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének vezérférfijai a temesvári közgyűlés alkalmából örömmel fogadták az örmény múzeum eszméjét és megígérték támogatásukat”. Lásd Örmény Múzeum. Nemzeti Hírlap, 1904. november 8. 181. sz. 2.
1403 Gyalui Farkas (1866–1952) művelődés- és irodalomtörténész, könyvtártudományi szakíró,
publicista, szépíró, egyetemi tanár. 1891-től a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője, 1919
és 1926 között igazgatója.
1404 „Az Örmény Múzeum dolgában egyik olvasónktól a következő sorokat vettük” kezdődött a
hozzászólás, melynek lényege: „Azt az argumentumot, hogy az Örmény Múzeum azért való
Szamosújvárra, mert Szamosújvár örmény metropolia, azt hiszem csak jóízű tréfából emlegették. Így az erdélyrészi román havasi lakosságra vonatkozó tárgyakat Topánfalván, vagy valamelyik más havasi községbe kellene letenni. Ez még csak megjárna. De mi történik a vándorcigányok érdekes etnográfiai objektumaival? Az említett felfogáshoz híven a sátorosokkal együtt
mozgósátorban kellene elhelyezni”. Ellenzék, 1904. november 9. 255. sz. 3–4.
1405 A cikkíró kiemelte: „Erdélyi néprajzi múzeum a cigányok nélkül! Olyan feltűnő mulasztás,
hogy igazán csodálkoznunk kell a múzeum igazgatóján, hogy erre nem gondolt. Hiszen a múzeum igazgatója éppen az a Herrmann Antal, aki Wlisloczky Henrik mellett legjobban ismeri a
cigányokat. […] A Mátyás-ház udvara igen alkalmas volna pl. egy cigánysátor és életének feltüntetésére, hiszen azt az udvart úgysem használják semmire”. Herrmann Antal és a cigánymúzeum. Kolozsvári Friss Újság, 1904. november 13. 313. sz. 1.
1406 Kelemen Lajost felbosszantotta az Arménia folyóirat 1905. és 1906. évfolyamában megjelent A
magyarok eredete és őslaka című tanulmány. Elmarasztaló véleményét azzal zárta, hogy „a jámbor együgyűségnek ilyen tiszteletre méltó tömegével szemben fölösleges azt megjegyezni, hogy
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Ha Herrmann beléfog a cigány-múzeumba, akkor meg éppen jó, mert szakjába vágó, s
remélhetőleg hasznos munkát végez. Az örmény-múzeum eddig gyűlt kevés anyaga sem
vész el, s valamelyik múzeumnál helyet kap.1407
Csötörtökön vittem le a Régiségtárba a marosvásárhelyi ref. egyházhoz az 1649-beli asztalért, s a szentgericei unitárius és a pókai ref. egyházakhoz, illetve papjaikhoz a mennyezetfestményekért »szóló« írott felszólításaimat. Még a nyárádszentimrei kórusért is írok a
marosköri esperestnek. Mindenütt cseréről van szó –, amellyel mind a két fél jól jár.
Miklóst ma vittem be a méltóságos úrékhoz.1408 Voltunk a közjegyző úréknál is. Ma egy
hete vittem oda először. Este elmagyaráztam neki az országgyűlés szervezetét; a képviselőházat, főrendiházat, s azt, hogy mi módon hozzák a törvényeket. Több fogalma téves volt
ezekről.
Örömmel győződtem meg a tegnap, hogy jó szíve van. Láttam, mennyire örvendett,
mikor megengedtem, hogy az egyik pár cipőjét odaajándékozza annak a szegény osztálytársának, aki a rossz cipője miatt, s a vékony ruhájáért meghűlt. Ma aztán ennek a sorsát elpanaszolva elkértem a nagyságos asszonytól neki a Gidófalvy Pista tavalyi, elviselt, de elég jó
nagykabátját. Ehhez még egy egész rend meleg viselt ruhát, meleg alsóinget, kesztyűt, s
cipőt is kapott. Este a nagykabátot én, a többit Miklós, felvittük neki. Szegény, igazán boldog
lett vele. Holnap délben mind a hárman elmegyünk megköszönni.
November 27.
Miklós ma volt a Himffy szerelme1409 délutáni előadásán a színházban. Én adtam neki, s
Nemesnek pénzt, hogy elmenjenek. Még egyszer volt a Betyár kendőjében.1410 A szép darab
hatása meglátszott rajta. Elbeszélte a ruházatokat, s mondta, hogy mikor táncoltak, úgy jött,
hogy ő is táncoljon. Ő pedig egy lépést sem tud táncolni, csak a darab lelkesítő hatása éreztette magát benne.
December 7. 1904.
Tegnap és ma délelőtt 10-től 1 óráig a szabók irományait néztem át. Előzetesen jártam
volt már Szucsáky Imrénél1411 és Kovács Daninál, a két öreg céhmesternél, de ezeknél csak a
német szabó céh ládája van, s az egész alig 100 éves anyag. Többfelé tudakozódtam a másik
céh levelei után, de sehonnan sem tudtam meg semmit; maguk a német szabók céhmesterei
sem tudtak semmit mondani. Már-már lemondtam arról, hogy kapjak valamit, mikor
eszembe jutott, hogy az Ipartestületnél is tudakozódjam, s ott Jakab Lajos titkártól1412 megtudtam, hogy ott vannak a régi levelek. 1475-től a legújabb korig terjednek. Mintegy 20
függőpecsétes privilégium, több mint 40 számadásfüzet (1646, 1655–67, 1669 stb.) nehány

1407

1408
1409
1410
1411
1412

a történetírásnak nem tendenciákat és üres ábrándokat, hanem az igazságot kell szolgálnia”.
Örmény történetírás. Erdélyi Múzeum, 1906. 1. füzet. 62.
Herrmann Antal 1904. október 23-án, Szamosújvárt tartott előadása után szervezőbizottságot
állítottak fel. 1905. február 19-én a szamosújvári városházán megalapították az Örmény
Múzeum-Egyesületet. 1906-ban elhelyezhették az összegyűlt anyagokat a szamosújvári városi
algimnázium épületének emeleti helyiségeiben. Herman Antal–Pap Gusztáv : A szamosújvári
„örmény múzeum” története. A régi Szamosújvár emlékei. Szamosújvár, 1907.
Id. Gidófalvy István.
Kisfaludy Sándor (1772–1844) költő munkája.
Abonyi Lajos (1833–1898) népszínműve.
Szucsáki Imre céhmester, a kolozsvári Iparos Egylet választmányi tagja.
Ifj. Jakab Lajos, a kolozsvári Ipartestület titkára a Dohány utca 3. sz. alatt.
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jegyzőkönyv, artikulus stb. van. Igen szép anyag. Ma Jakab azt mondta, »hogy« lehet, »mindent« hogy beadják a múzeumba. Átnéztem az egészet. Holnap még dolgozom belőle.
December 13. 1904.
Délben éppen jöttem vissza a Tanítók Házából,1413 mikor láttam az Ujság különkiadását.
A járókelők menés közben olvasták. Hármas, négyes csoportok verődtek össze. Rögtön
bementem Gomboshoz,1414 de már az összes példányok elfogytak volt. Még hárman jöttek
rögtön utánam be, s zajongva indultak már ki. Gombos azonban mondta, hogy mindjárt
lesz példány. Erre indítványoztam, hogy várjuk meg. Igazán, mint forradalomban, ott vártuk, amíg előttünk kinyomják a friss lapot, s ki-ki megkapva a magáét, jöttünk, hogy helyet
adjunk az újabb vásárlóknak. Mindenki érzete, hogy nagy események bevezetését olvassuk.
Este részletesebb tudósításokat is olvasva elég tiszta a kép előttem. A magyar képviselőház ellenzéke kiverte a megfékezésére törvénytelen úton beállított szolgahadat a tanácskozás terméből. Az ülés megnyitása előtt tette, hogy az ülés ne szolgák lealázó ellenőrködésével folyjon le. Ezzel megmutatta, hogy nem tűri a törvényes formák megsértésével tett
intézkedéseket, nem tűr magára lealázó ellenőrizőket, s megmutatta azt is, hogy tagjai mint
férfiak is elég erősek ahhoz, hogy felfogadott, fizetett szolgákkal őket meggyalázni nem
lehet.
Lehet, hogy az illemnénikék az orrukat facsarják ettől a ténytől. Milyen szörnyűség
összetörni a bársonyszékeket! Csakugyan borzasztó. De végre a tanácskozás törvényes
rendjének »megsértése« összetörése is van akkora baj, mint ha nehány bársonyszéket széttörnek és kidobnak.1415
Csak nyugalom hát, illemtudorok! A magyarság büszke szilaj ősereje is érdemel annyi
respektust, mint egy illemlecke.
Legalább láttuk, hogy férfiak vannak a parlamentben.
December 15.
Holnap egy hete, hogy Barabás Bélával1416 összevesztem. Történt dec. 9-én délben.
Köszöntem mindenkinek, csak neki nem. Másnap Csíki Lacitól is, Gyárfástól1417 is
megizentem, hogy nyakleves-ígéreteim után jó lesz megmozdulni. Délben aztán úgy jött el

1413 Tanítók Háza = az 1902–1903-ban Baumgarten Sándor terve alapján épített diákotthon. Sas
Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 115.
1414 Gombos Ferenc nyomdája, Minorita utca 2. sz. alatt.
1415 Az ellenzéki képviselők az 1904. november 18-án történt „zsebkendőszavazás” válaszaként december 13-án a parlamenti ülésterem berendezésének szétzúzásával tiltakoztak Tisza István
miniszterelnök politikája ellen. A „zsebkendőszavazás” onnan nyerte nevét, hogy Tisza István
kortesbeszéde után Perczel Dezső házelnök azonnali szavazást rendelt el Daniel Gábor házszabály módosító javaslatáról, amely jelentősen csökkenteni akarta az ellenzéki képviselők jogköreit. A leírások szerint a házelnök meglengetett egy zsebkendőt, és az általa tett mozdulatsorra
a képviselők többsége – nem értve mi történik – kíváncsiságból felállt. A felállás akkoriban az
igen szavazatot, az ülve maradás a nemet jelentette, ezért a házelnök igennek minősítve a többség felállását, kihirdette a javaslat elfogadását.
1416 Barabás Béla (1882–1945) ügyvéd, politikus. Dicsőszentmártoni közjegyző és az Erdélyi Magyar Párt alelnöke. Gidófalvy István közjegyző feleségének unokaöccse. Kelemen Lajos szerint
a Gidófalvy-ház „rossz szelleme”.
1417 Gyárfás László királyi főügyész.
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Gyárfás és Szentpéteri1418 mint barátjai, s felajánlották, hogy én kérjek bocsánatot, s akkor ő
is „meg nem történtnek tekinti” a tett „szemtelenség” megjegyzést.
Én kijelentettem, hogy mikor a tévedésem okáról Gyárfás és G. Pista1419 szavaiból meggyőződtem, mindjárt mondtam, hogy „akkor bocsánatot kérek, mert én másképp láttam, s
ha tévedtem, akkor az egész dolognak nincs alapja”. Ezt Barabás Bélának mondtam. Én őt
nem neveztem meg, de miután őt sértettem a kíméletlen, leszamarazó, gúnyos megjegyzésemmel meg, s aztán meggyőződtem, hogy nincs igazam: az volt a természetes jó érzésem,
hogy hibámat korrigáljam. Az volt az intencióm, hogy bocsánatkérésemmel adjak neki
elégtételt.
A két barátjának – akik fültanúk is voltak – kijelentettem, hogy én már tegnap bocsánatot kértem. Arra hajlandó is vagyok, hogy ezt – ha alkalmat adnak – akár az egész társaság
előtt is kijelentsem, »de« a társaságot indulatos magamviseletéért szívesen megkövetem, de
azt semmi szín alatt nem teszem, hogy amiben kértem, abban még egyszer bocsánatot kérjek, mert ez lealázó könyörgés lenne. Különben a közjegyző úrtól, a nagyságos asszonytól és
Kolumbánnétól, aki a vita és az én első sértésem alatt szintén jelen volt, rögtön a dolog
végén bocsánatot kértem. Mikor aztán a nők kimentek, akkor hozódott elő újra a dolog, s
akkor Barabás Béla ellen egész kíméletlenül felléptem. Rámutattam a léhaságára, tudatlanságára, a rossz hatására a háznál. A ház rossz szellemének neveztem, és nehány olyan célzást
tettem, hogy ha lerántom a pokrócot a dolgairól, akkor nagy futás lesz. Az utóbbiaknál
érezte, hogy mire célozok, s zavarodottan, szinte kínosan igyekezett kitérni a vitából. Mikor
a „szemtelenség” kifejezését nem akarta visszavonni, hanem hallgatott, akkor aztán megmondtam én is a végsőt, sőt megígértem, hogy a nyakleveseket még aznap, s ha kijön, rögtön akkor megkapja.
Nem sikerülvén a „barátságos”, de reám megalázó megoldás, megneveztem Persiánt1420
és Sándor Imrét.1421 Imre azonban délután fél négyig várván, Dezmérre ment ki, s Gyárfás
és Kozma Endre 4 órakor küldtek fel egy levelet. Persián válaszolt. Hétfőn 3 órára Sándor
Imre lakására jöttek össze. Én előbbi feltételemet ismételtem. A bocsánatkérést megtettem.
Kész vagyok, hogy kinyilvánítsam, hogy neki szólott, de ismételni nem fogom. Ha el nem
fogadják, akkor csakis fegyveres elégtételt vagyok hajlandó nyújtani. Miután sérvem van,1422
csakis pisztolyra mehetek.
A magyarázat elfogadása esetén ő vonja vissza sértő kifejezését, fejezze ki sajnálatát, s
arra én is visszavonom az én súlyosabb sértésemet, és bocsánatot kérek.
Sándor Imre és Persián abban állapodtak meg, hogy ha első propozíciómat el nem
fogadják, akkor egyszerűen megszakítnak minden további eljárást. Azonban nagyon gavallérosan jártak el, s így mindkét fél részéről hamar megoldva befejezték az ügyet. Jegyző1418
1419
1420
1421

Szentpéteri Zsigmond (1880–1952) geológus, mineralógus, egyetemi tanár.
Ifj. Gidófalvy István.
Persián Kálmán.
Csíkszentmihályi Sándor Imre (1877–1930) családtörténész, a Genealógiai Füzetek alapító főszerkesztője.
1422 Kelemen Lajos sérvét a katonai kiképzésen szerezte, ezért nem hívták be a háborúban frontszolgálatra. Vö. „Itthon a nőkön kívül csak a gyermekek, a fegyveres szolgálatra alkalmatlan férfiak
s a vén emberek vagyunk. Mikor a népfelkelőkkel a velem szolgált barátaim is mentek, igazán
szégyelltem, hogy itt maradok. A fegyvert bírnám és szívesen fel is venném, de a 28 kilós terű
nem az én kipróbált sérveimhez való.” Kelemen Lajos levele Borbély Istvánnak (Kolozsvár,
1914. augusztus 27.). Borbély István levelezése, Bp., magántulajdon. (A továbbiakban BI lev.)

249

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

könyvet nem vettek fel. A dolog egészen köztünk maradt. Megbízottaink is a legszűkebb
körből valók voltak. Nekem Csíki Laci útján tudtomra adták, hogy feltétlenül békés megoldást akarnak. Én is azt akartam, s úgy is adtam a megbízottaimnak utasítást, hogy szintén
békét akarok, de megalázásba semmi szín alatt nem megyek.
A békés megoldás után megköszöntem Imrének és Persiánnak, hogy a dolgomban eljártak, s másnap viziteltem Szentpéterinél, Gyárfásnál és Kolumbán Károlynál, akik az egész
veszekedésnek tanúi voltak, hogy magam kimentsem, és sajnálatomat fejezzem ki a történteken.
Kötelességemnek éreztem, hogy nehogy azt higgyék, mintha parasztságból nem tettem
mindjárt a vita végén ezt velük szemben meg.
Midőn Gyárfáshoz mentem, a kapu alatt a közjegyző úrral és a nagyságos asszonnyal
találkoztam, s pillanatig megállva kezet fogtam velük, s kérdésükre mondtam, hogy Gyárfáshoz megyek.
Soha többet annál a háznál politikai kérdésekről nem beszélek. Így is másfél éve, hogy
én elő nem hoztam, csak úgy beszéltem, ha beléugrattak. Ezeket mindjárt ki is jelentettem,
midőn a közjegyző úrtól is bocsánatot kértem.
1904. december 27., este.
Ma uzsonnára s vacsorára hívott Szádeczky, de nem mentem, s nem is mehettem el,
mert a szolgálatom 7-ig tartott, s mire megborotválkoztam, és rendbe hoztam volna magam,
fél kilenc felé juthattam volna fel.
Pénteken Csutak Vilmossal1423 másfél óráig voltam nála, s akkor hívott meg az ünnep
utánra, s ma délelőtt telefonon újra, de Csutaknak hírül sem tudtam adni a hívást, s így ő
sem ment el. Ő bujkál. A szállásával is félrevezetett.
Pénteken a Mikó-ünnepélyről, a Bethlen bástyáról, és EKE-ről és azzal kapcsolatosan az
én esetleges megbízatásomról az Erdélyi Kalauzra, Veress Endréről stb. beszéltünk. Veressről a kollégialitást tekintve keveset és óvatosan nyilatkoztam, de azt megmondtam, hogy a
könyvtárnál az Igazgatón kívül csak velem van jól, s én sem szeretem, csak a közös érdekek
tartanak érintkezésben vele.
Ünnep szombatján délutántól tegnap délutánig Szászfenesen voltam Persián bácsiéknál.1424 Az öreg beszélte, hogy 1849. január 16-án – (a napot nem tudta) – délután Erzsébetvároson éppen egyik örmény családnál beszélgettek, mikor egyszerre csak sajátságos apró,
de nem erőtlen, távoli döbögő „bm” hangok zavarták meg a társalgást. Mindenki hallgatózott. Azelőtt 2–3 nappal Kolozsvárról örményül írott levelet kaptak, amelyben azt is megírták, hogy „nem sokáig leszünk már a mostani állapotban, mert a magyaroknak új vezére van,
akinek a neve olyan, mint az ágyú szava”. (Bem) Persián bácsi is olvasta volt a levelet. Mindjárt tudták, hogy csata foly. Akkor érkezett volt Bem Gálfalvához.1425
Persián bácsi csak ezután lett honvéd. Ott volt Szeben második bevételénél, s elbeszélte,
hogy a kiveretésük után milyen borzasztó volt a visszavonulásuk Szászsebes felé. Űzték,
zavarták őket. A kozákság megrohanta őket, s mikor tömegbe állottak védekezni, akkor a
lovasság szétfutott, s a kartáccsal »közéjük« lőttek olyankor a tömegbe.
1423 Csutak Vilmos (1878–1936) tanár, történész. 1903-tól 1916-ig a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium tanára, 1906-tól őre, 1916-tól haláláig a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója.
1424 Persián Viktor (†1917), a bánffyhunyadi járás tb. főszolgabírája, Persián Kálmán édesapja.
1425 Vámosgálfalva.
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Elmondta, hogy két vadász-századot hogy fogtak el – köztük azt is, amelyikben ő volt
– a szászsebesi visszavonuláskor. Két század a Maros-partra volt küldve, hogy Fehérvár1426
felől az oldaltámadást meghiúsítsa. Ők lőttek is, valahányszor a német gyalogság a Maroshoz közeledett. Egyszer csak hallják, hogy az ágyúk lennebb szólanak. Gondolták, hogy
hátrálnak, de nem volt parancsuk. Nagy későn jött aztán 2 huszár, s hozta a rendeletet, de
már késő volt, mert a kozákok csakhamar elibük kerültek, a vadászok szétfutottak, s fogságba kerültek.
Beszélte azt is, hogy Tordán a nagy tábor türelmetlenül várta az indulást, mikor Segesvár
felé kellett volna menniök, de Kemény Farkas1427 mulatott s kártyázott. A csata napján
Ludasnál1428 voltak.
Ő a német szolgálattól a besoroztatás alkalmával a karikalábával menekült meg.
Voltam Karácsony éjjelén az éjféli misén – életemben először, s nagy valószínűséggel
utoljára is.

1426 Gyulafehérvár.
1427 Gyerőmonostori báró Kemény Farkas (1796–1852) 1848–49-es szabadságharcos, ezredes.
1428 Marosludas.
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1905

1905. január 29.
† Ma délután a Kovács János1429 temetésén voltam. Tán abban az órában temették Ádámoson a † Nagyapámat1430 is. Tegnap délelőtt 10 után hozták a táviratot a könyvtárba. Jenő
bátyám1431 küldte. „Nagyapád meghalt. 29-én temetjük.”1432 Csak ennyi volt.
Még azt hittem, hogy édesapám tudat a marosvásárhelyi választásokról, de mikor megláttam, hogy a táviratot Ádámoson adták fel, rögtön megsejtettem, hogy mi van benne.
Hirtelen leültem, elolvastam, a könny a szememet ellepte, s menekültem, hogy benn a
folyosón kisírhassam magamat.
Hiszen a legjobban szerettem minden ember között.1433 A nyáron mintha éreztem volna,
hogy utoljára látom a világon. Levittem az öcsémet is, hogy még egyszer lássa, s vésse a
lelkébe. Eszembe jutott ott is, hogy talán soha sem láthatom viszont. Késő éjszakáig elbeszélgettünk. Elkérdezgettem délután, hogy a forradalom után »hol volt« s mikor, s hol szolgált. Szépen elmondta, egész addig, amíg a gazdatisztségéből hazakerült, de nem mertem
lejegyezni, nehogy feltűnjék neki. Arra számítottam, hogy egy levélben megkérdem tőle.1434
A múlt héten sokszor eszembe jutott, hogy írjak neki, s elkérjem a Múzeum levéltára részére
a nála levő muzsnai Kovács-féle nemeslevelet. Örökre elkéstem vele.
Iszonyú az a szívszaggató fájdalom, amit éreztem. Hiában próbáltam erőt venni magamon, mert a legkisebb gyermekkortól a nyárig elmúlt minden emlék a lelkembe tódult, s
éreztem, hogy az életem egyik legdrágább és legkedvesebb kincsét vesztettem el.
Olyan kevés ember szeret engem, s olyan keveset tudok én mélyen szeretni.
Most már maholnap csupa sírhalmok jelölik a Kis-Küküllő mellett az én gyermek- és
ifjúkorom boldogságát. Désfalván a nagynéném, Ádámoson a Nagyapám. Alább az élőhalottak.
A nyáron lemegyek a sírjához az én legkedvesebb drága jó Nagyapámnak Miklóssal
együtt.
Neki délután fél kettőre vittem fel a hírt, s ő is sírt velem. Az Anna1435 fiai közül csak
Sanyit1436 kaptam meg. Úgy sírt a szegény gyermek, hogy alig tudtam valamennyire elcsendesíteni.
1429 Kovács János (1846–1905) a kolozsvári Unitárius Kollégium, majd a Ferenc József Tudományegyetem angolnyelv- és irodalomtanára. Kriza János veje. 1886-ban hat társával megalapította a
kolozsvári Unio szabadkőműves-páholyt. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A kolozsvári Unio páholy
jelvénye i. m. 353.
1430 Csomoss Miklós.
1431 Csomoss Jenő.
1432 KL Lev I. 596.
1433 Közeli kapcsolatukat, összetartozásukat jól jellemezte nagyapja levélbeli búcsúzása: „vagyok a
sírig jó nagy Atyád”. Csomoss Miklós levele Kelemen Lajosnak (Ádámos, 1897. január 16.). KL
Lev I. 98.
1434 Kelemen Lajos anyai nagyapja életéről és családjáról l. Sebestyén Mihály : Az albisi Csomossok.
Könyvesház, 1996. 1. sz. 8–9.
1435 Veress Sándorné Csomoss Anna.
1436 Ifj. Homoródszentmártoni Veress Sándor (*1891), Kelemen Lajos unokaöccse.
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Délután telefonoztam Vásárhelyre, de csak Antallal1437 beszélhettem. Apám komisszióban volt. Antal mondta, hogy Apám, Mama és Piroska1438 a temetésre lemennek.
Február 10.
Kibékültem az unitáriusokkal. Gál Kelemen1439 felkéretett a kollégiumba, előadta röviden, hogy milyen hirtelen érte a kollégiumot a változás, s a tanári karra hivatkozva, előmbe
adta, hogy óraadásra engem is szeretnének „megnyerni”. Én hidegen hallgattam végig, s
aztán nemmel feleltem, s rögtön egész kíméletlen őszinteséggel elmondtam azt is, hogy
miért nem.1440 Mielőtt azonban elmondhattam volna, ideges zavarral mentegetőzött, hogy
éppen tegnap hallotta Kanyarótól,1441 s ma Pálffytól,1442 hogy nekem sérelmeim vannak. Azt
mondtam, hogy furcsa lehet a környezetének az őszintesége, ha négy év multán adnak valamit tudtára. Hiszen én egyenesen megkértem Kanyarót, Pálffyt, Majort,1443 Márkost,1444 s
Pap Domokost, hogy adják tudtára a véleményemet. A két elsőt mindjárt az eljövetelem
utáni hetekben. Mentegetőzött, hogy a tanár bejövetele a szabályokon alapult, s az csak a
szerencsétlen helyzet következménye volt, hogy nem Nyiredy1445 mellé osztottak be, mert
Nyiredynek mint helyettes igazgatónak 10 órájánál többje nem lehetett. Ezért kellett, hogy
Hideghnek1446 adják a földrajztanítást, s az, hogy ő tapintatlan és durva lehetett, csak az ő
hibája volt. Azért másokra ne nehezteljek. Újra élesen és elítélőleg nyilatkoztam Hideghről,
s megmondtam, hogy az ilyen firmákról nekem nincs okom megváltoztatni a véleményemet, s ha szükség, e nézeteimet jelenlétében is ismétlem.
Említettem, hogy éppen ő – Gál – volt az, aki az öreg Nagy Lajos1447 felszólalása alkalmával hangsúlyozta, hogy csak a rendes tanár jelenlétében taníthatok. Arra hivatkozott, hogy
ha ezt mondta – amire különben nem is emlékszik –, akkor csakis az azelőtti évben már
előfordult esetnél elfoglalt álláspontjából kifolyólag mondhatta, amikor a budapesti gyakorló gimnáziumot vették irányadóul. De legyek meggyőződve, hogy soha irántam animo1437 Gálfalvy Antal.
1438 Vaszkó Istvánné nagyernyei Kelemen Piroska (*1886), Kelemen Lajos középső húga.
1439 Gál Kelemen (1869–1945) 1891-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium németnyelv-tanára,
majd igazgatója. A Keresztény Magvető főmunkatársa.
1440 Kapcsolatukat befolyásolta a már korábban kialakult megítélés. „Különben mintsem én Gál
Kelemen úrtól kérjek valamit az életben amit ’kedvezménynek’ lehessen nevezni, inkább koldulnék. Mígha magamtól vonnám meg, úgyis megfizetném, csak ennek a szentgericei kacrosnak
a szívességére ne szoruljak. Ettől azonban nem tartok.” Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. július 10.). KL Lev I. 535.
1441 Kanyaró Ferenc.
1442 Várfalvi Pálffi Márton (1873–1936) tanár, nyelvész. 1897-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium
magyar- és latinnyelv-tanára. Kelemen Lajossal közös publikációja: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. Erdélyi Múzeum, 1912. 4. sz. 257–264. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 99–102.
1443 Major Sándor, a kolozsvári Unitárius Kollégium matematikatanára.
1444 Márkos Albert (1878–1949) 1898-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium magyar- és latinnyelvtanára 1942-ig, nyugdíjazásáig.
1445 Nagyajtai Nyiredy Géza (1861–1914) 1889-től 25 évig a kolozsvári Unitárius Kollégium földrajz- és természetrajztanára.
1446 Hidegh Mihály (*1865) piarista tanár. 1899-ben kilépett a rendből, azóta a kolozsvári Unitárius
Kollégium mennyiségtan- és természettantanára.
1447 Gálfalvi Nagy Lajos (1828–1910) tanár. Tb. esperes, a kolozsvári Unitárius Kollégium görög–
magyar nyelv, a teológia bibliai bevezetés tanára, majd hat évig igazgatója.
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zitás nem vezette. Erre oka sem volt, s a természete sem az. Azt belátja, hogy Hidegh tapintatlanul fogta fel a feladatát, de mostanáig erről részletes tudomása nem is volt. Aztán miért
nem szólottam? Erre azt válaszoltam, hogy helyzetem megalázó és fonák voltát keserűséggel éreztem, de reméltem, hogy lesz egy ember, aki belátja, s nem várják, hogy én panaszkodjam. Ehelyett azonban éppen ő volt az ellen, hogy felügyelet nélkül tanítsak. „Pedig –
Igazgató úr1448 – jól tudom, hogy a szabályokat nem vette Igazgató úr sem mindenkivel
szemben s mindenkor olyan szigorúan. Éppen a földrajzot felsőbb osztályban is azután 2
évvel olyan kollégám tanította, akinek történelem és latin volt a szakja, s az idén éppen
negyedéves tanárjelölt segédtanárjuk van. Úgy hiszem, ezeket nem a szabályok rendelték
így! Vagy az, hogy nekem gyakorló, s ezeknek óraadó vagy segédtanár a titulusuk: mindent
szentesít? Vagy a trónörökös ellenaspiránsát nézték bennem?”
Az utóbbi célzást előbb nem értve világosabbá tettem, s mondtam, hogy viselkedésük
arra a gyanúra adott előttem alkalmat, hogy Kovács Kálmán1449 helyét féltették tőlem. Sőt,
ha messzébb mennék a következtetésekben: a következmények tán engem igazolnának.
Erre azt válaszolta, hogy megvallja: neki elve volt, s az a kartársainak is, hogy jó tanári családok gyermekei menjenek a tanári pályára, de Kovács Kálmán az én ottlétem alatt még
nem választott pályát sem. „Nem éppen teljesen így van a dolog, Igazgató úr – vetettem én
ellene. Kovács Kálmán igaz, hogy akkor még VIII. gimnázista volt, de már akkor, sőt azelőtt
beszélte mindenki, hogy tanári pályára megy, s az apját majd felváltja itt. Még nem is végzett, s itt máris segédtanár. A körülmények úgy mutatják, hogy a szél nem fúvatlan indult.
A tanári pályára nemcsak az a fő, hogy valakinek az apja is tanár legyen, hanem oda rátermettség, jó készültség, s a pálya szeretete is szükséges. Különben nekem semmi közöm
azzal, hogy ide kit hoztak. Én nem irigylem, mert nekem a könyvtárnál helyem van és lesz,
s nem is szándékozom egyáltalában intézethez kimenni.” Meglepetve hallgatta, hogy nem
akarok gimnáziumhoz kimenni. Kérdezte, hogy van-e pedagógiai vizsgám? Mondtam,
hogy nincs; de nincs szükségem se reá, mert a könyvtárnál felesleges. Ott inkább a doktorátust kívánják, s azt, mihelyt az anyagi helyzetem engedi, leteszem.
Ismételtem, hogy a náluk történtek után egyáltalában nem akarok többé soha és sehova
alárendelt helyzetbe, s főleg közéjük bejutni. Unitárius módon abba kapaszkodott, hogy
„bizonyos alárendeltség minden pályán van, s szakkönyvtárnál is alárendelt helyzetben
vagyok”. – „Alárendeltség mindenütt van, s én is alárendelt helyzetben vagyok. Csakhogy
ne a szó betűjét vegyük – s akkor az alárendeltség is más. A könyvtárnál én csak napidíjas
vagyok, de ha munkámat tisztességesen elvégzem, miután éppen olyan szellemi munkával
foglalkozom – sőt –, a kéziratokkal nehezebbel, mint a tisztviselők: senki sem tekint magánál alábbvalónak – vagy legalább mindenki van annyira úriember, hogy a hivatali rangfokozat különbségét nem érezteti. Ahogy itt velem éreztették az alkalmaztatásom tizenharmadrangúságát, úgy nálunk még a szolgákkal sem éreztetjük.” Újra unitáriuskodni
akart, s kérdezte, hogy miből vettem én ezt észre, s honnan következtetem.
„Hidegh úr beszámíthatatlan eljárását nem tekintve megtörtént, hogy a tanári szobába
belépve köszöntem, és senki sem fogadta. Máskor egyik-másik arra nézett vagy biccentett a
fejével, de úgy, mintha nem szívesen, drága pénzért tenné. Ehhez nem voltam hozzászokva,

1448 Gál Kelemen.
1449 Kovács Kálmán (1883–1952) 1904 óta a kolozsvári Unitárius Kollégium történelem- és latinnyelv-tanára. 1918-ban püspöki titkár, az Erdélyi Irodalmi Szemle egyik alapítója.
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s nem is akarom megszokni. Mikor bemutatkoztam, akkor is csak az öreg Benczédy1450
fogadott igazán szívesen. Aztán voltak kollégáim, akikkel gyakorló tanárjelöltségemig jó
viszonyban – szinte mondhatnám, hogy barátságban – voltam, s mikor odamentem az intézethez, talán rangjukat és »nagy« tekintélyüket féltve tőlem, szigorúan, kimérten viselkedtek irántam. (Pálffy,1451 Kanyaró,1452 még a kártyás, részeges Márkos1453 is.) Az öregek közül
Nagy Lajos volt még csak barátsággal irántam, s Nagy Gyula1454 szíves volt hozzám. A többiről nem akarok beszélni.”
Mentegetőzött, hogy bizonyára minden csak látszat volt, s én fogtam fel igen érzékenyen. Az idősebbekhez pedig én kellett volna hogy közeledjem, s ha nem tettem, az az én
mulasztásom volt. Erre azt mondtam, hogy én kurizálni senki fiának nem szeretek, s nem
szoktam. Ami a közeledés kezdeményezését illeti, abban igaza volna – de itt is van bökkenő.
„Amit Igazgató úr mond, az a bevett társadalmi felfogás – egyenrangúak között. De hogy én
nehogy egyenlőnek képzelhessem magam, arról fellépésükkel és modorukkal gondoskodtak. Olyan szekér után, amelyikről látom, hogy fel nem vesz, nem futok.”
Kérdezte, hogy miért nem mondtam neki mindezeket mindjárt meg.
„Írásba nem akartam foglalni. Igazán szégyelltem is, hogy mindezek velem megtörténhettek. Ismeretes, hogy a kiütött járványba kapaszkodtam, mikor a lemondásomat beadtam. De szégyelltem azt is, hogy ezt az eljárást egy tanári kar produkálta. Ha írásba foglalom: az szégyene marad azoknak is, akik tették. Inkább félreálltam, s magammal vittem a
keserűségemet. Igazgató úrnak pedig már azután nehány nappal megizentem Kanyaró, Pálffy és Márkos útján, hogy mi a véleményem az eljárásukról. Nem hittem, hogy kérésem, sőt
kikötésem dacára sem adják tudtára. Azt hittem, hogy mindent tud, s ha mindent tudva
sem volt egy szava sem azokhoz, amik engem méltán bánthattak: joggal hihettem, hogy
helyeselte is azokat, s nem tartottam szükségesnek ezek után Igazgató úrral egyáltalában
érintkezni.”
Újra sajnálatát fejezte ki, hogy így félreértettük egymást. Ismételte, hogy nem vezette
egyiköket sem személyes tekintet, és irodalmi működésemet azóta is mindig figyelemmel
kísérték. Az utóbbi legyezgetést elhárítottam azzal, hogy az utóbbi időkben a kenyérkereset
lefoglalt, s akarva sem érkezhettem volna számottevőbb munkálkodásra, csak publikáltam.
Most pedig hogy mennyire jó véleménnyel vannak, s óhajtanak engem, arról meggyőzhet az, hogy a tanári kar egyhangú határozata alapján ismételten felszólít, hogy adjak órákat
és segítsem ki őket.
Kinyilatkoztattam, hogy köszönettel veszem korrekt és sokban megnyugtató, vagy legalább felvilágosító szavait. Én ezek után meg nem történtnek veszek mindent. Elfoglaltatásom azonban nem engedi, hogy órákat vállaljak. Legföllebb annak a jeléül, hogy én őszintén
felejtem a múlt keserűségeit, a magyar történelem tanítását valamelyik osztályban elvállalom, de ezt aztán csak díjtalanul.

1450 Benczédi Gergely (1839–1906) 1866–1902 között a kolozsvári Unitárius Kollégium állattan- és
vegytantanára, majd igazgatója.
1451 Pálffi Márton.
1452 Kanyaró Ferenc.
1453 Márkos Albert.
1454 Kövendi Nagy Gyula (1854–1926) tanár. 1891-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium rajztanára.
Nagy Albert (1902–1970) festőművész nagybátyja.
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Azzal mentegetőzött, hogy ilyen módon az egyháznak nehéz elfogadni. „Akkor tekintse
Igazgató úr ajánlatomat tárgytalannak” – válaszoltam reá. Azt mondta, hogy azt nem akarja,
s ajánlatomat így is előterjeszti.
Így aztán – díjaztatásomról nem döntve – a kívánságomra abban az osztályban fogok
tanítani, amelyikben az öcsém1455 tanul, hogy ezzel is több felügyeletet gyakorolhassak reá.
Amint hallom, úgy akarják, hogy a fizetésemnek megfelelő összeget, 120 koronát az év
végén honoráriumul utalják ki nekem. Én ebben az esetben – hogy az egyházat meg ne
sértsem – pro forma elfogadom, de odaajándékozom a konviktus alapnak, vagy más iskolai
célra.
Gál Kelemennek megmondtam azt is, hogy miért nem fogadok el díjazást.
Én az intézetről, s általában az ún. unitáriusságról sokszor kíméletlen gúnnyal nyilatkoztam. Igaz, hogy kevés ember előtt, de ez a dolgon nem sokat változtat. Miután pedig én
nem vagyok kedvező anyagi helyzetben, csak éppen hogy megélek: nem akarnám kitenni
magam némely alantas gondolkozású ember pletykájának, akik mindenesetre azt mondanák a történtek után, hogy csak addig nehezteltem, amíg pénzt adtak. Ezt csak úgy kerülhetem el, ha díjazást nem veszek igénybe. S nem is veszek soha onnan, amíg különben leendő
jó anyagi helyzetem ilyen komisz feltevések valószínűsége alól fel nem ment.
Nem neveztem meg senkit, de a tanári karban Kanyaróra, Hideghre, Gálffyra1456 és Márkosra gondoltam. Ezek semmit sem értenek meg, ami nemes és becsületes, s meg vagyok
győződve, hogy tettemben önző rugót látnának, ha még a látszatot is előre el nem dobnám
magamtól. Így csak azt nem értik meg, hogy szegény ember létemre miért nem veszem el a
pénzt. Márkos úr meg is kérdezte, de röviden csak azt válaszoltam, hogy „az Igazgatónak
indokoltam. Megnyugtatlak, hogy eljárásom nem symonia. Nem akarok ezáltal jövőre
nagyobb érdemeket szerezni”.
A tanítást az ismételtetéssel folytatom. Bocskaiig általános kérdésekkel kikérdeztem az
egész osztályt – onnan tovább rendszeresen ismételtetek.
Február 12. 1905.
Pénteken délelőtt hoztam be az Ipartestülettől a kolozsvári magyar szabó céh emlékeit.1457 A zászlót, a két ezüstpoharat, ezek bőrtokját, az 1548-ból való ezüst pecsétnyomót és a
kulcsos mester ezüstkulcsát (1724) átadtuk a régiségtárnak. Az irományok és könyvek
nálunk maradtak. 19 pergamenre írott oklevelük volt. Ebből 9 mohácsi vész előtti. A legrégibb 1475-ből való. Egyik céhbeálló-registromuk 1528–1552-ig, a másik 1603–1880-ig terjed. Számadáskönyvük és füzetük több van 60-nál. Nehány jegyzőkönyv, artikulus, inasszegődtető és -szabadítókönyvvel a kézirataik száma meghaladja a 80-at. Azonkívül 1475-től
a legújabb korig van még mintegy 50 drb papírra írott vegyes tartalmú okmányuk. Igen szép
anyag. Mikor karácsony és újév közt a Bethlen-bástyára vonatkozó adatokat írtam ki a
számadáskönyvekből,1458 újólag említettem Jakab Lajosnak, hogy az Erd. Múzeumban már
4 kolozsvári céh emlékei vannak itt. Hívtam, hogy nézze meg a levéltárat, s mondtam, hogy
1455 Ifj. Kelemen Miklós.
1456 Gálfi Lőrinc (1865–1943) 1892-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium angol- és görögnyelv-tanára.
1457 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Kolozsvári Ipartestület letétje. Ld. 1905, 40–82. onsz.”
1458 L. Kelemen Lajos: A kolozsvári Bethlen-bástya történetéhez. Erdélyi Múzeum, 1905. 116–120,
173–178. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 238–245.
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ennek a céhládának is ott volna igazában valódi helye. Kértem, hogy bár akkor, midőn az új
»levéltár« könyvtár felépül, tegyék ők is oda letétbe ezt az egészet. Jakab – különösen másnap – mind jobban megbarátkozott a gondolattal, s végre azt mondta, hogy kezdeményezzük mi a dolgot. Írjunk át. Én megígértem ezt s azt is, hogy a levéltárban az anyag külön
kezelés alatt együtt marad az Ipartestület letéteként a céh nevén, s azt is megígértem, hogy
amit kiadunk belőle, azt az Ipartestületnek megküldjük.
Ebben a harmadik délelőtti ottlétemkor végleg megállapodva az Igazgatómnak eléterjesztettem a dolgot, s jan. elsejétől többször megsürgettem, hogy az átiratot csinálja meg,
azonban a felgyűlt dolgai, s a beállott politikai küzdelmek elodáztatták a dolgot. Az Ipartestület gyűlései minden hónap második keddjén vannak, s januárban ettől elkéstünk. Februárban újra többször előhozván a dolgot, végre »hétfőn« szombaton elvittem az átiratot, de
akkor Jakab Lajos már azzal az örvendetes hírrel fogadott, hogy az átadást már januárban
tartott gyűlésük elhatározta. Péntekre kitűztük az átvételt. Három munkanélküli iparos
hozta be a kezében az egészet. Én is hoztam a zászló láncsáját, szalagját, a poharakat, pecsétnyomót, a legrégibb registrumot, vagy 20 drb-ot a legrégebbi számadásokból, s a kulcsos
mester könyvét. Mindenki örvendett a szép szerzeménynek, de a legkevésbé a levéltáros,
Veress Endre. Egész hidegen maradt, s csak az érdekelte, hogy vannak-e benne Báthoryanumok?1459
Most már ismertetni fogom egyik lapban a becses adományt – illetve örök letétet, s
eztán a német szabó-céh anyagát is behajtom, ha az Isten megsegít. Azután a marosvásárhelyiek jönnének, csak mehessek le.1460
Hála Istennek, gyarapodunk, növünk!
Február 25.
Tegnap délben a Mátyás király téren összetalálkoztam Jenővel.1461 Nyolchónapi szakítás
után odamentem hozzá, megszólítottam, megcsókolt, s ezzel kibékültem vele. Adja Isten,
hogy érdemes legyen reá. Nálam is hált. A második vizsgája volt most. Délután hazament.
Ma tettem fel Pap Domokosnak a levelet.
Március 15.
Édesanyám panaszos levele után ma jött a Jenőé. Mellékelte belé a Gecse-intézetnek1462
Apám elleni árverési hirdetményét. 600 koronáról és járulékairól szól.1463 Tehát Apám az
1459 Veress Endre az ecsedi Báthory-család történetével foglalkozott.
1460 Az anyaguk egy részét sikeresen begyűjtötte, a többit részben kijegyzetelte. „Nekem megvannak
ezelőtt 40–45 évi másolatokban a marosvásárhelyi szabók, a szűcsök és a csiszárok számadáskönyveinek a bástyákra vonatkozó építési adatai is, az azokról szóló többi adat között. […] A
szabók iratai ide bekerülvén, azokat könnyen átírhatom, de a más kettő eredetijéről azt se tudom, hogy egyáltalán megmaradtak-e?” Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár,
1945. augusztus 24.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
1461 Kelemen Jenő.
1462 Szárazajtai Gecse Dániel (1768–1824) marosvásárhelyi járványorvos 1820-ban alapította Emberszereteti Intézetét (Institutum Philantropicum).
1463 Az árverési hirdetmény: „Szám 355–1905. tkvi. Árverési hirdetményi kivonat. A marosvásárhelyi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a marosvásárhelyi dr. Gecseintézet végrehajtatónak, Kelemen Miklós végrehajtást szenvedő elleni 600 kor. tőkekövetelés és
járulékai iránti végrehajtási ügyében a marosvásárhelyi kir. törvényszék területén levő, a MarosVásárhelyen fekvő, a marosvásárhelyi 608. sz. tjkvben A+1. rsz. 1067/1/1 hrsz. alatt foglalt in-
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érettük sokszor nélkülözésekkel összekuporgatott pénzemet, amit terheik könnyítésére küldöttem,1464 egyszerűen megitta. S ez már harmadik éve, hogy így megy. Fel sem mertem
tenni ilyen elvetemültséget, s Jenő múlt évi figyelmeztetése után sem néztem utána, hogy
fizetett-e, hogy nehogy megbántsam, s mások előtt nehogy szégyellje az ellenőrzést. Most
már a házra ki van az árverés tűzve, s Isten tudja, hogy megmenthetem-e?1465 Igazán Isten
büntetése az embernek saját édesapját ilyen hitványnak látni. Nincs nekem gondom, bajom
itt elég, tetézik gonddal, szégyennel, s nyomorúsággal!1466 Csíki Lacival ma beszéltem.
Április 15., este 1905.
† Kuun Géza gróf temetésén voltam. Ismét egy nagyja a múltnak, akit nem pótolhat
most senki. Olyan nehéz szívvel gondoltam a veszteségre ott a temetőben, hogy a könnyem
kicsordult.
Egyetlen egy erdélyi főúr sincs, aki nyomába léphetne, de nincs arra méltó más erdélyi
sem. Boldogok vagyunk, akik ilyen nagy és szerény embert ismerhettünk.1467
Keserű szívvel néztem végig a gyász-közönségen, s mikor Nagy Károly arról beszélt,
hogy az Emkének milyen örökséget hagyott szelleme által, s a példáját hozta fel a míveltség
és vallásosság összhangjára nézve: éreztem, hogy ez az összhang oly kevés lélekben van meg.
Nagyság, szerénység és önzetlenség! Milyen nemes tulajdonságai voltak ennek az eltemetett
nagy embernek! Kínos gúny lehetne csak, ha az Emke alakjait vele emlegetnők. Szeretném,
ha Nagy Károly szavait idézni tudnám, midőn a fajszeretet erejéről, s önzetlen munkásságról beszélt. Ott láttam vele szemben Sándor Józsefet,1468 akinek most emelték fel a fizetését
évi 1200 koronával. Ekkora ellentét a nagytól a gazig csak megrettentő szégyenkezést és
utálatot tud bennem kelteni. Melyiket nemesebb követni? Annál a koporsónál kevés ember
szíve doboghatott fájóbban az enyémnél, midőn körülötte mind csak kisebbeket láttam élni,
mozogni, szerepelni.
A hátam megett az „intelligens jelenkor” nehány polgárasszony képében a koszorúkról
mondott véleményt, nehány azt találgatta, hogy minek hívhatták, s ott állottam, szemben a
jelenlegi értéktelen arisztokrácia 30–40 tagjával. Csupa üres, tartalmatlan alak! Petrityevith
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gatlanra az árverést 1440 korona ezennel megállapíttatott kikiáltási árban elrendelte; és hogy a
fennebb megjelölt ingatlan az 1905. évi április hó 10-dik napján de. 9 órakor a marosvásárhelyi
kir. törvényszék tlkvi osztályánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is el fog adatni. […] A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságtól, Maros-Vásárhelytt,
1905. évi január hó 16-án. Kovács kir. tkvi egyes bíró”. Székely Lapok, 1905. március 14. 8.
Áldozatkészségéről a szüleinek küldött levelében olvashatunk: „Mellékelve küldök 20 koronát a
Gecsénél esedékes kamatfizetésre. Tudom, hogy nem elég, de a hiányzó 3 koronát most valahogy pótolják ki édes jó Apám, …”. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének
(Kolozsvár, 1904. január 4.). KL Lev I. 468.
Barátja, egykori kollégiumi osztálytársa segítségére sietett. „Leveled vettem, s sietek értésedre
adni, hogy az árverés el van napolva, s én a szerződést szívesen megírom, s apáddal aláíratom,
betelekeztetem, s általában ügyedet a legkészségesebben elrendezem.” Ferencz Mihály Zsigmond levele Kelemen Lajosnak (Marosvásárhely, 1905. április 5.). KL Lev I. 610.
Vö. Kelemen Lajos naplójába másolt, édesapjához írt levelével (Kolozsvár, 1905. március 17.).
KL Lev I. 603–604.
Halálát követően megjelent megemlékezéseket l. Szádeczky Lajos: Kuun Géza emlékezete. Erdélyi Múzeum, 1905. 8. sz. 401–431.
Pákei Sándor József (1858–1945) politikus, újságíró. 1885-től haláláig az Erdélyrészi (majd Erdélyi) Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tiszteleti alelnök-főtitkára.
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Horváth Kálmán és Bánffy Ernő1469 bárók voltak némileg – mint idősebbek is – kivételek, de
a többi – férfi, asszony – mind semmi és senki.
Felmentem a sírig, de ott már annyira felindultam, hogy szólani sem mertem a
szomszédaimhoz, Szentmártonihoz,1470 Banczikhoz1471 s Tőkéshez. A régi jó szokást Petrityevith Horváth Kálmán tartotta csak meg, aki odalépett a sírhoz, s az első lapátnyi földek
után egy marék rögöt dobott a sírba. Senki sem követte. Mikorra a sírt annyira hantolták,
hogy már domborult, mi is Tőkéssel midőn elindultunk, 3–3 marék földet dobtunk a sírhalomra. Akkor már alig volt ott 20–25 ember, s ha valamelyik észre is vette, hogy mi is követjük a régi magyar szokást, legfennebb nem tudta, hogy mit teszünk.
Majdnem sírtam, mikor eljöttünk. Tőkéssel1472 felmentünk a nevezetesebb sírokhoz.
Megmutattam neki a Jósika Miklósét,1473 a Debreczeni Mártonét,1474 A. Székely Sándorét, 1475
Inczédy Sámuelét,1476 Tamás Andrásét,1477 Krizáét1478 s Tótfalusi Kis Miklósét. Ezeket eddig
nem ismerte, de ezek körül nehány mást ismert. Jó református teológus, olyan, amilyenek a
régi lelkes reformátusok lehettek. Mikor megtudta a Nagyari1479 könyvével a szándékunkat,
rögtön eljött volt írni, s eddig ő másolt a legtöbbet.
Május 21. 1905.
Délután künn voltam Thuryval, Miklóssal, Nagy Gézával1480 és Ávrámmal a Kányafőn,1481 árvalányhajért. A múlt vasárnapot kivéve már április közepe óta minden vasárnap
kijárok. Legelőbb Darkó Ákossal voltam a Feleken s a szelicsei úton, s a Bükkön keresztül
jöttünk haza. Miklóssal, Darkó Ákossal, Ferenczivel,1482 Köblössel1483 április 30-án a Bácsi1469 Losonczi báró Bánffy Ernő (1850–1916), a református egyház és a kolozsvári Református Kollégium főgondnoka.
1470 Szentmártoni Kálmán (1879–1968) tanár, tanügyi főtanácsos. 1904-től Kolozsvárt óraadó,
1907-től Székelykeresztúron rendes tanár, 1933–35 között iskolaigazgató.
1471 Banczik Samu, a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára.
1472 Az 1905/06-os tanévben a református teológián három Tőkés nevű hallgató tanult, András,
Ernő és József, mindhárman harmadévesek.
1473 Branyicskai báró Jósika Miklós (1794–1865) regényíró.
1474 Debreczeni Márton (1802–1851) bányamérnök, költő, a Kióvi csata (Pest, 1854.) szerzője.
1475 Aranyosrákosi Székely Sándor (1797–1854) unitárius lelkész, tanár, költő. 1832-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára, 1836-ban igazgatója. 1845-ben püspök.
1476 Nagyváradi Inczédy Sámuel (1811–1893) 1848/49-es honvéd ezredes, a vörössipkás 11. honvéd
zászlóalj parancsnoka.
1477 Tamás András (1784–1849) a 11. székely huszárezred őrnagya, 1848-ban Csíkszereda térparancsnoka, a Nemzetőrség megszervezője.
1478 Kriza János (1811–1875) unitárius lelkész, néprajzkutató, költő, műfordító. 1835-ben kolozsvári lelkész, 1861-től püspök. Az első erdélyi teológiai folyóirat, a Keresztény Magvető alapító szerkesztője. Az első erdélyi magyar népköltészeti gyűjtemény, a Vadrózsák (Kolozsvár, 1863) kiadója.
1479 Nagyari József (1654–1694) lelkész, mindkét Apafi Mihály udvari lelkipásztora, a korszak leghíresebb egyházi szónoka.
1480 Nagy Géza (1887–1971) egyháztörténész, 1904-től teológiai hallgató, 1927–48 között a kolozsvári Református Teológia professzora.
1481 Kányafő = a Hója-erdőségtől nyugatra elterülő hegytető. Ajtay Ferenc: Kolozsvár környékének
kirándulóhelyei. Kolozsvár, 2009, Stúdium. 106.
1482 Ferenczi Miklós (1886–1933) bibliográfus, szótáríró, főkönyvtáros. 1904-től az Egyetemi
Könyvtár tisztviselője, 1923-tól főkönyvtárosa, Ferenczi Zoltán unokaöccse.
1483 Köblös Zoltán (1881–1914) bibliográfus, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
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torokban1484 s a Kányafőn, május 7-én a Plecskában1485 voltunk, s a Bükk felé kerültünk haza.
Az utóbbi kiránduláson ott volt Köblös, Ferenczi, Sebestyén József,1486 Thury, Miklós és
Nagy Géza s én. Végül 14-én délután fél négykor egyedül kimentem a Bükkbe, s két szép
írisz bokrétát hoztam, s másnap reggel a Kányafőn inneni csúcsról Kronberg Irmának egy
árvalányhaj-bokrétát. Ezek voltak az idéni nagyobb sétáim. Miklóst állandóan viszem, hogy
a vidéket jól megismerje, a természet szépségeit lássa és edződjék. Jól tudom, hogy a gyaloglás és a természet szeretete milyen nagy hatással volt, s van maig reám.
Nagy Gézát azért vittem már többször el, hogy szeretném a Túri-hasadékba1487 tervezett
pünkösti kirándulásra elvinni, s meg akartam győződni arról, hogy vajon az utat kibírja-e.
Jó gyaloglónak bizonyult. A 7-i kirándulásunkkor megtettünk közel 18 km utat, s pompásan bírta, pedig azelőtt való nap egész nap oda voltak Nyiredyvel.1488 A kiszemelt más két fiú
közül Ávrám – amint ma láttam – nem elég erős olyan hosszabb s nehezebb útra. Ma nagyon
boldognak látszott, hogy velünk volt. A történelmet igen jól megtanulja, s én ambicionálom. Nem árt neki. Szegény Nemes N. Lajos1489 már napok óta beteg. Tegnap nehány tésztát
vittem a cukrásztól neki, s ma egy fél liter erős bort. Úgy el van pusztulva szegény, hogy csak
a csontja s a bőre van.
A Kányafőről hozott bokrétát tegnapi ígéretem szerint elvittem Müller Gizinek.1490
Délelőtt kilenctől fél egyig az Erd. Múz. Egylet közgyűlésén voltam.
Pénteken este beszéltem Tóthfalusival,1491 s akkor említette Marosvásárhely történetének
ügyét.
Május 28., este 1905.
Most 9 órakor ment el Szász Feri. Itt volt hétfő estétől nálunk. Tegnap tette le a pedagógiai vizsgáját. Szentgyörgyről1492 menekül. Kölcsönösen nem szeretik egymást. Doktori
értekezése tárgyáról, a marosszéki nyelvjárásról ma délután sokat beszélgettünk. Arra biztattam, hogy használja fel a nálunk lévő oklevelek régi határ- és helynév anyagát, egészítse
ki a nyáron az értekezését minél nagyobb anyaggal, s szóljon hozzá nyelvészeti alapon az
újra felvetődött székely-kérdéshez. Megpendítettem a kézdi nyelvjárás, határnév stb. feldolgozását is. Pálffy M[árton] Aranyosszéket feldolgozza. A kettő érdekes összehasonlításra
adna alkalmat, s miután Aranyosszék kézdi székely telep, a levonható következtetések többszörösen becsesek lennének. Érintettem Naláczy József1493 esetleges életrajzát is.
1484 Bácsi-torok = völgy a Hója-erdő északkeleti részén, Kisbács falu határában.
1485 Plecska = a Monostori-erdő melletti keskeny völgy, alján a Szent János-patakkal.
1486 Köpeczi Sebestyén József (1878–1964) festőművész, heraldikus, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
1487 Túri-hasadék = a Torockói-hegység legészakibb csücskébe, a Peterd–Szind-gerincbe vágott
vadregényes sziklaszoros, melyet az Aranyosba torkolló Rákos-patak hozott létre.
1488 Nagyajtai Nyiredy Géza (1861–1914) 1889-től 25 évig a kolozsvári Unitárius Kollégium földrajz- és természetrajztanára.
1489 Nemes Nagy Lajos, Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban, később
székelykeresztúri járási számvevő.
1490 Müller Gizi, Mikó Erzsébetnek, Kelemen Lajos felesége unokatestvérének, Müller Albertné
Molnár Rózának a leánya.
1491 Tóthfalusi József.
1492 Sepsiszentgyörgy.
1493 Naláczi báró Naláczi József (1748–1822) testőríró. 1788-ban a Kálnoky-huszárezred kapitánya,
1792-ben Zaránd vármegye főispánja.
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Tegnap meglátogatott Csomoss Gábor bátyám1494 Erzsivel,1495 Ajtonból. Ott is eltemették
szegény jó nagynénémet, Róza mamát.1496 Így hívtuk, mióta ismertük, mind testvérekül.
Olyan jó volt hozzánk, gyermekekhez, mintha édesanyánk lett volna. Mamához hasonlított,
de kövérebb és barnább volt. Éppen olyan jószívű volt, mint Mama, csak nem volt olyan
indulatos. Sohasem láttam haragudni.
Nem lehettem több 4–5 évesnél, mikorról már emlékszem reá, s a II. gimnáziumból a
III-ba mentem, mikor a nagyvakáción hozzájuk is eljöttünk Apámmal. Azután 1894 nyarán
voltunk vagy 10 napig ott Nemes Ödönnel. Ez a két ajtoni időzésem gyermek és ifjú életem
legboldogabb napjai közül való volt. Az utóbbi években ritkán tudtam kimenni hozzájuk, s
őt szegényt a télen láttam utoljára, mikor a kórházban meglátogattam. Rákja volt a mellén,
s akkor operálták. Május 23-án délelőtt 11 órakor halt meg, s 25-én délután temették el. Ott
volt mama is a temetésén. Ő május elején meglátogatta Piroskával.1497 Akkor nálam is jártak
benn, s még én is küldöttem nehány narancsot és tésztát ki tőlük.
Utolsó percéig eszméleténél volt. Elbúcsúzott mindeniktől, s arra Gábor maradt csak
mellette. Ő is kezet csókolt neki, s öt perc múlva három sohajtással megszűnt az élete szegénynek. Isten adjon nyugalmat jó lelkének. Én szeretetét, jóságát soha el nem felejtem.
Június 23., este. 1905.
Isten segedelméből szerencsésen, jó sikerrel vizsgáztattam a IV. gimnáziumot a történelemből. 33-ból 20 felelt, s mindenik tudott. Még Tallér1498 is előszedte magát. Borbély Béla
gyengén mondta el, amit mondott, de tudta. Pongrácz1499 is jelestől igen gyenge feleletet
adott. Igaz, hogy neki jutott a legnehezebb kérdések egyike: Az ország főhatóságai az 1722–
23. országgyűlés után. A térképen Ónodot nem kapta. Látszott, hogy nem olvasta a vizsgára
a könyvét át. Miklós1500 jól felelt a Bocskai-felkelésből, a bécsi és a zsitvatoroki békéről. Ott
volt a tanárok közül Hidegh,1501 aki biztos is volt, aztán az igazgató, Nyiredy,1502 Pálffy,1503
Kovács Kálmán. Eljött Veress Endre »is«, s 12 óra után bejött a püspök1504 is. A tanárok az
eredménnyel mind meg voltak elégedve.
Délelőtt a könyvtárban megismerkedtem a Ferenczi Miklós édesapjával1505 s a húgával,
aki szép kis leány.
Most este olvastam részletesen el az országgyűlésünk nagyszerű lefolyását a Budapesti
Hírlapból. 21-én az Újság különkiadásából láttuk, s örvendtünk. Igazi történelmi jelenetek.1506
1494 Albisi Csomoss Gábor (1872–1931) birtokos, Kolosváry Domokosné Csomoss Róza testvére,
Kelemen Lajos nagybátyja.
1495 Csomoss Gáborné Kolosváry Erzsébet.
1496 Kolosváry Domokosné Csomoss Róza.
1497 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
1498 Tallér Ernő, Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
1499 Pongrácz Ádám, Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
1500 Ifj. Kelemen Miklós.
1501 Hidegh Mihály.
1502 Nyiredy Géza.
1503 Pálffi Márton.
1504 Ferencz József.
1505 Magyarigeni Ferenczi Endre dési főmérnök, majd államépítészeti hivatali igazgató.
1506 A képviselőház alkotmányellenesnek nyilvánította a Fejérváry-kormányt, miután nem a parlamenti többségből alakult. Ennek hatására a „darabont”-nak csúfolt kormány lemondott.
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Június 25. du.
Ma templomozás után előbb a közjegyző úréknál voltam, aztán 3/4 12-kor felmentem az
öreg Kőváryhoz.1507 Kovács Kálmánnal akartam menni, de elkéstem, s őt már ott találtam.
Háromnegyed óráig beszélgettünk az öreggel. Mondta, hogy az ő Magyarország történetének első ívét most nyomják Ajtainál.1508 Csak Szent Istvánig megy, aztán pihen egyet, amint
mondotta. „Én már nem végezem be, de maguk ne hagyják annyiba. Nem érem végét, de ha
beléromlom, a feleségem ad pénzt reá.”
Mutatta az asztala lábánál levő halom jegyzetet, »s« kézírást. Abban az unitárius nagyok
életiratai vannak. Némelyik kidolgozva, más vázlatban. Azt mondta, hogy azt foglaljuk
majd le az unitáriusoknak. Már ő nem tudja ezeket sem befejezni s kiadni.1509
Július 5., este. 1905.
Másodikán voltunk a Túri-hasadékban. Reggel négy után kevéssel indultunk. Ötön voltunk: Miklós,1510 Nemes Nagy Lajos, Sebestyén1511 és én. Elvittük Németit, a ruhatárost1512 is.
Ő hozta a csomagunk nagy részét egész úton, s többszörös felszólításra sem adta ide, hogy
mi is vigyük. Pedig jó nagy csomag volt, mert a külön tett tízóráshoz valón, s a zsebeinkbe
elosztott 6 cipón kívül mindent ő vitt.
Azelőtt való nap Biri nénivel, a szakácsnéval vásároltattam négy csomó hagymát, vagy
harminc retket, s Miklóssal vettünk 22 Berde-cipót, fél kiló túrót, 1 kiló kolbászt, sót, s még
Vályiné őnagysága1513 is adott mintegy jó negyed kiló sonkát, s majdnem ugyanannyi szalámit. Sipos1514 is feltette a vasárnapi sültemet az ebédtől: egy szép nagy szelet hideg disznósültet, s egy darab fehér kenyeret. Mindezt a 6 cipó s a túró kivételével Németi hozta egy
nagy tarisnyában, amelynek a füle a terű alatt még a Majális utcában az induláskor leszakadt, de ő összebogozta, s fürgén jött velünk, mint akármelyik fiatalember. Pedig 40 éves,
családos ember. Ezelőtt 3 évvel nyáron május 28. déltől június 8. estig Várad, Arad, Szeged,
Cegléd, Pest érintésével Kolozsvárról Vácra gyalogolt.
Felekig keveset beszéltünk. Onnan visszanéztünk a völgybe, s a falun átmenve folytonosan a szép vidékben gyönyörködtünk. Fél nyolckor a Hármas-fogadóknál voltunk, ahol
egyik öreg magyar fogadóshoz betértünk, a jó árnyékban megittunk egy liter bort két üveg
szódával. Félóra elteltével továbbindultunk, kilenc előtt a túri malomnál, s 10-re a hasadék
aljánál levő malom felett voltunk. Bementünk a felső malommal szemben lévő barlangba, s
a bal oldalon, az E. K. E. jelzései nyomán haladtunk le. Útközben nehány patkószeget vertünk a sarkainkba, mert az öcsém mindjárt az út elején megsikamodott, s elesett a sziklán.
A nap égetően sütött, s ezért siettünk le a völgybe. Fél tizenegykor már átkeltünk volt a
patakon, s betelepedtünk a gyönyörű árnyas erdőbe, a forrás közelébe, amelynek a vizét
hársfahéjból készített csatornán átvezették a patak felett, s csorgót alakítottak belőle. Olyan
1507 Kőváry László.
1508 Ajtay K. Albert kolozsvári nyomdász és kiadó, a Dávid Ferenc utca 5. sz. alatt.
1509 Kőváry Lászlónak az unitárius egyháztörténet témakörében megjelent munkája: A magyar unitáriusok története a XVIII. és XIX. században. I. füzet. Az unitárius vallást megmentő családok.
(Kolozsvár, 1899.)
1510 Ifj. Kelemen Miklós.
1511 Köpeczi Sebestyén József.
1512 Némethi János, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgája, ruhatárosa.
1513 Gidófalvy Matild (1863–1957), Vályi Gábor felesége, Gidófalvy István közjegyző testvére.
1514 Sipos József.
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kedves képet rég láttam, mint amilyent ez az egyszerű csatorna s vize nyújt. Igazi költői
gondolat volt, akárki vezette át azt a csorgót. Azt tudom, hogy mikor először jártam ott,
nem volt meg. Legalább nem emlékszem reá.
11 órára megvolt a villásreggelink, s aztán nekiláttunk a pompás víznek, s 1 óráig ki se
mozdultunk az árnyékból.
1 órakor felmentünk négyen az egyik megközelíthető barlanghoz, amelyben első itt
járásom alkalmával is jártam volt. Németit lenn hagytuk a csomagok őrzésére. Elénekeltük
a barlang elől a Himnuszt, s elgyönyörködve az alattunk látszó felséges képben, s a körülettünk emelkedő komor sziklákban, kísérletet tettünk a közelben lévő másik barlang megmászásához is, de a feljárata olyan veszélyes, hogy a lejövettől félve nem mentünk be abba.
Előbb a felettünk lévő Kőcsűr sziklakapuján át akartunk a hasadék tetejébe jutni, de a
Kőcsűr feljáratát eltévesztve megmászhatatlan meredekhez jutottunk, s mivel 2 óra megvolt, s az ég is borulni kezdett, nemsokára visszaindultunk. Lennebb jutva megláttuk az
igazi feljárót, de már nem mentünk többet vissza.
Lejutva felmentem a forrás eredetéhez. A csatorna kezdete fölött alig 10 méterrel
karvastagon jön ki a földből, illetve a sziklából.
Három órakor ebédeltünk, s aztán pakoltunk is, hogy induljunk. Feltarisnyáltam
Nemesnek, s 3 cipót, vagy 10–12 retket és a Sebestyén egész ételcsomagját odaadtuk a molnárnak, hogy Németi ne cipeljen visszafelé is. Csak 2 cipót, s húsneműeket hagytuk a
tarisnyában, amiket aztán neki is adtam, hogy vigye haza. Nemesnek adtam pénzt, hogy
Tordától Zalatnáig menjen a vonaton. Szegénynek egy fillérje sem volt, s gyalog akart
Topánfalváig elmenni. Elkísértem a völgyön le majdnem egy kilométerre, s addig a többiek
kimásztak az erdőn át a hasadék tetejére. Én is az ők csapásukon indultam el, de aztán eltévesztettem a nyomot, s a meredeken fel majdnem futólépésben kínlódtam ki 10 perc alatt
hozzájuk. A tetőről látszott már a közeledő eső. Az egész Mezőségre szürke, porszínű nehéz
felhők borultak, s olyan szélrohamok jöttek, hogy majd eldőltünk tőlük. Szerencsére a mélység felől fújt a szél, mert a keskeny ösvényen igazán félelmes lett volna másként haladni. A
jobb oldalon haladtunk felfelé. Innen a hasadék még sokkal szebb, mint a másik oldalról.
Túrban1515 bemenekültünk az eső elől egy Rusz Jou nevű földmíves házához, s ott megírtuk az üdvözlő képes levelezőinket is. Az eső elmúltával – majdnem egy órai időzés után
– aztán visszaindultunk.
A Rákos-patak úgy kiöntött a réteken, hogy néhol folyó szélességben zúgott végig. A
mellékvölgyekből a kedves tisztavizű kis patakocskák piszkos sárlévé alakulva, nagy patakká
nőve ontották a vizet. Szemlátomást sok volt a kár. Kivált az eliszapolás tette a helyet sok
helyütt tönkre.
Teljes sötét lett, mire a feleki tetőre jutottunk, s onnan aztán énekelve jöttünk csaknem
a város végéig. Tíz órára itthon voltunk. Miklós másnap reggel a vonaton hazautazott.
Július 19., este 1905.
Szombaton, 15-én este elutaztam Désre, Ferenczi Miklóshoz. Úgy volt, hogy reggel
megyek, de a cipészem jóvoltából lekéstem, mert ő a péntek estére ígért cipőt szombaton
reggel küldötte haza. A késésem azonban éppen jó volt. Délbe táviratoztam Ferenczinek,
hogy este érkezem, s velem jött Valentiny1516 is. Ferenczi azonban nem volt otthon, s az
1515 Tordatúr.
1516 Valentiny Antal (1883–1954) irodalomtörténész, nyelvész, bibliográfus, 1901-től a kolozsvári
Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, 1920–1940 között főkönyvtárosa.
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édesapja várt. Az úton kiderült aztán, hogy nem is vártak volna, ha nem táviratozok.
Ferenczi meghívására én abban a csomagban válaszoltam, amelyben a dési gimnázium
útján kikért könyveit küldtük. Ezzel azonban megkéstünk, s amíg az odaérkezett, addig ő
elment Kékesre, s vasárnap délelőtt jött haza.
Én először jártam arra. Apahidán túl egészen új volt a környék előttem. Szamosújvárig
meglehetős egyhangú a vidék, azon túl mind szebb, s Szentbenedek és Dés környéke már
gyönyörű, kedves hely. A szombat estét elbeszélgettük, s vasárnap délelőtt a Ferenczi édesapjával a hozzájuk közel eső kis sétatérre, s onnan a templomhoz és a piacra mentünk.
Elindulásomkor a kisebbik leány, Karola, ez a kedves és érdekes leányka, szép fehér szegfűt
tűzött a mellemre. Igazán büszke s boldog voltam vele. Évek óta nem kaptam ilyen kedves
fiatal leánykától virágot, sőt leánytól alig-alig egyszer-egyszer. El is tettem emlékül ezt és a
másnap frissel felcserélt szegfűmet, s elhoztam magammal.
A város csinos és eleven. Közepén a nagy komoly csúcsíves református templom szép
környezetével megszabja a piac képét.
A piacon a Ferenczi édesapjától elválva, bementem a templomba, ahol nagy meglepetésemre szép 1720-ban készített és 1765-ben renovált magyar virágdíszes kórust találtam. Az
egyhajós templomnak kivált a hajója hatalmas magas. Szép pilléreit akkor takarították a
mésztől. Boltozata, úgy látszik, nem is volt. Jó félórát tartózkodtam benn, s elgondolkoztam
arról, mikor Basta1517 tartatott benne országgyűlést, s az I. Rákóczi György1518 1638-i országgyűlése, és az unitáriusok s a szombatosok sorsa ott járt a lelkemben.1519
Tornya karcsú, magas. Kívül magosra emelkedik az északi oldalon mellette a torony
lépcsőháza, s érdekesen egészíti ki a szép épületet.
Képeslapokat vásárolva, hazamentem Ferencziékhez, s Ilonkával, a nagyobbik leánnyal,
aki szegény megvakult, beszélgettem csaknem egy óra hosszat, amíg délre Miklós1520 is megérkezett.
Délután együtt voltunk a templomozáson, s később Karolával és vele a megyeház nagy
termében, ahol a főispánok arcképeit végignézegettük. Innen a teniszpályára mentünk a
leányiskola udvarára, s ott több szép dési serdülő leányt ismertem meg. A legszebbnek
Boros Olgát1521 találtam, de az ott lévő 7 vagy 8 leány közül egyikről sem lehetne mondani,
hogy nem szép.
Miután nekem nagyon jól telt az időm, s marasztottak: hamar megállapodtunk, hogy
hétfőn délutánig nem megyek Kolozsvárra. Különben erre számítva előre úgy is kéreztem,
hogy esetleg hétfőn nem leszek a könyvtárban. Hétfőn délelőtt aztán kimentünk a honvédemlékhez.1522 Ott a meleg napon ülve két gyermek rajzolt, akik közül egyiknek feltűnően jó
tájképrajza volt a természet után készítve. Mikor megnéztem, rögtön megismertem a képen
1517 Giorgio Basta.
1518 I. Rákóczi György (1593–1648) erdélyi fejedelem.
1519 Az 1638. április 23-án Gyulafehérvárott gyűlésező erdélyi országgyűlés július 1-re bizottságot
küldött Désre. Feladatul kapták, hogy tisztázzák az unitárius egyház tanításait, és hozzanak
ítéletet a szombatosok ügyében. Az országgyűlés eltörölte a szombatos felekezetet, és híveit
büntetésre ítélte. A végzést az unitáriusokra is alkalmazták.
1520 Ferenczi Miklós.
1521 Boros György leánya.
1522 A kakashegyi Honvédemlékművet Bartók József tervei alapján állították fel, felirata: „1848.
november 24-én elesett honvédek emléke. Emelte a honfiúi kegyelet 1889”. Huber András: Város az időben. Kolozsvár, 2002, Gloria. 176–177.
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a városnak a ref. temető felé eső egy tájrészletét.1523 A határozottan tehetségre mutató kép
rajzolójától megkérdeztem a nevét s azt, hogy hol tanult. Kiderült, hogy Kolozsvárt tanuló
unitárius gyermek: Tóth István IV. gimnázista.1524 Az öcsémmel egy szobában lakott,1525 de
én nem emlékszem onnan reá. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő mit fejleszt belőle, mert határozottam tehetség, s erős hajlama van, amit mutat az, hogy a meleg napon ülve igyekezett a
honvédemlék megsebzett haldokló oroszlánját is lerajzolni.
Az emléktől haza, a nagy sétatérre, s a Rákóczi-házhoz menve, megjártuk még a gimnáziumot, s aztán megfürödtünk a Szamosban. Meglepett már azelőtt délután, mikor a Szamos hídjára kimentünk, hogy az egyesült Szamos mennyivel nagyobb, mint Marosvásárhelynél a Maros. Az is éppen ilyen meglepő volt, midőn ugyancsak vasárnap délután a ref.
temetőből a Nagy-Szamos szép, tágas völgyét láttam. A temetőbe Ferenczivel és Valentinyvel
együtt voltunk, s megnéztük a Malom Lujza,1526 Veér Farkas1527 és Medgyes Lajos1528 sírját.
Hétfő délután megnéztük a református egyház hímzéseit és szentedényeit. A legrégibb
hímzés 1650-beli, s a legszebb egy 1731-beli 6 vagy 7 színnel varrott gyönyörű magyar mintás terítő. Voltunk Vásárhelyivel,1529 a pappal a sekrestyében is.
A dési nevezetesebb emberek közül megismerkedtem Vásárhelyi Boldizsárral, a jó szónok református pappal, akit látásból rég ismerek; Kőrösy György dr. gim[náziumi] igazgatóval1530 és Kádár Józseffel, a vármegyei monográfia1531 főírójával. Hétfőn a fürdésre menve
bemutatkoztam a tordai dalárda vagy tíz, szintén velünk jött tagjának is, de közűlök csak
Adorján Domokos1532 unitárius tanítót jegyeztem névleg »is« meg.
Hétfőn délután kimentünk a vonathoz. Valentiny eljött, de én még másnap reggelig
maradtam. Karolát is másnap reggel vitte az édesapja Nagybányára, ahova hivatalos útja
volt. Ők még 4 órakor elmentek, s én is a reggeli vonattal a két kedves nap emlékeivel eltelve,
délelőtt fél tízre itt voltam Kolozsvárt.
Július 23. 1905.
Kardos Samu csötörtökön »s pénteken« este megérkezett, s pénteken és szombaton délelőtt majdnem végig ő foglalt le a levéltárban. Levele értelmében ajánlatot tett, hogy amíg a
Wesselényi1533 szellemi hagyatékának feldolgozása folyik, ezután júliustól kezdve a munkálatok vezetéséért nekem havonként 20 koronát fizet. Ezért én kiválasztom a Wesselényihez
1523 Az oldal első sora felett: „1905. július” beszúrás olvasható.
1524 Tóth István (1893–1964) rajztanár, festőművész. 1919-ben a kolozsvári Marianum, majd az
Unitárius Kollégium rajztanára. L. Sas Péter: Az erdélyi festészet lírikusa, Tóth István. Kolozsvár,
2004, Művelődés.
1525 Ifj. Kelemen Miklós alatt járt egy osztállyal a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
1526 Borbereki Malom Lujza (1821–1847), Malom Zsigmond erdélyi kormányszéki tanácsos és
farczádi Simó Rozália leánya.
1527 Köröstarcsai Veér Farkas (1799–1867) reformpolitikus, Belső-Szolnok vármegye főispánja.
1528 Medgyes Lajos (1817–1894) lelkész, költő, író. 1844-től kisebb megszakítással a dési református
egyházközség lelkésze.
1529 Vásárhelyi Boldizsár (1862–1942) 1894-től dési lelkipásztor, 1914-ben a dési egyházmegye esperese.
1530 Kőrösy György.
1531 Lásd Szolnok-Doboka vármegye monographiája i. m.
1532 Adorján Domokos (1857–1907) kántor, tanító. 20 évig tanított Tordán, a helyi városi dalkör
karnagya.
1533 Báró Wesselényi Miklós.
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szóló és tőle származó összes levelezést, ami a családi levéltárban van. 1830-ig június utolsó
hetében mindent ki is választottam. Ezeket mind átolvasom s mérlegelem, s ami kiadásra
való, azt lemásoltatom, »s« lemásolom, s a másolatokat a kollégákkal összeolvasom. Saját
másolataimat természetesen ívenként 1 kor. 20 fillérrel külön díjazza.
Miután a levelezések német részét én nem vállalhattam el, mert ahhoz nem értek, azt
teszem meg, hogy Ferenczi Miklóst megkérem erre, s amíg a német levelek feldolgozása és
másolása folyik, addig a havi 20 koronát megosztom vele. Kedden ő éppen bejön, s akkor
beszélek vele.
Az unitáriusoknál jövőre minden valószínűség szerint nem tanítok. Gál Kelemen kétszer kérdezte meg húsvét óta, hogy jövőre vállalhatok-e órákat s tanítok-e? Mind a kétszer
azt válaszoltam, hogy amennyiben tőlem függ: igen, de jövőre is Igazgatóm1534 engedélye
szükséges. Annak aztán nem tudom semmi akadályát, hogy az engedély, mint az idén megvolt, jövőre is meglegyen. Ezzel voltunk a múlt 15-éig. Akkor felmentem hozzá a Nemes
Nagy Lajos ügyében, s az öcsém kéréséért, hogyha az 1–2 napot késne, ne legyen baj. Akkor
mondta, hogy az E[gyházi] Főtanács kiutalt számomra 120 korona tiszteletdíjat, amiről
hivatalosan is értesítnek. Egyszersmind felhívott, hogy „miután most már nemsokára az
alkalmaztatások ügye is eldől, adjam be a kérésemet”. Ezt én kereken megtagadtam. Valamit
elfogadni, vagy kérni egészen más. Megmondtam, hogy az elmúlt évben volt értelme annak,
hogy a tanári karba belépjek, mert tényleg szükség volt reám is. De ezt én nem kértem. Most
azonban – amint látszik – a szükség többé nem »forog« áll fenn. Gál Kelemen tényleg felszámítván a tanári kar létszámát, kiderült, hogy a rendes és helyettes stb. tanárok száma
kiadja azt az összeget, ami szükséges. Ő azzal argumentált, hogy mindemellett bár – amint
mondotta – én azt nem akarom elismerni, de többféle tekintetből mindnyájan óhajtják,
hogy az intézet mellett legyek. A kérés benyújtása tisztán formaság, s csak arra való, hogy
ők annak alapján határozhassanak. Így a létszám meglévén, a dolgot ők nem kezdeményezhetik, de ha a kérést beadom, arra kétségtelenül úgy határoznak, hogy a helyet számomra
fenntartják, illetve megadják. Én azonban újra kijelentettem, hogy kérést semmi szín alatt
sem adok be.
Furcsa felfogás. Vagy szükségük van reám, vagy nincs. Ha van: akkor Kolozsvárt lakom,
megkereshetnek, megtalálnak, s én vállalkozom is. Ha nincs: hogy várhatják tőlem, hogy én
szükségtelen, felesleges embernek közéjük kérezkedjem?
Ha igazán szükségük lenne, még akkor sem pályáznék, legföllebb felszólítás esetén vállalkoznám. Én nem akarok közöttük keresni boldogulást. Az egyházamat szeretem, s ha
szükséges, szívesen állok a szolgálatára, de kunyorálni nem fogok. Nem pályázom senki
tanszékére, nincsenek ott aspirációim, nem keresem senki kegyét. Ha van érdek, amely odaköt, az egyedül az öcsém jövője, de ezért nem vagyok hajlandó átbújni a kandiumi igán, s
nem adom oda játékszerül a függetlenségemet és önérzetemet.
A végén elvi kérdés, de nekem egyáltalában nem ámbícióm, hogy olyan testülethez
kérelmezzek, ahol nálamnál korban, képesítésben és képességben »is« kisebb emberek is
dönthetnek a kérésem felett, éppen akkor, midőn úgyis elég biztos állásom van. Hogy jellemzően, bár szélsőségesen fejezzem ki: egy havi 24 koronás »állásért« állás elnyeréséért
nem fogok könyörögni, s nem fogok Kovács Kálmán és társaihoz fordulni, hogy kegyeskedjenek maguk közé befogadni.

1534 Erdélyi Pál.
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A most megajánlott tiszteletdíjat a tisztességes, elismerő hangú leirat után elfogadom,
mert el nem fogadni durvaság lenne a Főtanács iránt. Mikorra az öcsém végez, Isten segedelmével kamatostól visszatérítem az intézetnek. Akkor nem hányhatják a szememre, s nem
magyarázhatják félre azt, amit teszek, mert odáig azt sem fogják tudni, hogy miféle pénzt
kapnak tőlem.
Ma Szádeczky Lajosnál ebédeltem. Mariska1535 mellett ültem, s kedvesen elbeszélgettünk. Szép s kellemes kisleány lett belőle. Délután Róza néninél1536 voltam. Az estéli rendes
házsongárdi sétám alatt találtam a közjegyző urat Pákey Mártával.1537 Holnap reggel felmegyek hozzá is.
Augusztus 17., este 1905.
Hazavittem a naplómat, de nem írtam belé otthon semmit. Eltelt az idő egyébbel.
Szombaton, 5-én este kimentünk Szászfenesre, s ott hálva másnap reggel jókor útnak
indultunk Lóna,1538 Magyarfenes és Tordaszentlászló felé Dobrinba.1539 Lónától kezdve
mind új vidék volt előttem. Szászlónának régi csúcsíves temploma, Magyarfenesnek egy
dombról messziről feltűnő omladozó katolikus ún. képje ragadta meg a figyelmemet. Nem!
A Jósika-kert gloriettje volt. KL1540 Csaknem ez alatt áll a völgyben a patak által körülfolyt
hatalmas érdekes kastély, szép nagy parkjával. Elhagyottnak látszik. Csupa költészet és szomorúság.
Tordaszentlászlón látszik a jómód. Most épült fel a Szövetkezet emeletes háza. A Mikesudvar csinos, de olyan idegenszerű a faluban, mint egy vén német dáma a magyar parasztnép között.
A faluból kijutva, folyton emelkedik az út, s Kis-Fenesnél már az erdőségek szélére jutottunk. A falu utolsó háza már az erdő szélén van. Attól kezdve gyönyörű árnyas helyen, lassan emelkedik a megyei út egy szép tiszta patakkal párhuzamosan. Mintegy órai út után
látszik nagy magasan Plopi, egy telep a hegyek oldalán. Ahogy a patakon áthaladunk, meredekebben indul az út. Itt az első árnyéknál jól tízórázva a Járavizi tetőn 994 m tengerszín
feletti magasságban tartottunk pihenőt, s ittunk a jó kedélyű Ábrahám zsidó tordai söréből.
„Jó felköltözött, Ábrahám” – mondotta Persián bácsi.1541
„Hát, kérem alássan, legalább khüzelebb vagyak itt az Isthenhez” – válaszolt ravasz
mosolygással. Öt vagy hat gyermeke járt elé s hátra a házban és künn.
„Na, elég gyermeke van, Ábrahám” – szólott Persián Kálmán neki.
„Van, Isthennek hálá, khérem. Csináltam egy nehányat. Háth thélenként nekem is khell itt
valamivel szharakazni.”

1535 Szádeczky Lajos leánya, dömsödi Hajós Iván felesége.
1536 Kolosváry Domokosné Csomoss Róza.
1537 Szőkefalvi Szentmiklósy Lászlóné pákei Pákei Márta, Pákei Lajos leánya. Férje ismertette a család történetét. Szentmiklósy László: A pákéi Pákey (másként Tamás) család. Magyar Családtörténeti Szemle, 1943. 6. sz. 130–136., 7. sz. 155–159., 8. sz. 182–186., 9. sz. 214–217., 10. sz.
237–239.
1538 Magyarlóna.
1539 Dobrin-, más néven Andrássy-havas, a Gyalui-havasok egyike Kolozs megyében.
1540 Kelemen Lajos utólagos helyesbítő megjegyzése.
1541 Persián Viktor (†1917), a bánffyhunyadi járás tb. főszolgabírája, Persián Kálmán édesapja.
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A hegyen jobbra tértünk. Lenn látszott a Jára vize s a gőzfűrész. Mind magasabbra
haladtunk. Az út már 1000 méteren jóval felül jár itt. Egy 1200 méternél magasabb hegynek
a teteje alatt vonul el gyönyörű egyenes vonalban. Messziről olyan a szép szabályos hegy
nyakán, mint egy szürke szalag.
Kolozsvár fel-felbukkant a szürkeségből. A hegyei elenyésző törpe halmocskáknak látszottak.
Hideghavas templomával átellenben egy forrás közelében nehány fenyőfa alatt nagyszerű ebédet rendeztünk. Schultz Rezső bácsi,1542 a negyedik útitárs, kitűnő hideg disznósültjéből s mellékleteiből. Előbb azonban megjártuk a templomot, s látogatást tettünk az
öreg pópánál, aki bár gyengén, de mégis magyarul beszélt velünk. Alant a völgyben benéztünk a molnár háza mellett a fogadóshoz. Ennél primitivusabb lakást sohasem láttam. Egy
sarokban egy kisebb ketrecnyi hely van elrekesztve, ahol az italok állanak, egy másik szegletben négy levert cövekre nehány deszka van fektetve, azon szalma, leterítve valami nem
éppen tiszta lepedőfélével, s egy »párna-féle« párna és pokróc is van rajta. Ezenkívül egy
kemence, s két szék a szoba bútorzata. A többi összes kultúrtárgy a kemence közelében
nyert helyet. De csak annyi minden, hogy én egyszerre megerőltetés nélkül kihozhatnám az
ágyon, kemencén és két széken kívül az ölemben a teljes felszerelést. Ha a világ elpusztulna,
s egy ilyen ház berendezése maradna valahogy egy leletben egy következő évezred nemzedéke számára meg: furcsa képet mutatna azoknak a mai kultúra.
Jó délután továbbindulva mind fenyvesek közt haladt az utunk tovább. Este fél nyolcra
értünk az 1520 méter magasan fekvő Dobrinba. Az Andrássy Tivadar gr.1543 bőkezűségéből
épített turistaházban pompásan szállásoltunk, s reggel a kastélyt1544 megtekintve, Ferenczy
Ferenc alerdész házánál kávé reggelit kapva megnéztük a nagy magasságban fakadó rendkívüli bő és jó forrásokat, s a szekeret előreküldve, mi a fenyveseken át gyalog mentünk le a
Járavízi gőzfűrészig. Betértünk az erdőszhöz is, de Taszler1545 főerdősz savanyú öccsének
„szíves vendéglátásától” elriadva csakhamar eljöttünk. A vendéglőben jó ebédelést csaptunk a csomagjainkból, s egy-egy rántottát alig tudtunk még megenni, pedig elég szép zsidó
leányok készítették.
Egy csepergő már ért a vendéglőben. A másik elől menekültünk. Kimásztunk a meglehetős meredek oldalon a tetőre, s még egy pillantást vetve a visszamaradt szép erdőkre,
tisztásokra – melyeken még kaszálatlanul állott a fű az oláhság határtalan restsége miatt –
áthaladtunk a hágón. Engem kivéve újra „Ábrahám kebelébe” tért a társaság: én pedig a
tornácról néztem a húzódó esőt.
Az igazi eső Szász-Lónán1546 ért utol, ahol a hatalmas zápor elől bemenekültünk egy jó
gazda házához. Este 8-ra Szász-Fenesen, s 9-re Schultzék kocsiján Kolozsváron voltunk.
Én csomagoltam, s 8-án reggel Vásárhelyre indultam.

1542 Schultz Rezső műkertész. Kolozsvár északi részén, a Brétfű hegyoldalában kertrész viselte nevét.
1543 Csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Tivadar (1857–1905) politikus, országgyűlési
képviselő, Károlyi Mihály feleségének, Andrássy Katinkának (1892–1985) az édesapja.
1544 Gr. Andrássy Tivadar által építtetett vadászkastély a Dobrin-havas tetején.
1545 Taszler Rezső uradalmi főerdész.
1546 Magyarlóna.
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Útközben bementem Marosújvárra, megkerestem K. Weress Sándort,1547 s megfürödtem a szabad sósfürdőben.1548 Otthon Édesanyámat s Klárit1549 betegeskedve találtam. Miklóst is rázta a hideg.
Várt már br. Huszár Károly1550 levele, melyben tudatta, hogy 10-én Abafájára vár.
Szerdán, 9-én délután bejött Szász Feri Bándról, s együtt voltunk este 7-ig, nálunk.
Másnap jókor reggel kimentem falura. Radnótfájánál várt a kocsi, s csakhamar Abafáján
voltam. Most jártam ebben a faluban legelőbb.
Br. Huszár egyedül volt otthon. Szép tágas kastélya, 20–25 holdas belsősége, parkja, tója
van. Cselédsége azonban németes. Inasaival németül is beszél, ami egy cseppet sem kellemesen lepett meg. Családja Ischlben nyaral, s ő is készült oda. Igen szívesen fogadott, s
reggelinél elbeszélgetve éppen indultunk be a kertből, mikor odaérkezett Kápolnai Lajos
kolozsvári építész,1551 akivel a kastélyt ki akarja bővíttetni.
Kihozatta a nagy levelesládát, s én nekiültem, amíg ők az épületet nézték s méregették.
A mintegy másfél méter hosszú, s fél méternél törpébb, és mintegy fél méter széles ládában
a nagy könyv alakú birtokösszeírásokat is odaszámítva, mintegy 3–400 drb okmány van.
Köztük valami 50–60 missilis levél a XVIII. század második feléből, s a XIX. sz. elejéről.
Legrégibb eredeti darabja 1602-ből való. Túlnyomólag a báró Bornemisza családra vonatkoznak. Ami a brenhidai Huszárokra, s a kövesdi Boérokra és Huszárokra vonatkozott, azt
különtettem. Éppen 50 volt, s azokat nehány újkori másolattal feldolgozásra el is hoztam
magammal.1552 Másolatban megvannak Szilágycseh „város” kiváltságlevelei, s több adat szól
Ilyéről1553 és Görgény-Szt. Imréről, amelyek a XVIII. századtól kezdve Bornemisza birtokok
voltak. Számos adat van a Macskássy, Torma, Csulai s Keszegh (Kőszeghi vagyis kőszegi
Lada) családokra a XVII. századból, s a XVIII. századbeliek között különösen érdekesek, s
történelmi becsűek a Bornemisza Jánosnak a székely határőrség felállításakor való szereplésére vonatkozó, vagy azokkal összefüggő oklevelek, amelyek száma 25–30 lehet. A többi per
s birtoklevél. A Bornemiszák ősére, Fejérvári Pálra1554 a Báthory és a Bethlen Gábor címerfestőjére vonatkozó 2 régi, 1608. és 1614. évi oklevelet szintén elhoztam feldolgozásra.1555
A báró októberben jön haza Ischlből, s amint mondta, Kolozsvárt a könyvtárban fölkeres. Úgy szeretném, ha akkor megnyerhetném annak a gondolatnak, hogy a levelesládáját
tegye be hozzánk, letétbe.

1547 Kövendi Weress Sándor (1861–1923) ügyvéd, szerkesztő, genealógus. 1891-ben Aranyosvidék
címen közigazgatási, közmívelődési és társadalmi lapot indított.
1548 Weress Sándor meghívásának tett eleget: „Ha csak teheti, jöjjön ki Marosújvárra pár napra.
Szívesen látom szerény házamnál. A fürdő kitűnő”. Weress Sándor levele Kelemen Lajosnak
(Marosújvár, 1906. július 15.). KL Lev I. 718.
1549 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
1550 Kövesdi és brenhidai báró Huszár Károly (1859–1912) császári és királyi kamarás.
1551 Kápolnai Lajos építőmester Kolozsvárt, a Kül-Farkas utca 6. sz. alatt.
1552 Kelemen Lajos: A brenhidai és kövesdi báró Huszárok. Ujság, 1912. 40. sz. 1–3. Újraközölve
Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 421–424.
1553 Marosillye.
1554 Gyulafejérvári Pál (1560 körül–1630 körül) erdélyi udvari címerfestő. Neve előfordul Fejérvári
Képíró Pál alakban is. A nagyobb kancellária írnoka, jegyzője és címerfestője.
1555 Kelemen Lajos: Gyulafehérvári Pál deák. Művészet, 1908. 208–209. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 133.
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Több mint 2 óra alatt végigforgatva a leveleket, elmentem a templomhoz is, amelynek
múlt századi elfoglalása történetét ismerem, s magát az épületet is láttam elégszer messziről,
az országútról.
Román stílű épület, hatalmas zömök toronnyal. Belseje át van alakítva rossz barokkra.
Szentélyében igen szép művezetű csúcsíves kő szentségtartófülke van.
A Huszár-belsőség egy részét a hajdani 1592-ben megölt jeles Gyulay Pálról a faluban
most is Gyulay-kertnek nevezik. Neki ezen kívül nincs semmi emléke a faluban. A brenhidai
Huszároktól is csak egy kerek kő maradt Huszár Mátyás nevével és szépen faragott címerével. A földszinti szobákban nehány szép ezüst tárgy (talpas pohár, tálca, csésze) van a XVII–
XIX. századból. Maga a báró szép munkájú és jó ízlésű műfaragó.
Visszajövet »körtefáimmal« Peteléig hozott a kocsi, s Vásárhelyig együtt jöttem Kápolnaival. Otthon találkoztam Szász Ferivel, s vele voltam este 9-ig.
Másnap délelőtt Kelemen Lacival találkoztam, s meghívott, hogy nézzem meg a nagyapjától maradt régi könyveit. Mintegy 300 kötet és füzet egy régi szekrényben. Mondtam,
hogy alapító tagunk lehet vele, de csak akkorra ígérte, mikor az öreg nagynénje nem él, mert
az ragaszkodik hozzájuk.
Szombaton (12.) délelőtt beszéltem Vojkával.1556 Ő azt ígérte, hogy a szűcs céhbe tiszteletbeli jegyzőül választatja magát, s ezen az úton kieszközli a szűcs céh levelesládáját nekünk.
Ugyanakkor Vadasdy Péterrel találkoztam, s a nálam levő Halász-féle címereslevelét, amit
már levélben kértem, ideadta a Múzeumnak. Pálffy Mihállyal beszélve megtudtam, hogy a
V[adadi] Filep levelesláda Vajában1557 van Filep Elizánál, egy öregkisasszonynál.
A céheknél az ügyünk stagnál. Sem a szabók, sem a lakatosok és pléhesek nem határoztak
még. Mind Kézelt,1558 mind Izsót1559 kerestem, de Izsónak csak a családjával érintkezhettem.
Vasárnap (13.) délután láttam Benkő Elemérnél a Benkő Károly1560 írói hagyatékának
egy részét. Két óra alatt csak az előmbe hozott mintegy harmad- vagy negyedrészét nézhettem át. Nagy része keveset ér. Látszik, hogy Csík–Gyergyó–Kászon- és Marosszék példájára
az egész Székelyföldet fel akarta dolgozni, de az előmunkálatoknak csak a kezdetén volt,
mikor meghalt, s a félív-alakú lapokra nagyobbára csak Benkő József1561 Transsylvania
specialis-ának kivonatait írta ki.1562 Eredeti oklevelet egyet sem láttam XVIII. század közepénél régebbit. A hozzá szóló missilisek jelentéktelen emberektől valók, s nagyobbára magánügyeket tárgyalnak. Láttam egy 1828-ból, s egy drb harmincas évek nehány hónapjáról
szóló napló töredékét is.
Benkő Elemér mondta, hogy Kazinczy-féle levelei is voltak, de most azok nem kerültek
elő. Benkő sokra tartja e romokat. Szegény lévén ő is, nem mertem kapacitálni, hogy hozzánk tegye letétbe, pénzt pedig alig ér. Ezt megmondtam világosan neki.
1556
1557
1558
1559
1560

Vojka Antal.
Székelyvaja.
Kézel István, a marosvásárhelyi lakatos és pléhes ipartestület elnöke.
Izsó Ferenc.
Kisbaczoni Benkő Károly (1805–1863) megyei hivatalnok. A színműírás mellett Erdély történelmével is foglalkozott.
1561 Középajtai és árkosi Benkő József (1740–1814) református lelkész, botanikus, történetíró, nyelvész. 1787-től két évig a székelyudvarhelyi kollégium tanára, előtte középajtai, utána köpeci
lelkipásztor.
1562 Benkő József főművét Szabó György lefordította és két kötetben közzétette. Transsilvania
specialis. Erdély földje és népe. I–II. Kolozsvár, 1999, Kriterion.
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Hétfőn (14.) a kollégium könyvtárában járván, Trauznertől megtudtam, hogy a kollégiumban letétben őrzött családi levelesládák egyik száraz pincében vannak. Vagy 8 van. A
legnagyobb a Berzenczeyeké, amely rendezve is van. 1864-ben tették le évi 2 tallér őrzés-díj
mellett, de azóta semmit sem fizettek érte.
Most még nem mertem bővebben bolygatni a ládák ügyét, de jó szem előtt tartani.
Hátha kikaphatók onnan hozzánk!? Meg fogom kísérteni. Nagyszerű lenne!1563
Augusztus 27. 1905.
Csíki Lacival, Parádi Lacival, Győrffy Gyulával, az irodai jogásszal 2 órakor elindultunk
az Árpád-csúcsra,1564 s este 7-re a Plecska-völgy felé kerülve hazajöttünk.
Az Árpád-csúcson most voltam legelőbb. 834 méter magas. A primitív, de érdekes kilátótornyából igazán felséges, szép kilátás nyílik.
Szeptember 3.
Reggel 7-kor Dézsy Ágost póstatiszttel kimentem Szamosfalvára fényképfelvételekért.
Fél tizenegyre itthon voltunk.
Ő régebb felajánlotta a koncz temetése készségét a Gen[ealogiai] Füzeteknek, s mostanra
megbeszéltük a kimenetelt. Itt a közelben alig volna más nekünk való dolog, Szamosfalván
pedig ott vannak a Mikola-emlékek, s az utolsó Mikola 1732-beli síremléke. Miután ez a
Mikola László az első olyan erdélyi genealógus volt, akinek gen. munkája még életében
kiadást ért,1565 arra számítottam, hogy most nehány képet veszünk fel, a télen és a tavaszon
összeszedem a róla szóló életrajzi adatokat, s a jövő évre egy szép számot szentelhetünk az
emlékezetének. E tervemet megírtam Sándor Imrének is.
Lefényképeztük a templomot, ahova el van temetve, le a síremléket, a templom belsejét
és külön a régi román stílű keresztelőmedencét, s végre a Jósika-kúriát, mely a hajdani
Mikola-udvar helyén van. Nem!1566 A szentély boltozatának címeréért, s a két XVI. századi
Mikola-síremlékért Sebestyénnel1567 külön kimegyünk, hogy lerajzolja, mert azokat fényképezni nem lehet. Gondolom, hogy a Mikola László síremlékének fényképe sem sikerül a
sötétség miatt.
Október 29. 1905.
Egész napom törődötten telt le. Tegnap este az unitárius ismerkedő vacsorán voltam, s
ottmaradtunk Pálfi Marcival, Szentmártonival,1568 a két Mikó-fiúval, Benczédi Andorral és
egy Szabadkai nevű jogásszal majdnem 1 óráig. Ma egy hete Buday Árpád1569 legénybúcsúján még tovább maradtunk nála. Mind a kettő egy-egy napra tönkretett. Hogy lehet napról
1563 Kelemen Lajos már a következő esztendőben megkezdte a tárgyalásokat, hogy a Berzenczeylevéltár anyagát az Erdélyi Múzeum-Egyesület számára átvehesse. Kelemen Lajos levele görgényszentimrei Berzenczey Domokosnak (Kolozsvár, 1906. december 30.). KL Lev I. 763.
1564 Árpád-csúcs = A Kolozsvár melletti Bükk 833 m-es csúcsa. Ajtay Ferenc: Kolozsvár környékének
kirándulóhelyei i. m. 71–72.
1565 Szamosfalvi báró Mikola László (1665–1742) családtörténet-író, királyi táblai ülnök.
1566 Kelemen Lajos beszúrása.
1567 Köpeczi Sebestyén József.
1568 Szentmártoni Kálmán.
1569 Buday Árpád (1879–1937) régész, a kolozsvári, majd a szegedi Ferenc József Tudományegyetem tanára. 1900-tól 1919-ig az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárának tisztviselője, 1919–
24 között vezetője.
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napra, s hétről hétre így lumpolni egy-egy embernek? Nekem igazán nem való. Nem csoda,
ha Apámnak az enyémhez hasonló szervezetét az ilyen életmód tönkretette, s fizikai ellenálló képességével megöli erkölcsi érzékét is. Hetek óta nyugtalan voltam miatta, kivált mióta
Miklóstól megtudtam, hogy Sebessnél1570 megállapodásunk ellenére a pénzért alkalmatlankodott. Nem az fáj, hogy ezzel engem is megkárosított, mert azt a 200–250 koronát minden
tervemből mindig kihagytam, hanem az, hogy a hátam megett jár el, engem rászed, azután
a dolgáról soha egy szóval nem tudat, a pénzt saját kárára elissza, s mind lennebb-lennebb
sűlyed. Dolgai iszonyú súllyal nehezedtek a lelkemre, s tehetetlen vagyok vele szemben.
Mintha az Isten rendelte volna, hogy este Gyaluival1571 találkozzam. Neki elpanaszoltam
az egész dolgot. Megkönnyebbültem utána, s még százszorta inkább meg, mikor több mint
egy óráig együtt sétálva a Monostori úton, elbeszélte igazán az enyémhez képest rettenetes
családi küzdelmeit, édesapja tetteit, öngyilkosságát, s testvéreivel való tömérdek baját. Láttam, hogy nekem nincs miért panaszoljak hozzá képest.
November 12., este 1905.
A múlt vasárnap a Mikó-emlékünnepélyen,1572 a tegnap este a Menza-estélyen1573 voltam.
A Mikó-ünnepen rendezői szerepet töltöttem én is be. Szádeczky Bélával1574 az ajtónál
voltunk, hogy útba igazítsuk az érkező közönséget. Igazában csak az ünnepély megkezdése
előtt voltam a teremben, mikor az öreg Bedénét1575 bevezettem egy ülőhelyre, s egyszer
benéztem 2 percre a karzatról is. S azután végig künn maradtunk. Minden rendezőnek
Sebestyén József által készített Mikó-címeres jelvénye volt. A koronás bazárból 18 drb
Mátyás-szobros kézelő-gombot szereztünk, a képet Sebestyén kivette, s annak a helyére
tette az általa festett, igen jól mutató színes címereket.

1570 Zilahi Sebess György, a kolozsvári postahivatal postafőtisztje.
1571 Gyalui Farkas.
1572 Gróf Mikó Imre, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítója születésének 100. évfordulójára
rendezett megemlékezés.
1573 Menza-estély, Mensa Academica, az Egyetemi Diákasztal estélye.
1574 Szádeczky Béla (1871–1940) 1898-tól 1919-ig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
1575 Bede Károlyné Szabó Ida.
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A Menza-estélyen nem táncoltam, mert háromannyi táncos is volt, mint táncosnő, s
közelebbi leányismerősöm nem volt. Tánc vége után Roska Marci1576 a neve napját folytatván, odamarasztott engem is. Már előbb Varga Sándorral, akit igen derék, szerény, csendes,
tisztességes embernek ismertem, és Szabó Árpáddal, a növényrendszertani intézet egyik
tanárjelöltjével, aki jó szentesi magyar fiú, s akit most ismertem meg, egy asztalhoz ülve,
kismértékben boroztunk. Velük össze is tegeződtem. Marciékkal – ő, Varga s én – a másik
asztalnál ottmaradt, 4 vagy 5 mulató hívására aztán átköltöztünk. Közülök csak Balázs és
Nemes honvédhadnagyok nevét értettem meg. A banda velünk maradt, s Csucsuj nagy kedvében egy igen kitűnő csárdást járt egyedül el. Csak mi voltunk már ott, s miután láttam,
hogy a »már« negyedik fajta borra kerül a sor, 4 óra felé megugrottam. Mivel mérsékelten
ittam, ma semmi bajom se volt, valami gyengeségen kívül, amit mindig érzek, ha szeszes
italt iszom.
November 16., este 1905.
Fel kell hogy jegyezzek egy nagy tudatlanságot. Tegnap Künnle ügyvéd úr1577 látogatására felmentem a közjegyző úrékhoz, s vita közben előhozták a Sándor Imre dolgát is. Én
védtem, s Künnle is az előzményeket ismerve érthetőnek találta a felindulását. Abban pedig,
ha most nem áll kötélnek, s nem bolond, hogy bezárassa magát, szintén nincs semmi különös. A közjegyző úr odáig ment, hogy gyávasággal vádolta, sőt, azt merte feltenni, hogy
megfizették. Miután ezeket udvariasan, de kereken visszautasítottam, azt mondtam, hogy
az is legfennebb szépséghiba Imre eljárásában, ha nem mondja azt, miszerint Telekit1578 meg
akarta ütni. Ha megütötte volna, akkor nem tagadná el! Ez egy manőver volt Teleki ellen,
amely csak félig sikerült. Minek viseljen érte olyan következményeket, mintha egészen sikerült volna? A most folyó küzdelmeket nem lehet szalonfelfogással, s az illemtanok paragrafusaiból ítélni meg. Patkányok ellen patkányméreggel is jogosult harcolni.
Minden bolond beszédre feltette a koronát a vén „méltóságos” beamter.1579 Azt mondta,
hogy Sándor Imre 3–5 évet fog kapni, mert Teleki megsértésével felségsértést (!) követett el.
Ekkora butaságra már mégsem voltam elkészülve. Bosszúságomat és gúnyolódó kedvemet
leküzdve egész komolyan s röviden azt válaszoltam, hogy a főispán a kormány politikai
bizalmasa, »ugyan« akit ugyan a király nevez ki, de a kinevezéssel a személyiségéből semmit
sem ruház át reá. Magyarországon tudtunkkal a vice-királyság intézménye nem ismeretes.
Ha tehát Telekit valaki megsértette volna: az esküje előtt éppen olyan privát embert sértett
volna benne, mint másban. De tettleg Sándor Imre meg sem sértette.1580
Az öregúr tovább dühbe jőve azt mondta, hogy bár jönne az abszolutizmus, hogy tanítanának minket, az izgágákat katonasággal s csendőrséggel rendre. „Úgy kellene magoknak,
mert maguk soha sem azt akarják, amit a király.” Ez a jámbor szamárság már a régi Bachhuszárból szólott. Nem is reflektáltam reá.
1576 Barczánfalvi Roska Márton (1880–1961) régész, egyetemi tanár, 1903-ban az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárának munkatársa. 1913-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ősrégészet-magántanára.
1577 Szentkatolnai Künnle Tivadar ügyvéd. 1907-ben a sepsiszentgyörgyi Olvasóegylet (Kaszinó)
alelnöke, Gidófalvy Ilka férje.
1578 Széki gróf Teleki László.
1579 Id. Gidófalvy István.
1580 Erre az álláspontra hivatkozott levelében is. Kelemen Lajos levele Veress Endrének (Kolozsvár,
1906. április 3.). KL Lev I. 706.
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***
Ma este tíz óra tájt az égen északi fény jelent meg. A közjegyző úréknál hallottam ma
délben, midőn negyed órára felmentem.
Délután aztán a könyvtárban Albert, a szolga is beszélte. Czégeni1581 látta. Látta Borbély1582 is. Borbély azt mondja, hogy „1848 előtt is éppen így volt. Akkor is háború s forradalom lett; most is az lesz”. Czégeni már azt beszélte, hogy akkora csillagok voltak az este az
égen, hogy az ember attól félt, hogy reáesnek.
A közjegyző úréknál hallottam ma, hogy Apponyi1583 vasárnapi lejöveteléről sokan azt
hiszik, hogy ki fog itt akkor törni a forradalom.
»Október« November 19., este 1905.
Ott voltam a tegnap esti, s ma reggeli fogadtatásnál.
Mire tegnap este Persiánnal,1584 Roskával,1585 Kovács Pistával és Ferenczivel1586 kiértünk,
már 2 zászló alatt ott volt az egyetemi ifjúság, a gazdászok s a kereskedő-ifjúság. Lehettünk
mintegy 4–500-an. Szép rend volt. Az utca végén csak igazolás után engedtek át a csoporthoz. Csakhamar megérkezett Zudor Elek1587 is, s így haton külön sort töltöttünk ki.
Lemenet a Szeretetházon1588 alól, az út másik oldalán az állomásig fel volt szedve, illetve
ki volt hányva a járda mellett egy mintegy 1 méter széles árok helyéről a kövezet. Most rakják oda a villanyosvezetéket. A kőrakások mellékét több helyen 5–10–15 főnyi szociálista
csoportok szállották meg, s egy csapat a Boldog utca sötét torkolatában foglalt állást. Mikor
közöttük elvonultunk, ugyancsak szemügyre vettek, s megjegyzéseket tettek utánunk. A
suttogás, az alakok gyanús viselkedése és az, hogy mindenütt a lámpáktól távol eső kőhányásoknál verődtek össze, még akkor is világossá tette volna, hogy mire készülnek, ha megjegyzéseiket nem halljuk. Zudor megérkezvén, hírét hozta annak, hogy 3–4 tagú egyetemi
hallgató csapatok máris visszatértek a fenyegető viselkedésük miatt. Biztosra vehettük, hogy
megtámadnak.
Összesen sem voltak 100-nál többen, s ha verekedésre kerülhetett volna a sor: az ifjúság
túlerővel rendelkezett. De ők orvtámadásra készültek.
Az volt a terv, hogy az érkező vendég-képviselők kocsiit az ifjúság körülveszi, s úgy
védelmezi. Ők ezt tudva, a tömegben jövő ifjúság és a kocsik megdobálását tervezték. Utóbb
azt is beszélték, hogy meg is akartak rohanni, de ezt alig hinném.

1581 Czégeni Géza kolozsvári pincér.
1582 Borbély István (1886–1932) tanár, irodalomtörténész. 1905-től 1910-ig a kolozsvári Unitárius
Kollégium felügyelő-, 1911–14 között magyar–német szakos tanára, 1925–28 között igazgatója.
Az Erdélyi Irodalmi Szemle alapító-szerkesztője.
1583 Nagyapponyi gróf Apponyi Albert (1846–1933) 1906–1910 és 1917–1918 között vallás- és közoktatásügyi miniszter.
1584 Persián Kálmán.
1585 Roska Márton.
1586 Sepsiszentgyörgyi Ferenczi Sándor (1877–1920) régész. 1912-től a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyakornoka, 1920-tól 1941-ig az egyetem ókortudományi intézetének tanársegéde, majd
adjunktusa.
1587 Ifj. Zudor Elek joghallgató, id. Zudor Elek sülyei birtokosnak a fia.
1588 Református Szeretetház = a Szalai Ferenc tervezte Ferenc József úti épület a református lelkészek és tanítók Kolozsvárt tanuló leányárváinak bennlakására szolgált. Sas Péter: Kolozsvár
1867–1919 i. m. 31.
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Az ifjúság a legnagyobb rendben és csendességben várta meg a megérkezést. Nehány
perccel a vonat megjövetele előtt Apáthy1589 kijött, s megmondta, hogy az előre látható zavar
meghiúsítása végett a kocsikat külön engedjük »be«, s mi utólag vonulunk be. Így a kocsikat
nem fogják megdobálni, mert azt hiszik, hogy a képviselők hátramaradtak a kocsikkal, s
velünk jönnek.
Csakugyan így is történt. A képviselőket megéljeneztük, s azok a többi kocsi közt feltűnés nélkül elmentek.
Mikor azonban a kocsisor megindult, mindenfelől fütyölés és lárma indult a Ferenc
József út éjjeli madarai közt. Ma hallottam, hogy a lámpákat megkísérelték eloltani, s valamelyik kocsira reádobtak.
A lovasrendőrség csakhamar végigseperte az utcát, s utána a gyalogosok osztogatták
serényen a pofokat. Az utca torkolata 2 perc alatt megtisztult.
Már indulni akartunk, mikor a rendőrtisztek mondották, hogy még nehány percig
maradjunk. Éppen abban a pillanatban felcsillantak a csendőrszuronyok az utca végében.
Az ifjúság egy pillanatig zúgással fogadta a csendőrséget, de rögtön nyilvánvaló lett,
hogy nem ellenünk vonultak fel, s akkor némelyekből a szimpátia, másokból a gyávaság
lidércnyomása alól felszabadult virtus nagy éljenzést váltott ki.
A csendőrök 2 szakaszban mintegy 80-an jöttek. Minket indulásunkkor kettős sorokban
körülvettek, s mi 6-tól 12-ős sorokban előbb zúgással, s a szokatlan kíséretről beszélgetve
megindultunk. A menet végén felcsendült a Kossuth-nóta, s csakhamar mindenki énekelt.
Ilyen Kossuth-nóta éneklést sem látott mostanság Kolozsvár. Biztosítva voltunk mindenfelől. Elől a lovasrendőrség ment, a menet mintegy félhosszúságában a csendőrök, s végül a
gyalogrendőrség. A szuronyok közt nem találtuk valami jól magunkat. Egy-egy gyáva fickónak azonban a hatósági védelem úgy meghozta a bátorságát, hogy a csendőrök közül abcúgolta Telekit, a főispánt.1590 Ezeket hamar leintettük.
Tréfából odaszóltam az egyik csendőrnek, hogy ennyi fiatalembert egyenesen a laktanyába kellene kísérni. Mindjárt betelne Kolozsvárt az újonclétszám.
Apáthyné1591 az ablakból nézte a tömeget, s mikor megismerte, hogy mi vagyunk, örömében táncolva lobogtatta a kendőjét felénk. Nagy társaság lévén náluk, mindenki az
ablakhoz tódult, s a férfiak kezükkel, a nők kendőkkel üdvözöltek; az ifjúság pedig hosszú,
szakadatlan éljenzéssel, kalaplengetéssel válaszolva vonult el a ház előtt.
Az Egyetemi Kör előtt1592 azután eloszoltunk.
*
Reggel ötkor Némethi,1593 a ruhatáros már itt volt a kapunál. Tíz perc múlva indultunk.
A New York előtt már láttuk, hogy a félhomályban sok ember siet, s addig is számos világos
ablak mutatta, hogy készölődnek. Egy nagyobb zászlós csapat a Kikakker-kávéház1594 felé
menve gyönyörűn énekelt. Nehány igen szép tenor magasan kivált. A Szén utcai tized polgárai voltak. Utolértük őket, s hozzájuk csatlakoztunk. Énekelve vonultunk lefelé, s mintegy
1589 Apáthy István (1863–1922) zoológus, egyetemi tanár, az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattárának
igazgatója. Az első világháború idején Erdély kormánybiztosa.
1590 Gróf Teleki László.
1591 Apáthy Istvánné Torkos Irén (1869–1936).
1592 Egyetemi Kör, Kossuth Lajos utca 10. sz. alatt.
1593 Némethi Lajos.
1594 Kikaker-kávéház = A Főtér és a Szentegyház utca sarkán működött, tulajdonosáról, Kikaker
Boldizsárról kapta nevét. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 67.
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150 főre szaporodva értünk ki. Ott már a többi polgárság, s az egyetemi ifjúság elhelyezkedett. Mi Persiánnal1595 s Némethivel a kétvízközti polgárok soraiba állottunk Kovács Pista és
Roska1596 mellé Pósta Béla testőreinek. Majdnem karvastag török-cseresznyefa botom volt a
testőr-fegyverem. Meg is nézték elegen. Mindenkinél bot volt. Soknál revolver. Mindenki el
volt szánva, s a hóstáti becsületes magyarság olyan elhatározottan kifejezte, hogy megtámadtatás esetén akár halálig nem enged, hogy ott nem lehetett tartani semmitől. Minden a
legszebb rendben is történt. Az a tömeg, amely Apponyit behozta, a Mátyás király térig jó
10000-re nőtt meg. Mikor pedig délben a Vigadóból, s a Vigadó elől eloszoltak, az öreg
Kőváry László azt mondotta a Mátyás király utca sarkán, ahonnan a tömeget végignézte,
hogy ennyi embert a forradalom óta ilyen alkalomkor Kolozsvár utcáin együtt nem látott.
Az öreget hazakísértem.
1905. XI. 19.
Délután voltam a közjegyző úréknál, főleg hogy Künnlééktől elbúcsúzzam. Itt volt most
a felesége1597 is. Este 1/2 6-kor elmentek. Ott van még a szép Bede Vilma1598 is. Igazán nagyon
szép leány. Olyan fekete szeme van és olyan finom vonásai, hogy az embernek lelkesülnie
kell mellette.
Hat órára az irodába politika értekezlet gyűlt össze. Ott volt Fabinyi udvari tanácsos,1599
Genersich dr.,1600 Szentkirályi, a gazdasági intézet igazgatója,1601 s a közjegyző úr elmaradhatatlan rossz szelleme: Mind … [szabadkőműves] !1602 Pokoly József.1603 Ennek az úrnak az
ottlétéből következtetve alighanem valami Kristó(ffy)-féle „haladópárt”1604 vajúdása lehetett.1605 Voltak másik is még ketten vagy hárman, de csak ezeket a jó korifeusokat tudom
biztosan.
Míg a Vigadóban Erdély színe-java tanácskozik, addig kupaktanács is akad. Sajnálom,
hogy a közjegyző urat, mint különben rendkívül befolyásolható embert, éppen az alattomos, patkánylelkű Pokoly kerítette hálóba; de már beszélni sem lehet vele. Valósággal elzárkózik minden vélemény elől, amely az övével nem egy. Annyira megy, hogy a Budapesti
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

276

Persián Kálmán.
Roska Márton.
Künnle Tivadarné Gidófalvy Ilka.
Nagyborosnyói Bede Vilma, Lukács Ignác jogász, királyi aljárásbíró felesége, Gidófalvy Istvánné Bede Ida unokahúga.
Fabinyi Rudolf (1849–1920) kémikus, egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület természettudományi szakosztályának elnöke, az Unio szabadkőműves-páholy főmestere. L. Kelemen
Lajos: Dr. Gidófalvy István i. m. 141.
Genersich Gusztáv (1865–1921) gyermekgyógyász, egyetemi tanár. A Gyermekgyógyászati Intézet vezető orvosa.
Szentkirályi Ákos (1851–1933) mezőgazdász, szakíró. 1879-ben a kolozsmonostori gazdasági
tanintézet tanára, 1897-ben igazgatója.
Kelemen Lajos utólagos beírása.
Pokoly József (1866–1933) egyháztörténész, református lelkész, 1895-től a kolozsvári református teológia tanára.
Kristóffy József (1857–1928) politikus. Fejérváry Géza kormányának belügyminisztere, az általános, titkos választójog hirdetője. 1905-ben szövetségre lépett a Szociáldemokrata Párttal
(Kristóffy–Garami-paktum).
Dr. Gidófalvy Istvánt és Pokoly Józsefet az is összekötötte, hogy a Kolozsvári Magyar- és Középtizedi Hitelszövetkezet tisztikarában Gidófalvy igazgatósági elnök, Pokoly alelnök volt.
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Hírlapot is kitiltotta a házától, amely pedig több mint 15 év óta járt neki. A Magyar Szó és az
Az Ujság, amiből tudomást vesz a világról.
1/4 12. Most jöttem vissza Apponyi kikíséréséből. Mintegy 300 egyetemi hallgató
80–100 hostáti legény és a keresztényszociálisták együttes hatalmas testőrsége fogta körül a
kocsikat, hogy megvédje az esetleges támadástól. Nagyszámú rendőr és a csendőrség is
kivonult. A hostáti legényeknél mind »csupa« karvastagságú dorongok voltak. De az ifjúság
többi része is mind »csupa« el volt látva bottal. Érdekes, szinte komikus látvány volt nehány
legény óriási dorongja. Bíz, ott nem lett volna semmiféle verekedésnek jó vége. A jó 3000-re
szaporodott tömeget még az állomásnál hagytam.
November 26., este.
A délelőtt felmentem Gidófalvy közjegyző úrékhoz, s elhívtak a Bethlen Gábor-kör
matinéjára. Kívánkoztam már emberek közé, s a szép Bede Vilma társasága is vonzott. Így
elmentem. Jövet mutatkoztam be Bartók Margitnak, a püspök1606 leányának. A püspökné,
amint látom, vagy háromszori bemutatkozás után is aligha ismer, de már ez nem az én
hibám.
Délután újra felmentem a közjegyző úrékhoz. Ott volt a rendes társaságon kívül Pokoly
is, aki Bpestről politikai küldetéssel jött vissza, s ott sugdosódtak hosszasan a szalonban a
közjegyző úrral. Ma újra felmegy Pestre.
A közjegyző úr szokása szerint félig komolyan s félig tréfásan, de meg kell adni, hogy
elég ízetlenül utazott reám egy darabig. Azzal akart ugratni, hogy minden dolgomat nyolc
év alatt végzem el csak. Most a doktorátust is annyira teszem le, s általában félbemaradt
ember vagyok, akiről máris eltagadja, hogy a házánál élt egy ideig. Nekem – bár nem vettem
komolyan – igazán fájó tréfa az ilyen. Nagyobbára hallgattam, s végre csak azt jegyeztem
meg, hogy az ítélet nem egészen igazságos. Nekem majdnem 1700 korona adósságot kell
törlesztenem, s tartom az öcsémet. Lefoglalt könyvtári időm napi 9 óra. Ebből a 4 inspekciós óra alatt, mikor különben is mindegyre megzavarnak – tanulok, másolok, s ezt folytatom este is. 11 előtt soha le nem fekszem. A kenyérkereset mindentől elvon a világon. A
VIII. osztályba nem állíthatok készületlenül be. Arra is a készülés aránytalanul több időmbe
kerül, mint amennyit ez a havi 24 korona ér, amit érte kapok. Nem az akaratomon, hanem
a helyzetemen múlik, hogy stagnálnom kell. Nekem fáj ez a legjobban.
Milyen nyomasztó a lélekre is, ha az embert anyagi gondok nyomják!
Nincs óra, amelyben eszembe ne jutnának a bajaim. Januárban nem tudom, hogy mit
fogok csinálni, hiszen csak az adósságok többet adnak ki akkorra, mint összes jövedelmeim.
Ez az év csak tetőzte a tavalyinak bajait és hátramaradását. Én küzdök, de küzdelmemnek alig van valami sikere. Úgy vagyok, mint akit útjában elsodor az ár. Úszom-úszom, s
küzdök az elmerülés ellen, és akadnak emberek, akik azt várják tőlem, hogy az aszfalton
sétáló biztosságával, s tán a versenygyalogló gyorsaságával haladjak előre azon az úton, ahol
nekem minden lépésem vergődés azért, hogy a rám tódult ár el ne nyeljen.
*
Ma láttam Szörcsey Benedeket.1607 Ismertem, mint jómódú birtokost – látásból – otthonról. Most vékony nyári ruha, s azon őszi, gyenge, galléros köpenyeg volt rajta. Látszott,

1606 Málnási Bartók György (1845–1907) egyházi író, református püspök.
1607 Szörcsei Szörcsey Benedek (*1837) földbirtokos.
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hogy fázott szegény. Úgy fájt a szívem, mikor láttam, mintha valaki közelebbi jóemberem,
vagy testvérem lett volna. Ilyenkor érzi az ember, hogy szegény.
December 17., este
Már egy hete múlt, hogy megjártam Tordát. 6-án este értem oda, s 8-án este jöttem el.
Pap Domokos bejelentésére küldtek ki, hogy a Füssy József kereskedő és nyomdatulajdonos1608 padlásán levő régi leveleket megnézzem. Az anyag olyan sok volt, hogy a törpe padláson mintegy 15 cm helyen néhol szinte térdig állottunk benne, s ezenkívül a padlás hoszszában 27 drb különböző nagyságú csalánszövetből összevarrott tömlő is nyomdai
papírhulladékkal vegyített hasonló anyagot tartalmazott. Az egész a marosújvári bányahivatal, s a portusi1609 révhivatal adminisztrációs aktáiból állott. A szétterített anyagot végigforgattam, megválogattam, a tömlőkből szerencsét próbáltam, s arra a meggyőződésre
jutottam, hogy az egésznek legfennebb 2–3 százaléka olyan anyag, amely az Erd. Nemz.
Múzeum levéltárába való, vagy jobban mondva, ott is helyet foglalhatna. Igazán értékes
történeti anyaga semmi sem lévén, a megválogatott anyagból a kiválasztott darabokat Füssy
nekünk ajándékozván,1610 ott a kutatást 7-én délfelé be is fejeztük.
Még aznap délben látogatást tettünk özv. Nagy Zsigmondné Székely Zsófia úrnőnél. A
levelek azonban – amelyekről Pap Domokos tudott – nem az ő lakásán, hanem fia, Nagy
Gyula kereskedő padlásán voltak, s miután Pap Domokos du. 2–1/2 4-ig órát tartott, »s« a
levelesláda kulcsát pedig Székely Júlia úrhölgytől csak késő délután szerezhettük meg, amikor a padláson dolgozni már nem lehetett: a háziak kívánságát is tekintetbe véve a kutatást
másnap délutánra halasztottuk.
Kimentünk a temetőbe.1611 Ha csak 10 perccel hamarább indulunk, egyik legszebb naplementét láttam volna. Így csak a városból láttam. A temető nagyon szép fekvésű. A városra
néz, s nyugati oldala annak a dombnak, ahol van, meredeken lejt az Aranyosra. A szélében
megállva gyönyörködtem az alkonyat és köd mellett is felséges szép kilátásban. Nem igazi
köd volt az, ami ellepte a vidéket, hanem valami vékony szürke pára, melyből sötétebben
váltak ki a torockai hegyek a Székelykővel. A Keresztes-mező nagy térsége, mint egy szürke
fátyollal letakart nagy lap, úgy terült el alattunk. Az Aranyos-völgy falui néma egyhangúságban sorakoztak, s előttünk volt a széles völgytorokba szorult város, amely elé az Aranyos
széles védővonalat árkolt. Úgy gondolom, hogy Torda régi települőit is a sóbányákon kívül
ez a jó természetes védelmi vonal vitte arra, hogy ne a síkra, hanem a folyó vonalán belől a
völgy torkába települjenek. Csak az új építmények, a vasúti állomás, a celulose- és gipszgyár,
s az ezekkel kapcsolatos házak vannak a Keresztes-mezőre rúgó szabad térségben.
Elnéztem a sóbányák s a Mezőség felé. Látszott a Dobogó, a sok szőlőhegy. A Marosvölgy mellett emelkedő hegyeknek csak a körvonalait vehettem ki. A sajátságos, esties, félvilágos kép olyan szomorúvá tett, mintha utoljára láttam volna azt, ami akkor előttem volt.
Különös, hogy az a lehangoló érzés sokszor megújul a lelkemben, mikor olyan helyeken
járok, ahol gyermekkori kedves emlékeim újulnak előttem fel. Tordán ezelőtt 15 évvel jár1608 Füssy József (1870–1919) a tordai Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézet vezetője, az
Aranyosvidék szabadelvű politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap tulajdonosa.
1609 Portus = kikötő.
1610 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Füssy József ajándéka. Ld. 1905. 127–129. onsz.”
1611 Gyallay Pap Domokos jól ismerte a várost, kiadványa is jelent meg. Torda és környéke. Turistakalauz. Torda, 1913, Tordai Székely Társaság.
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tam először édesapámmal mint II. gimnáziumot végzett gyermek, s szegény boldogult jó
nagyapámmal jöttünk visszafelé a szőkefalvi akkori ref. pap, Orbán József szekerén. Éppen
a király születése napján este értünk Ajtonból a városba, amikor én már elaludtam volt, s
csak reggel felé, Hadrév mellett, az étetéskor tudtam volt meg, hogy elmulasztottam a világítás látványosságát.
Nyolcadikán délelőtt elmentünk a városházára a Kriesch Aladár1612 képének megnézésére. Igazán szép mű. Méltó egy olyan nagy eseményhez, mint amilyen a vallásszabadság
kimondása volt.
Zilahi Sebess Andor polgármester vásárhelyi kollégiumi ismerősöm szívességéből megnéztem a polgármesteri szoba egy vasas ládájában a város megmaradt kiváltságleveleit, s
azok mellé válogatott becsesebb irományait. A legrégebbi eredeti 1467-ből való. A következő a szabók kiváltságlevele 1538-ból. Értékesek a szabadságharc sarc-okmányai.
Tóth Olivér tanácsos1613 megmutatta a városi levéltárat is. Ez a régi rendből kissé ki van
forgatva. Anyaga – ahogy láttam – csak 1780 utáni.
Megtudtam, hogy egy szobában letétbe helyezett családi levelesládáik is vannak, s a padláson egy láda kiselejtezett régebbi anyag. Ezek megnézését a nyárra, s az utóbbinak kiválogatásának megejtését is a[z] [Erdélyi] Múz. levéltár[a] részére megígérték.
Délben látogatást tettünk Nagy Gyulánál. A fiatal, kedves, beszédes felesége fogadott, s
nemsokára hazajött ő is. Délután a padláson egyik ládát felbontottuk, s felforgattuk.
Aranyosrákosi Székely Elek volt Torda megyei törvényszéki elnök, s később orszgy. képviselő1614 könyvei és irományai voltak benne. Nehány könyv a Pap Mózes most is élő nyug.
tanáré1615 volt – s az 1820–60 tájáig terjedő – peres akták pedig Székely Elek hasonló nevű
ügyvéd édesatyjáéi voltak. Kivettem több XVIII. sz. birtoklevelet, egy tordai költő (Csehi?)
több XVIII. sz. végéről és a XIX. sz. elejéről való versét, az eposzíró aranyosrákosi Székely
Sándor apjának1616 nehány levelét, több kisebb szabadságharci adatot, nehány 1861-i alkotmányos küzdelmünkre vonatkozó okmányt, s vagy 70 drb szomorújelentést és 4 drb XVIII.
századi kéziratot, amelyekből a legrégebbi Árkosi Benedek1617 hétköznapi imádságainak
1713-i szép másolata volt.
Úgy volt, hogy ha érdemes anyag lesz Füssynél, szombaton az Igazgató úr is kijön. Délben azonban express levelezőn tudattam, hogy nincs miért jöjjön.
Hetedikén este a kaszinóban megismerkedtem Lőrinczyvel, az unitárius pappal, Varga
Dénes igazgatóval, Pap Mózes nyug. tanárral, futólag Velits Károly gyógyszerésszel,1618 s
még egy úrral, akinek azonban a nevét nem jegyeztem meg.
A Pap Domokos vendége voltam. Nála háltam a kollégiumban, melyet a Rákos-patak
félkörbe fog. A víz mellett letekintve látja az ember a középkorból kibontakozó várost.
1612 Körösfői Kriesch Aladár (1863–1920) festő- és iparművész, író. 1901-ben megalapította a gödöllői művésztelepet.
1613 Tóth Olivér városi tanácsos, Sigmond Gizella (1856–1922) polgári leányiskolai igazgatónő férje.
1614 Aranyosrákosi Székely Elek (1808–1873) ügyvéd. 1844–48 között Torda város tanácsának bírája, 1848–49-ben rendőrigazgató, Torda megye egyik törvényszékének ülnöke. 1853-ban a tordai unitárius középtanoda felügyelő gondnoka. 1867-ben Torda megye főbírója és törvényszéki
elnöke.
1615 Pap Mózes tanár, 34 évig a kolozsvári Unitárius Kollégium matematikatanára, 17 évig az unitárius egyház főjegyzője
1616 Aranyosrákosi Székely István, székelykáli unitárius lelkész.
1617 Árkosi Benedek (*1614) református lelkipásztor, a gyulafehérvári kollégium rektora.
1618 Lászlófalvi id. Velits Károly (1822–1901) tordai gyógyszerész fia.
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Szinte regényes kép, ami a kollégium mellett elvezető hídról tűnik a szemlélő elé. A víz mellett, a szeglet-házban egy szép leányt is láttam. Nehányszor elsétáltam az ablaka előtt, hogy
jól megnézhessem. Tán Vertán Piroskának hívják.
Az utcákat végigjárva, kivált a Jósika Miklós utcában úgyszólván minden kapu előtt
római faragott vállkövek s párkánykövek hevernek. A régi ref. papi lakás előtt pedig egy
szép fehér márvány katona-mellszobrot, egy homokkőbe vésett féldomború fejet, s egy szép
síremléket láttam.
Érdekes az újtordai ref. templom is, amelynek kerítése belől egészen a szász templomkastélyokra emlékeztet. Az ótordai ref. templomhoz most építik a hatalmas stílszerű kőtornyot.1619 Jártam a kat. templomban is.
Felújítottuk Pap Domokossal az egymástól távoltöltött másfél év eseményeit, s jó emlékekkel váltunk el.
Tegnap este az unitárius tornaestélyre lejött Pap Domokos. Úgy látszik, hogy Zsakó Lenkéért utazott be. Egész este vele töltötte az időt. Én 12-kor eljöttem. Csak a II. négyes után
következett csárdást táncoltam Gálffy Lőrincnével, s később az Iszlai bácsi1620 leányával.
Kedvem lett volna, de pénzem olyan szűkön volt, hogy jobbnak láttam eljönni.
1905. december 31., este 10 óra
A befejeződő év reám sok csapást mért, megrázkódtatott, nevelte terheimet, sok napomat keserűvé tette, de így sem panaszolok a nagy Isten ellen.
Akkor, midőn a baj rám zúdul, kifakadok, s fel-feljajdulok, mikor tör a sors, de most a
mérleget megcsinálva csak azt nézem, hogy büntethetett volna az Isten többel is, s örvendek, hogy a reám jutott bajok nem voltak súlyosabbak, s ami történt, abban az Isten engem
nem szenvedőnek, hanem segítségnek rendelt.
Hála a jó Istennek, hogy lelkierőmet megadta, s megengedte, hogy ha keveset is, de
segíthessek.
Áprilisben a házunk ügye keserített, de aztán átvettem az egészet, s valahogy csak sikerül Isten segítségével rendezni, sőt valamikor tán rendbe hozni. Az őszön Apám ügye dúlta
fel a lelki békességemet hetekre. Jó, hogy nagyobb baj nem lett. Hisz az a pénz még a miénk
volt.
Most a végén a Piroska1621 bukása jött. Szinte láttam, hogy bekövetkezik. Mikor 23-án
megkaptam a Jenő levelét, az utolsó lapra reánézve annyira biztosra vettem, hogy valami
nagy baj vagy szégyen jön ismét reánk, hogy délutánig el sem olvastam a levelet. Majdnem
fásultan tettem le, s azután is a tehetetlen düh, az erőltetett nyugalom, s fontolgatás fel-felmerülő közönnyel váltakozott a lelkemben.
Ezelőtt 3–4 évvel képes lettem volna megölni a szégyen okozóit. Most már egy hét múltával olyan réginek tetszik a dolog, mintha legalább egy évvel történt volna ezelőtt. Nagyobb
volt az aggodalmam a bosszúságnál, azért, mert attól tartottam, hogy Apám nem tudva
uralkodni magán, vagy valami borzasztót követ el, vagy szégyenében búskomorrá, vagy,

1619 Vö. Péntek Árpád: Az ótordai református templom építéstörténete. In: Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulójára. Szerk. Gálfy Zoltán et
alii. Kolozsvár, 1987, Kolozsvári Református Egyházkerület. 253–273.
1620 Iszlai Márton a kolozsvári Unitárius Kollégium igazgató-tanítója, az Unitárius Egyházközség
jegyzője.
1621 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
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amitől Isten őrizzen, őrültté vagy öngyilkossá lesz. Legyen hála a jó Istennek, hogy nem így
lett. Két levelemmel mérsékelni igyekeztem. Nekem itt is vigasztaló szerepem jutott.
Ma csomagot kaptam hazulról. Csak a feladóvevény szelvényén írt Apám. Tudatta, hogy
egy hét óta fekvőbeteg volt. Abból, hogy kalácsot s tésztát küldtek, látom, hogy Mama »is«
egészséges. Különben ő egy szót sem írt. Jobban is tette most. Apám ötödikén valószínűleg
feljön. Bár legalább itt felejtene valamit. Az a baj, hogy különben is érzékeny, s otthon minden nap százszor emlékezteti minden a minket ért szégyenre. Meggyengült ellenállóképessége
mellett reá jobban hat a legkisebb is, mint normális emberre. Az a célom a feljövetelével,
hogy lássa, miszerint csak otthon látszik minden olyan nehéznek, s csak ott nem törődik
belé a változhatatlan rosszba, ahol minden nap minden emlékezteti reá. Itt szóval meg
tudom értetni, hogy minden lehetett volna még rosszabbul is – s ami már megtörtént, azt
meg nem történtté tenni nem tudjuk.
Jövőre igyekezzünk tehát kerülni a rosszat, ne azon tépelődjünk, ami rossz ugyan, de
jóvá már sehogy sem tehető.
Isten őrizzen jövendőre a bajoktól, adjon mindnyájunknak lelkierőt, vigasztalást,
reménységet és terveinkben sikert, szerencsét, boldogulást.
Boldog újévet.
Kossuth-szobor alapunk1622 a könyvtárnál1623 1904. április 1-től maig 106 koronára gyűlt.
Csupa fillérekből hoztuk össze. Itt bebizonyult, hogy egyetértéssel csekély dolgokat is nagyra
lehet növelni.
[Az 1905. esztendőre vonatkozó levélmásolatok]
Az EKE tekintetes Elnökségének1624
Édes jó Apám!1625

1622 A kolozsvári Kossuth-szobor-bizottság gyűjtést indított egy felállítandó szoborműre. A bizottság tagjai – köztük Kelemen Lajos – évi egy koronával járultak hozzá a szükséges összeg előteremtéséhez. A kitűzött cél érdekében 1909-től Kolozsvári Kossuth-naptárakat is kiadtak. A
történelmi Magyarország területén az lett volna a 60. Kossuth-szobor, melyet Kolozsvár főterének északi részén szerettek volna felállítani. L. A kolozsvári Kossuth-szobor bizottság működése. In: Kolozsvári Kossuth-naptár az 1910. évre. Kolozsvár, 1909, Kolozsvári Kossuth-szobor
bizottság. 54–56.
1623 A Kossuth-szobor anyagi hátterének megteremtésére az Egyetemi Könyvtárnál is önálló gyűjtést indítottak. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „3128. Kossuth-alap (A kolozsvári Ferenc József tud. egyetemi könyvtár s
Erdélyi Múzeumi könyvtár személyzetének alapja). 1904. III. 15. XX. sz. magyar 8º. 84–1914.”
Hozzá tartozik: „3218. Kossuth-alap számadási könyve 1904–1909. XX. sz. magyar 8º. 84 f.
83–1914.”
1624 L. Kelemen Lajos levele az EKE Elnökségének, melyben lemondott az egyesületben viselt jegyzői és könyvtárosi tisztéről. (Kolozsvár, 1905. március 10.) KL Lev I. 601–602.
1625 L. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1905. március 17.), melyben az árverésre kitűzött családi házuk megmentési lehetőségeit taglalta. KL Lev I. 603–604.
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Ferenczy Pistának. Marosvásárhelyre.1626
F. Mihály Zsigának, Apámnak, K[övendi] Veress Sándornak Marosújvárra stb.
Kardos Samunak 1905. ápr. 5-i levelem feltétele:
„…Mélyen tisztelt Ügyvéd úr, én nagy célok érdekében szívesen teszek meg mindent,
ami egy olyan szegény, de becsületes embertől kitelhetik, akinek a lelkesedésén kívül alig
van valamije. Ötletek által azonban nem akarom, s nem fogom magam más munkáimtól
elvonatni.
Legyen szabad arra kérnem tehát Ügyvéd urat, hogy vagy rendszeres munkaterv alapján
dolgoztasson, s attól ne térjen el, vagy bízza reám az olyan dolgát, amihez mint szakember,
Istennek hála, jól értek s akkor aztán ötletszerű rendelkezésekkel ne zavarja meg a saját
»munkája« dolga jó előhaladását.
Én jövőre csakis e két feltétel »feltételek« közül valamelyikkel vállalkozom arra, hogy
Ügyvéd úrnak tovább is szolgálatára álljak.
Ügyvéd úrnak egyik sem kerül engemet illetőleg anyagi áldozatba, mert a másolataimat
kivéve, a többi időmet s dolgomat ezután sem kívánom bizalmán kívül semmivel sem honoráltatni. Százféle dolgomban azonban reám nézve is szükséges, hogy ahol terv szerint lehet
dolgozni, ne kapkodjunk. A kapkodás türelmetlenné tesz.”
A nyáron doktori értekezésemen dolgozom. Azalatt semmiben sem lehetek szolgálatára.
Ellenzék. Napló. Önéletrajzi adatok.
1905. április 6.
F. Mihály Zsigának. Megköszöntem levelét és eljárását. 16-án lemegyek. Apámat még
ma utasítom, hogy forduljon hozzá. Az adót és tűzkárbiztosítást 2–3 évig fizessék még ők.
Ha a házat tisztázom – miután úgysem lehetek marosvásárhelyi lakós –, majd visszaadom a
leánytestvéreimnek.
Miklósnak, levelezőn. Holnap nem megyek. Mondd ezt meg Biásnak is. 16-án megyek.
Akkor gyere előmbe. Más ne jöjjön.
Édesapámnak. 1905. ápr. 6., este
„…Csakugyan arra határoztam én is el magam, hogy a házat átveszem, s Zsigának ebben
az értelemben írtam. Ő jó barátom, most is sokat köszönhetek neki, s neki köszönhetjük
mindnyájan, ha a fejünkre tódult bajból valahogy kivergődünk. Arra kérem tehát Apámat,
hogy az átadás tárgyában forduljon teljes bizalommal hozzá. Ő mint ügyvéd, jól tudja, hogy
a házat mi módon vehetem tisztességesen át, s akár vásár, akár ajándékozás címén veszem
azt a rajta lévő terhekkel a kezem alá: ő a szerződést úgy írja meg, hogy abból kellemetlenségek nem lesznek.
Nekem két feltételem volna az átíráshoz. Egyik az, hogy mintegy 3 évig az adót s a tűzkárbiztosítást Apám fizesse, a másik az, hogy Apám az első levelem feltételeihez szigorúan
ragaszkodjék.

1626 L. Kelemen Lajos levele Ferenczy Istvánnak (Kolozsvár, 1905. március 18.), melyben édesapjával való kapcsolata megváltoztatását kérte. KL Lev I. 605–606.
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Az utóbbit mindnyájunk, de különösen Apám érdekében kívánom. Ezt Apámnak meg
kell értenie, s be kell látnia, hogy 52 éves embernek nem szabad 18–20 éves könnyelmű
fiatal legénykék módjára a mindnyájunk számára drága egészségét s éppen olyan drága tisztességét többször kockáztatnia. Apám józanon soha sem tett olyant, amiért titkolóznia s
szégyenkeznie kellett volna. Maradjon tehát mindenkor józan, hogy e kérésem esetleges
nem teljesítéséből bajok ne származhassanak. Megírtam már, hogy nem lehetetlenséget
kívánok, csak mérsékletet, s ezt meg lehet ígérni és meg lehet tartani.
A másik két fizetséget egyelőre azért nem akarnám magam átvenni, mert az mostani
helyzetemben rendkívül terhelne. Magától értetődik, hogy mihelyt könnyebben viselhetem
a terheket, ezek fizetését is átveszem. Három évet csak azért kérek, hogy legkésőbb a harmadikban már biztosan átvehetem a fizetést. Hiszen egy év alatt most már a kineveztetésem
meglesz.
Megvallom, édes jó Apám, hogy én a ház átvételébe csupán azért megyek belé, hogy
nehogy más kezébe kerüljön. A baj elhárítására nincs más módom stb.”
A Jenő1627 váltója hogy van? 500 kor tőke és 100 kor költségbiztosítás van betáblázva. Én
háromszor összesen 45 koronát törlesztettem, s mégis 505 kor. a tőketartozás. Ezzel nincs,
vagy nem volt baj? Azt a váltót az átíratás után az Apám nevén, vagy az enyémen fizetjük?
Április 16-án v. 17-én 2–3 napra lemegyek. „Kérem szépen, édes jó Apám, tudasson
addig mindenről, s az átíratást intézze Zsigával1628 minél előbb el,1629 hogy lemenetelemkor
a felmerült költségeket tudhassam, s amit lehet, mindent fizessek.
Kezét csókolja, s a jövő hét elejére válaszát várva maradok szerető fia: Lajos.”
Kardos Samunak, 1905. okt. 12.
A pénz megköszönése után: „Én már találtam az így felszabadult időmre állandó foglalkozást magamnak, amely a jövő év júniusáig biztosítva van számomra. Én tehát ezután
egyáltalán nem fogok érkezni arra, hogy az esetleg még szükséges másoltatások munkálataiban Ügyvéd úr szolgálatára álljak.
Ami a Kovachich-féle1630 levélnek az én nevem alatt szándékozott közlését illeti: abba
semmi esetre sem egyezhetem belé. Azt a levelet Ügyvéd úr számára írták le, s nekem
semmi egyéb közöm nincs hozzá, mint hogy összeolvastam. Ügyvéd úr fizette érte
Persiánnak a másolás díját, nekem a munkálatok vezetéséért a honoráriumot. Ha ezek után
az a levél mégis az én nevem alatt jelenne meg, az a legnagyobb fokú irodalmi ildomtalanság, szinte mondhatnám, tisztességtelenség lenne.1631
Ha dolgozom valahol: ott a magam munkáját adom.

1627
1628
1629
1630
1631

Csomoss Jenő.
Ferencz Mihály Zsigmond.
L. 1905. április 6-án kelt naplóbejegyzését, levele tartalmi összefoglalását.
Kovachich Márton György (1744–1821) jogtörténész, levéltáros.
A Régi Okiratok és Levelek Tára első évfolyama, 1905. 1. számának Szerkesztői izenetek részében
„Kelemen Lajos, Kolozsvár” megszólítással a következő szöveg olvasható: „A Wesselényi másolatokat és Kovachich Márton Györgynek a nagy Wesselényi Nyugat-Európai körutazásáról latin
nyelven írt tanulmányát megkaptam; az utóbbit le fogom magyarra fordítani és az adattárban
közzétenni”.
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Én azonban mindeddig a Régi levelek és okiratok tárát1632 nem láttam, nem ismerem.
Irányával csak fő vonásaiban vagyok némileg a tervezet után tisztában, s címét nem helyeseltem, rendszere nem nyugtatott meg. Sőt, a Deb[receni] Független Újságban megjelent
mutatványokból úgy láttam, hogy dilettáns közlések is készültek belé, amelyekben a publikálás módszere egyenesen rossz volt. Ezért írtam őszintén meg, hogy ha ilyen közléseknek
is helye lesz ott, akkor én sajnálatomra nem dolgozhatom, mert nem akarom kitenni magamat is az ilyen munkákat méltán érő jogos bírálat ódiumának, amely nemcsak a tanulatlan
publikálót s vele a szerkesztőt sújtja, hanem azokat is, akik vele egy kalap alatt szerepelnek.
Én nem tudom, hogy ki akarta közölni azokat az okiratokat és leveleket – tehát személyes
tekintet ítéletemben nem vezet, de az bizonyos, hogy az az úr az átíráshoz és kiadáshoz nem
ért.
Kérem, és figyelmeztetem ügyvéd urat, hogy az ilyen gyarló publikációt szakemberrel
nézesse át, korrigáltassa s készíttesse elő, mert különben folyóirata értékét teszi kockára.
A magam részéről csak ismételten s a leghatározottabban kijelentem, hogy a nekem
szánt rovatot nem vállalom el, mert a szélhámossággal volna határos, ha körülményeim
között ilyesmire vállalkoznám.
Egyáltalán, sem munkásságom irányát, sem időmet e részben nem szeretem irodalmi
téren megkötni, s ilyesmibe nem is megyek belé, mert vannak dolgok, amiket semmiféle
melléktekintetnek nem rendelek alá.
Ügyvéd úrnak saját belátásától függ, hogy mit hogy tesz, vagy hogy akar. Éppen így
nekem is. Ügyvéd úr levelei s tervezete azonban engem is megkötnének, ha alávetném
magam. Azt nem teszem, mert szabadságomat minden előnynél s pénznél többre becsülöm.
Csak olyasmire vállalkoztam, amihez értek, s amit én választok. Ügyvéd úr azonban
merőben félreértette ajánlatomat, s nekem egy abszurdum munkakört jelölt ki és emellett
bizonyos téren meg akarta kötni a kezemet.
Minden íróember természetesnek találná, hogy így nem vállalkozom.”
Kardos Samunak, 1905. dec. 23.
Többször írtam, hogy mennyire nem érkezem. Ismételt indoklás után:
„Ismétlem, hogy én nem állhatok többé szolgálatára, s most utoljára írom ezt meg.
Mentségeket többet nem is hozok fel, hanem arra kérem Ügyvéd urat, hogy szíveskedjék
máshoz fordulni, ha valamire szüksége lesz, mert én most elvégeztettem ugyan a kívánt
levelek leíratását, de ezt is csak úgy, hogy most Karácsony hetében félszolgálat mellett időm
jutott reá; azonban más körülmények közt ennyit sem tehetek meg.
Önként következik most, hogy ha én nem tehetek Ügyvéd úrnak szívességet: el sem
fogadhatok olyant.
A tiszteletpéldányul fölajánlott Régi Levelek és Okiratok Tárát megköszönöm ugyan, de
amint már írtam – én, mikor arra fordítható jövedelmem lesz, megszerzem, illetve megrendelem azt, s tiszteletpéldányt így nem kérek. Sehogy sem illet az meg engem. Munkatárs
nem vagyok, s nem is leszek. Ha pedig a régi szolgálataimat akarta volna Ügyvéd úr honorálni ilyen kitüntetéssel, akkor az a folyóirat megindulásakor lett volna helyén s nem akkor,

1632 Régi Okiratok és Levelek Tára. Havi folyóirat az irodalom és történelem köréből. Felelős szerk.
Kardos Samu. 1905. október 15-én jelent meg az első száma, egy esztendő múlva, 1906. októberében, a 2. évfolyam 7–8. számával megszűnt.
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midőn én megírtam, hogy elő fogok fizetni. Igen sajnálom, de Ü[gyvéd] úr ajánlatára csak
azt felelhetem, hogy a folyóiratot tiszteletpéldányul semmi esetre sem fogadhatom el.
Még egy külön kérésem is van. Ü[gyvéd] úr dec. 1-ről Bpestről keltezett levelében a
Széchenyi-levelek leíratására úgy szólít fel, hogy arra az esetre, ha azokat én írom le, tekintet
nélkül a levelek terjedelmére, minden darabért 2 koronát ajánl fel.
Ügyvéd úr igen jól tudja, hogy én hogy és milyen feltételek mellett másoltam, mikor arra
időm volt. Annál többet sem nem kértem, sem el nem fogadtam. Mindössze tán kétszer
történt meg, hogy Ügyvéd úr a nekem küldött pénzt nehány fillérrel kerek számra egészítette ki. Borravalót nem fogadhatván el, s Ügyvéd urat is meg akarván kímélni attól, hogy
ilyesmire – mint jóval fiatalabb ember – én figyelmeztessem: a filléreket a könyvtárnak Kossuth-perselyébe1633 ajándékoztam. Most azonban kénytelen vagyok megkérni, hogy midőn
Ügyvéd úrnak tudomása van arról, hogy én dolgozni nem érkezem: szíveskedjék a hasonló
jellegű esetleges ajánlattól megkímélni, mert én nem azt akarom, hogy munkámat felsrófolt
áron bocsássam rendelkezésére, hanem semmi áron sem érkezem.
Ügyvéd úr levelének egy részlete közelebbről érdekelt, de megvallom, előttem nem
tiszta. Azt írja igen tisztelt Ügyvéd úr, hogy Wesselényi levelezését kiadás alá rendezvén,
óriási anyaga van, de még nem teljes. „Teljes az első kiadás nem is lehet; majd egy pótkötetben fog kelleni kiadni nehány év múlva mindazokat a leveleket, mik időközben az
ösmeretlenség homályából előkerülnek. Ebből és a reá következő megbízásból olyan formát
veszek ki, mintha Ügyvéd úr az eddig másoltatott anyagot akarná Wesselényi levelezése
címen kiadni.
Engedje meg, Ü[gyvéd] úr, hogy ettől jó előre óvjam.
A pótkötetek olyan publikációk anyagául valók, ahol az anyag szétszórtsága s a kutatás
helyi és időbeli nehézségei lehetetlenné teszik, hogy a kutató mindent megkaphasson, s
együtt adhasson ki. Ez így van kétségkívül Wesselényi levelezésének egy részével is. De
nincs úgy azokkal a Wesselényi-levéltárban heverő levelekkel, amelyek nem az ösmeretlenség
homályában, hanem a szekrényben vannak, csakhogy Ü[gyvéd] úr sokszori szóbeli és levélbeli figyelmeztetésemre sem nézte, vagy nem nézette meg azokat.
Bár sokszor tapasztaltam, hogy Ü[gyvéd] úr ilyen természetű figyelmeztetéseimre
egyáltalában nem reflektál: most még egyszer felhívom szíves figyelmét arra a még átnézendő nagy anyagra, amely együtt van, csak kiválogatásra vár, s amit a Wesselényi-levelezés
kiadásánál elmellőzni súlyos irodalmi mulasztás volna.
Ne vegye Ü[gyvéd] úr rossznéven tőlem, hogy teljes egyenességgel, kertelés és bókolás
nélkül írok erről a kérdésről. Tartozom azonban magamnak is vele. Én azért felelek, amit én
végeztem, de ezt a levéltárat még sokan fogják használni, s használta más is, mióta Ü[gyvéd]
úr nem volt itt. Azok, akik kutatnak, látni fogják, hogy Ü[gyvéd] úr az itt levő anyag egy
nagy részét mellőzte, s át sem nézte. Azt is többen tudják, hogy az anyagválogatást én végeztem. Mármost ha az összes levelezés olyan hiányokkal jelennék meg, amelyek nyilvánvalóan
csak onnan erednek, hogy a kész, együtt levő anyag áttekintését valaki elmulasztotta: akkor
ez a mulasztás látszólag engem is terhelne, mert sokan hinnék azt, hogy ezek kihagyása a
teljes levelezésből az én felületességemen múlt.
A tény pedig az, hogy én erre az anyagra többször felhívtam Ü[gyvéd] úr figyelmét –
sajnos hiában. Még többször csak azért nem hívtam fel, mert nem akartam olyan színét a
1633 Más esetben is hasonlóan járt el. Kelemen Lajos levele Bodor Aladárnak (Kolozsvár, 1904. április 29.). KL Lev I. 520.
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dolognak, mintha csak magamnak vagy kollégáimnak sajtolnék ki foglalkozást. Miután
azonban most már teljességgel fel sem tételezhető ilyesmi, mert én sehogy sem dolgozhatom Ü[gyvéd] úrnak: újra kérem, hogy vagy személyesen, vagy – ami jobb lenne – valaki
megbízható embere által válogattassa Ü[gyvéd] úr ezt is meg, mert én a felelősséget teljességgel nem fogom elvállalni az e nélkül okvetetlenül feltűnő hiányért, sőt ha sor kerül reá, a
legegyenesebb őszinteséggel mondom mindazt el, amit most Ü[gyvéd] úrnak megírtam,
szükség esetén a nyilvánosság előtt is.
A magam részéről azt vagyok bátor ajánlani, hogy Ügyvéd úr e munkát ne személyesen
végezze, mert úgy tapasztaltam, hogy e tekintetben Ü[gyvéd] úrban a kellő nyugodtságot s
a higgadt mérlegelést – ami ilyen munkához az irodalmi iskolázottság mellett okvetetlenül
szükséges – a túlságosan gyorsan keletkező újabb és újabb gondolatok nagymértékben
zavarják.
Pótkötetbe azok a levelek valók, amelyeket idővel a véletlenség, vagy a Wesselényi iránt
mindjobban terjedő érdeklődés felszínre hoz. A családi levéltár együtt lévő anyagát azonban
ilyennek tekinteni iskolázott kutató nem fogja soha, mert azt teljesen ismerni az életrajzírónak, s Wesselényi munkái kiadójának kötelessége.
Meg lehet győződve, igen tisztelt Ü[gyvéd] úr, hogy ebben velem minden logikus és
józan ítéletű kutató egyetért.
Újólag kérem tehát, ne vegye rossznéven, s ne tekintse tolakodásnak figyelmeztetésemet. Sokkal jobb, ha előre s bizalmasan történik az, mintha egy hiányos munkára az irodalom nagy ítélőszéke a nyilvánosság előtt utólag mondaná mindezt el.”
A nevelési elveket valószínűleg W. Farkas1634 írta. Mindenesetre az, akinél Szabó And1635
rás W[esselényi] Miklós nevelése előtt volt. Hogy azonban ez ki volt,1636 azt Wesselényi
életrajzírójának kell jobban tudni, mint nekem.
Nem egészítettem ki. Ilyen kívánságokat elvből nem teljesítek.

1634 Hadadi báró Wesselényi Farkas (1809–1870).
1635 Szabó András, Teleki László gyermekeinek nevelője, majd 1810-től Tőkés János, 1810 végétől
Pataky Mózes mellett Wesselényi Miklós oktatója.
1636 1804-ben Magyarósi Tőkés Jánost alkalmazták nevelőnek. L.Váczy János: Wesselényi Miklós
báró ifjúsága (Első közlemény). Erdélyi Múzeum, 1904. 1. füzet. 3. Imre Sándor hiányolta, hogy
„Kardos Samu nagy munkájá”-ban „egyik helyen sincs a nevelők működéséről részletes kép”.
Írásában felhívta a figyelmet Szabó András alkalmazása előtt gróf Teleki László (1764–1821)
nevelői szerepére is. L. Báró Wesselényi Miklós ismeretlen nevelői. Erdélyi Helikon, 1930. 5. sz.
389.
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Januárius 9., este.
Édesapám 6-án este fél hatkor ideérkezett. Hívtam volt, hogy jőjjön. Gondoltam, hogy
az út, más emberek látása, maga a város itt valami szórakozást nyújt neki, s bennem és Miklósban is talál valami vigasztalást.
Könnyezett, mikor meglátott, s az úton bejövet is láttam, hogy ki-kihull a könny a szeméből. Mivel Miklós is velünk volt, aki még nem tudott semmit a szégyenünkről, nem is
beszéltem semmi olyant, ami bár emlékeztette volna reá. Siposnál1637 együtt vacsoráltunk
mind a hárman, s Miklóst hazaküldve a kollégiumba, itthon 2 liter jó piros karlócai rác
ürmösbor mellett majdnem 12 óráig fennmaradtunk Persiánnal együtt. Egészen felfrissült
a jó anekdoták mellett.
Reggel elmentünk a gőzfürdőbe, s az úton mondta el Apám a Piroska1638 dolgát apró1639
ra. Vigasztaltam, csendesítettem, s meggyőztem, hogy a már megtörténtekbe belé kell
törődnünk, s azon igyekezzünk, hogy amin lehet, segítsünk, s főképp, hogy ezt az így aljas
viszonyt tisztességes házasság váltsa fel.
Azt egészen helyeseltem, hogy Apám a bűnöst kikergette a házából –, illetőleg nem
engedte be. Apától nem is szabad mást várni. Óvtam azonban az üldözéstől, hogy nehogy
még alább sűlyessze.
Fürdés után otthon reggelizve Miklós is feljött hozzám, s aztán együtt jártuk be a város
egy részét. Ebéd után ismét magunkra maradva beszélgettünk az utcán. Mondtam Apámnak, hogy költözzenek fel Kolozsvárra. Ő most évi 1040 korona nyugdíjat kapna, s ha ehhez
hozzátenném a saját ellátásom és a Miklós eltartása mintegy 1000 korona költségét: itt is
kijöhetnénk. Nekem is otthonom lenne s Miklós is családban nőhetne fel. Úgy látom azonban, hogy Apám inkább falura akarna kiköltözni. Már nem tudom, hogy mint lesz, de az
bizonyos, hogy Apám Vásárhelyt nem akar maradni. Jenő mai leveléből látom, hogy a hivatalába is szégyellt felmenni.1640 Úgy vettem ki, hogy inkább Szentlászlóra1641 szeretne kiköltözni. Én sem bánnám, csak attól félek, hogy a Zsigmond Titusz társasága csak sűlyesztő
hatással lesz reá.
Úgy beszéltük meg, hogy a politikai helyzet eldőléseig maradjon függőben a nyugdíjaztatás kérdése, s azután hamar meglehet. Lehet, hogy még az idén bekövetkezik.
Az a vigasztalásom megvolt, hogy itt Apám legalább órákra felejtette a bánatát, s valamennyire megnyugodva tért haza. Hetedikén délután itthon borvizes bor mellett megvártuk az indulás idejét, s Miklóssal kikísértük az állomásra.
*
Ma az Igazgatóm részletesen közölte velem a szakosztályi alakulás tervét, s a személyi
változásokat, amelyeket akarnak. Az ő tervezett szakosztályi titkárságának szívből örven1637
1638
1639
1640
1641

Sipos József.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
L. az 1907. október 2-i naplóbejegyzést az ügy további történéseivel kapcsolatban.
Kelemen Jenő levele Kelemen Lajosnak (Szászrégen, 1906. január 6.). KL Lev I. 691.
Nyárádszentlászló.

287

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

dek, mert az a múzeumi irányzat diadalát fogja jelenteni. Lendvay pénztárossága1642 is fontos érdek. Így megtörik a régi klikk ereje, ha Békésy úr1643 is kihull, s Lendvay fizetése bennhagyásával a[z] [Erdélyi] Múzeum Egylet tőkéje évenként 1000 koronával gyarapodik. Az
Igazgatóm és Pósta Béla előadásából meggyőződtem, hogy a változásoknak milyen szép
eredménye lehet, s szívvel-lélekkel fogok mellettük küzdeni.
Január 22.
Huszadikán du. megvolt a szakosztályi közgyűlés. A jelölő értekezletre engem is meghívtak volt, s a Régiségtár fiatalsága részéről Roskát.1644 Annyi hasznunk legalább volt, hogy
mikor Apáthynak1645 a választmány névsorának megállapítása után eszébe jutott Veress
Endrét is szóbahozni, őszintén kijelentettük, hogy az ő személyét nem tartanók szerencsés
választásnak, s részünkről nem is támogathatnók. Veress Endre lehet jó lajstromozó, érthet
a színekhez, összeállíthat egy-egy életrajzot, de tanácskozó testületbe, irányító szerepre nem
való. Állhatatlan, ötletektől vezetett szellem sok tekintetben naiv gondolkozással, politikai
érettség nélkül, némi félszegséggel és sok szerénytelenséggel. Eszköznek jó, de vezérnek
nem.
Roska azt mondta Richternek,1646 hogy azért sem szavazhatna reá, mert érdemén felül
felkarolt ember. Két-három ilyenszerű név gyűlöletessé tenné az egész választmányi névsort. Peielleért,1647 s többen Hevesiért1648 is, így is elegen nem rajongnak. Az igazgató szó
nélkül hallgatta a kijelentésünket. Apáthynak éppen újság volt a Veressről való véleményünk, de jó neven vette, s helyeselte, hogy őszintén megmondjuk a felfogásunkat, s nem
tétetjük ki így egyik-másik jelöltünket a bukásnak.
A szombati közgyűlésre a választmányi névsor kinyomatását az igazgató úr Veressre
bízta. Ez színmániájában kék lapokat nyomatott. Négy óra után valamivel megláttam
Szádeczky Bélánál egy Szádeczky-párti fehér szavazócédulát, s ügyrendkészítő bizottsági
névsort. Az utóbbin csak 5 név volt, a mi választmányunkén 15. Előre lehetett látni, hogy a
10-re menő különbség zavarba fogja hozni őket. Hamar megmondtam az igazgatónak az
észleletemet s kértem, hogy fehér cédulákról is gondoskodjék, hogy egyik-másik exponáltabb ember azzal szavazhasson. Az igazgató rögtön elment cédulát nyomatni, s öt óra után
a fehér szavazólapokat maga hozta fel. A dolog nagyszerűen bevált, mert az ügyrend megkészítésére a választmányt küldték ki, s midőn ezt meg kellett választani, még az ellenfél is a
mi fehér lapjainkat adta be, vagy azokról egészítette ki az ő névsorát, úgyhogy 67 beadott
választmányi szavazatból a miénkekből 50-nél kevesebbet senki sem kapott, s mintegy harmada a gyűlés tagjainak a mi pártunkról is vegyesen használta a fehér és kék szavazólapokat. »Többen« Több a titkárra beadott szavazatoknál fehér, »s« a választmányra kék lappal
szavazott, mások mind a kettőre fehér lappal szavaztak. Én sok más taggal mind a kettőre
kéket adtam be. A sokféle lap azonban szétszórta azok figyelmét, akik tudni szerették volna
1642 Lendvay Emil János, az Erdélyi Bank és Takarékpénztár Rt. elnök-vezérigazgatója, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület pénztárnoka.
1643 Békésy Károly.
1644 Roska Márton.
1645 Apáthy István.
1646 Richter Aladár (1868–1927) botanikus, egyetemi tanár, az Erdélyi Nemzeti Múzeum növénytárának az igazgatója, a Botanikai Múzeum megteremtője.
1647 Peielle Róbert festőművész, mecénás.
1648 Hevesi József az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja.
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már külsőleg is, hogy ki ki mellett van. Különben én az egészet inkább a vizsgázandó kollégáimért óhajtottam.
Az igazgatónk 71-ből 49, Szádeczky Lajos 21, s Gál Kelemen 1 szavazatot kapott.
Szádeczky rendkívül izgatott s bosszús volt. Felszeghy Bélának, a hírlapírónak,1649 s a
mellette ülőknek mindenkire reámutatott, aki valaha hallgatója volt, mikor előtte elment, s
mondta: „Ez is tanítványom volt”. Jegyezte a neveket, s a szavazás után, midőn a szavazatok
számlálása alatt bementem a könyvtárba, s mellette elmenve köszöntem neki, Nagy Gabriellának, Fogarascher Annának,1650 s Pethő Sándornak1651 panaszkodott, hogy „egyetemi hallgatók, könyvtári díjnokok” szavazták le. Pedig összesen csak négy olyan szavazó volt, ki
egyetemi hallgató s könyvtári napidíjas volt. »Köblös« Valentiny,1652 Thury, Ferenczi1653 és
Rappaport,1654 s más egyetemi hallgató nem is szavazott. Ezenkívül három „díjnok”: Persián,
Köblös1655 és én. A régiségtár emberei mind végzett emberek. Miután „berendelt” emberekről beszélt, annyira felindultam, hogy ha a múlt nem kötött volna, még így, nem nekem
mondva sem tűrtem volna el. Másnap örvendtem azonban igazán, hogy csak a könyvtárban
szóltam, s mondtam meg a véleményemet. Bizonyosan nem engem akart sérteni a fülem
hallatára történő kifakadásaival, mert én a személye ellen nem tettem semmit, s a kifakadások az elbukott ember keserűségéből fakadtak, ami ismét érthető.
Csak már most jó szerencsénk lenne az új iránnyal!
Februárius 18., este
Gálffynénál voltam ebéden. Ott volt Vásárhelyről a szép Szász Károlyné is. Háromkor
jöttem el, s Szász Károlynét a színházba elkísérve sétálni mentem. Találtam Miklóst. Holnap
megy a klinikára, hogy a múlt kedden újra operált arcát ismét bekössék. A feje most is egészen kötésben van. Vele kimentem a Rákóczi úton a Kányafő feljárásán is túlra, s viszajőve
Müllernéhez mentem, s ott voltam egész fél nyolcig.
Az úton találkoztam a közjegyző úrral. Mondta, hogy a szövetkezeti kölcsönömet ma
megszavazták. Körülbelöl szerdán este utazom haza, s csütörtökön és pénteken kifizetem a
Gecsét,1656 a Koronás Takarékszövetkezetet, s a házon lévő betáblázott adóhátrálékot, valamint a városi átírási díjat. Szerettem volna az adó helyett az Apám szebeni váltóját fizetni,
de a szövetkezet elsőbbsége érdekében a betáblázott adót töröltetnem kell. Így is jó, hogy
sikerült idehelyeznem az adósságaimat. Legalább nem tartok többet attól, hogy Apám a
kezéhez küldendő pénzt esetleg újra elkölti. A kamatkülönbözettel is nyerek évente 20–25
koronát, s nem kell 7-szer, csak kétszer fizetni törlesztést és kamatot. Most kiveszik az előbbi
szövetkezeti adósságom 46 koronáját is, s ezzel csak a szebeni váltó marad külön, amelynek
törlesztésére a jövő januáriusig halasztást kaptam. Évenként mintegy 350–380 koronát kell
hogy fizessek a szövetkezetnek, de valahogy csak kihozom. Csak éppen a forradalom ne
tegye tönkre a számításaimat. Sok függ a holnaptól, s még nehány héttől. A dinasztia meg1649 Felszeghy Béla (1882–1951) jogi író.
1650 Fogarascher Károly MÁV-főellenőr leánya, 1902-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
1651 Pethő Sándor (1885–1940) újságíró, történész, a Magyar Nemzet alapító főszerkesztője.
1652 Valentiny Antal.
1653 Ferenczi Miklós.
1654 Rappaport Lipót, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem joghallgatója.
1655 Köblös Zoltán.
1656 Gecse Intézet.
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átalkodott makacssága boldogulásunk útjába áll, s gazul utaznak arra, hogy forradalomba
hajszoljanak. Az Isten úgy boldogítsa őket, amilyen igaz jóakaróink. Ezren és ezren halnánk
szívesen meg, ha úgy kívánja a jövő, csak olyan nagyon szegények vagyunk! A becsületért
halnánk tán csak meg. Az Isten legyen igaz ügyünk mellett!1657
Március 2.
Nem mehettem haza még, s »ha« már csak 7-én mehetek. Ma reggel 6-kor kerültem
haza. A Menza-estélyen kitűnően mulattam. Bemutattak előbb egy barna leánynak (Kolen
Albina), akivel keringőt, majd csárdást is táncoltam. Azután megismerkedtem Magoss Irénnel,1658 akit különben az egyetemről régebb is ismerek, de bemutatva neki nem voltam.
Sokáig beszélgettünk – bár nem sokat beszélt egyikünk se. Nagyon jól találtam mellette
magamat, de inkább hallgatva.
A leghosszabb csárdást jó 3/4 óráig Keresztes Ilonkával táncoltam. Az utcáról őt is
ismertem. Jó táncú leány lévén, nekem is táncos kedvem kerekedett, s olyan lélekből jártuk,
hogy megnézhették.
Az egész társaságból nekem Magoss Irén tetszett legjobban. Szerény, szép, bájos leány.
Nem táncolt, s amint mondja, nem is tud. Vacsora alatt úgy ült volt, hogy a másik szobából
át-átnéztem, s elégszer ottfelejtettem a szememet. Csak vacsora után mutattattam Ferenczivel1659 be magamat. Fehér ruhájában, szerény, kedves magaviseletével olyan volt, mint a
hóvirág. A csárdás után újra visszakerültem melléje s 2 óra feléig, amíg Apáthyékkal elment,
ottmaradtam a közelében. Szerettem volna táncolni vele, de azt mondta, hogy nem tud, s
nem is tanult.
Március 7., (szerda)
Otthon voltam a Koncz bácsi temetésére és az adósságok rendezésére.
Szombaton délután 4 felé kaptam a Szász Feri táviratát, amely a szomorú hírről tudatott.
Azonnal elmentem a közjegyző úrékhoz, ahol csak az öreg nagyságos asszonyt1660 találtam
otthon, s mondtam neki a gyászos hírt. Innen a szövetkezetbe mentem, ahol sikerült
eligazítnom a pénz dolgát, másnap pedig elkéreztem az Igazgatómtól és bejelentettem az
elutazásomat Gál Kelemennek, s este elmentem.1661 A vonatnál találkoztam Zólyomi Izabellával s az édesanyjával,1662 akinek akkor mutattak be. Velük utaztam aztán beszélgetve egészen Kerellő-Szentpálig. Éjfél előtt otthon voltam, s 1 óra utánig beszélgettünk.

1657 Kelemen Lajos apjának írott levelében vázolta a kolozsvári kormánybiztos zsarnoki intézkedéseit. Kelemen Lajos levele Kelemen id. Miklósnak (Kolozsvár, 1906. február 2.). KL Lev I. 696–
697.
1658 Magoss Irén, 1907-ben a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának segédőre, 1918-ban az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Állattárának őre. Apáthy István gyámleánya.
1659 Ferenczi Miklós.
1660 Bede Károlyné Szabó Ida.
1661 Kelemen Lajos édesapját is értesítette váratlan hazautazásáról: „Koncz bácsi halála miatt terveimet megváltoztatva még holnap éjjel hazaérkezem. A hír rendkívül fájdalmasan érintett. Hiszen alig volt jobb emberem mint ő”. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár,
1906. március 3 KL Lev I. 703.
1662 Zólyomi Alfréd búzásbesenyői birtokos leánya és özvegye. Zólyomi Izabella – bizonyára Kelemen Lajos hatására – egy RMK-kötettel gyarapította a kolozsvári tudományos gyűjteményt. A
kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára gyara-
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Másnap reggel Szász Ferit felkerestem, egy darabig beszélgettünk, s a Gecse-alapot1663 ki
akartam fizetni, de aztán apró akadályok miatt másnapra maradt. Délelőtt kifizettem a
Koronás Takarékszövetkezetet. Itt 460 koronát fizettem. Másnap a Gecsénél fizettem 708
korona 84 fillért, s a törlési engedély bélyegére s díjára szinte 5 koronát. Kifizettem továbbá
a 15 korona városi átírásdíjat, s a majdnem 30 korona régi adóhátrálékot. Miután Bányay, az
adótiszt azt mondta, hogy az ex lex-beli hátrálékot is a Szövetkezet elé kebelezhetik: bosszúsággal ugyan és nem jó szívvel, de azt is kifizettem. Ez is 30 korona s nehány fillért tett.
Végre »a« Csontosnál1664 F[erencz] Mihály Zsiga barátom kezéhez lefizettem 55 korona s
nehány fillért, amelyhez a januáriusban küldött 10 korona is hozzácsatoltatván, most már
1907. július 1-ig csak kamatot kell a szebeni banknak fizetnem. Itt, Kolozsvárt tudtam meg,
hogy »az« 3 évi adóhátrálék így is mindenkor más követelést a betáblázásban megelőz. Az
illetékemet azonban nem fizettem meg, hanem 40 koronát erre a célra betettem az Erdélyi
Bankba. Elmenetelem előtt a Szövetkezetnél a régiből maradt 45 korona adósságot is
kiegyenlítvén, így most 80 koronán – a szebenin – kívül, mindent ide összpontosítottam.
Hétfőn, 5-én délelőtt 11 órakor felmentem a Koncz bácsi ravatalához. A családtagok
benn voltak a nappaliban, s csak 2–3 polgárasszony volt a halottas szobában egy temetkezőszolgával. Megnéztem még egyszer a kedves jó Józsi bátyámat, szerető jóakarómat. A könynyeimnek nem tudtam parancsolni. Kétszer-háromszor is erőt vettem ugyan magamon, de
az a mély, keserű érzés, ami ilyenkor a szívemet szorítja, újra csak legyőzött. Koncz Albert
kikísért valakit, megismert a félhomályban, s úgy mentem be már kisírt szemekkel vele, s
úgy nyilvánítottam a részvétemet. Szólni azonban jó ideig nem tudtam, illetőleg nem akartam, s mikor végül pár szóhoz jutottam is, akkor is érzett a hangomon a felindulás. Szerencsére Lővy, a zsidó rabbi1665 ott lévén, sokat beszélt, s így hallgathattam. Lehangolva mentem
onnan haza.
Délután, amikor a temetésre mentem, a református kollégium ifjúságával és a tanárokkal együtt mentem én is oda. Az udvaron megláttam Biás Pistát, odamentem hozzá, s ő
beszélte el az utolsó óráit. Mellette volt, s ő fogta le a szemeit is. Tőle hallottam, hogy az
önéletrajzát holta után kapták meg a félbehagyott irományai között. Ő mondta azt is, hogy
az irodalmi hagyatékát, s levelezését a legnagyobb valószínűséggel hozzánk, az Erd. Múz.
levéltárába helyezik el. Ide is tartozna, mert ő nem csak a marosvásárhelyi ref. kollégiumé
volt.
Legalább is 1000 ember kísérte ki a temetőbe. A kollégiumnak mintegy 250 tanulója, s
az a nehány 1848–49-i öreg honvéd, aki még él, zászlók alatt ment a tanári karral elöl. Utánuk még egy annyira menő intelligens közönség, nagyrészt volt tanítványai. A katolikus
tanári kar is csaknem teljes számmal megjelent. A koporsó után pedig a nagy női közönség,
s rokonai jöttek. Az úton mindenfelől csatlakoztak a menethez. Mikor az eleje a temetőkapuban volt már, a vége csak akkor jött a Teleki-Könyvtár Borsos Tamás utcai bejárójánál. A

podása az 1907-ik évben. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1907. évre. Kolozsvár,
1908, Stief ny. 26.
1663 Gecse Intézet.
1664 Balázstelki Csontos Olivér (1849–1920) ügyvéd, tiszti főügyész, református egyházmegyei főgondnok.
1665 Lőwy Ferenc (1869–1944) 1903-tól a marosvásárhelyi „status quo ante” hitközség főrabbija,
műfordító.

291

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

sírnál Bíró András beszélt, s utána a tanári kar részéről Trózner Lajos1666 búcsúzott tőle el.
Sírja a Gecse és Péterffy Károlyé1667 között, a cinteremben van. Megérdemelné, hogy legalább egy mellszobor kerüljön reá.
Amikor a koporsót letették, a hátunk megett nem messze egy kék cinke »madár« kezdett
énekelni, s ottmaradt mindaddig, míg a pap és Trózner után az öreg Greskovics a honvédek
nevében vett tőle búcsút. Mindegyre énekelt a madár. Még Biást figyelmeztettem reá. Csak
az öreg honvédek 3 mozsárlövése riasztotta el.
Bezzeg az emberek mások. Horváth József1668 pl. mindjárt a Trózner beszédje elején elindult. Bizonyosan várta a kártya-kompánia. Bedőházy János is alig várta hogy mehessen.
Mire a földeléshez fogtak, már alig volt a vén Lakatoson »kívül«,1669 s Páll Gusztávon1670
kívül tanár ott.
Fájdalmas szívvel távoztam. Egyik legjobb emberemet, s Vásárhelyt legigazabb jóakarómat veszítettem el benne.1671
Április 7., este.
Ismét hazakészülök, s ha valami közbe nem jön, úgy holnap este indulok. Megyek a
református egyházi levéltárban lévő úrasztala és székek átvételére, s a levéltár rendezésére.
Ma tíz óra után beszéltem Gál Kelemennel újra az unitárius kollégiumban üresedő
katedráról, a Kanyaró1672 helyéről. Megköszöntem, hogy reám is gondolt, de mondtam,
hogy a terveim nem változtak. Ott volt a beszélgetés alatt egy darabig Orbók Loránd1673 is.
Jövet a Tivoli utcában Magoss Irénkével találkozva, hazáig kísértem.
Délután jártam Péterfi Dénesnél1674 a Pécsi Simon1675 végrendeletével. Öcsém1676 ma este
indult haza.
Április 12., este.
Vasárnap, 8-án éjjel érkeztem Vásárhelyre haza, s hétfőn csak annyira találkozhattam
Tóthfalusival, hogy másnap délelőtt 9-re terminust adhatott. Akkor lementem Bíró András1666 Trózner Lajos (1867–1944) 1899–1932 között a marosvásárhelyi Református Kollégium magyar–latin tanára.
1667 Kibédi Péterffy Károly (1790–1873) református lelkész, tanár. 1818-ban a marosvásárhelyi Református Kollégium filozófiatanára, 1855-ben Marosvásárhelyen lelkész.
1668 Horváth József.
1669 Lakatos Sámuel.
1670 Paál Gusztáv (1877–1956) közíró, szerkesztő. A marosvásárhelyi Református Kollégium tanára,
majd igazgatója.
1671 Kelemen Lajos nekrológban búcsúztatta. Koncz József (1829–1906). Erdélyi Múzeum, 1906. 60.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 395.
1672 Kanyaró Ferenc.
1673 Kökösi Orbók Lóránd (1884–1924) író, költő, színműíró. 1905 óta a kolozsvári Unitárius Kollégium német- és francianyelv-tanára.
1674 Kibédi Péterfi Dénes (1851–1925) Kolozs-Doboka köri unitárius esperes, teológiai tanár. 1878
és 1910 között a Keresztény Magvető folyóirat szerkesztője. Hihetőleg azért kereste fel Kelemen
Lajos a végrendelettel, mert felesége – Péchy Kata (1864–1940) – Péchy Simon leszármazottja
vagy rokona lehetett.
1675 Szenterzsébeti Péchy Simon (1570?–1643) Bethlen Gábor kancellárja, szombatos vallása miatt
I. Rákóczi György alatt kegyvesztett lett.
1676 Kelemen Jenő.
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sal, s vele Bernádyhoz.1677 Most ismerkedtem meg ezzel a firmával. Elég szíves volt. Mint
főgondnok, a cserébe hamarosan beléegyezett, s a két pappal lementem a levéltárba. Körülbelöl 3 szekrényre lesz szükség, bár ők, amint látom, négyet szeretnének. Rendezésre, ahogy
látom, nem sok idő kell. A levéltár rendezett. Első szekrénye 1567–1686-ig, az, amelyet
1904-ben átnéztem volt. Miután azonban munkára e téren is számítottunk, beszéltem a két
pappal, hogy kérésünkre a könyvtárban leendő használatra kivonatolás céljából küldjék fel
rendre nekünk legalább a Rákóczi-forradalom végéig, vagy Mária Teréziáig az anyagot. A
vásárhelyi kivonatolás nagyon hosszú időt venne igénybe, a múzeumnak is igen sokba
kerülne – míg így rendre megcsinálnám a kivonatokat díjtalanul, valahol kiadnók, különlenyomatot készíttetnénk, s legalább a kutatók előtt tisztán állhatna, hogy ott mit kaphatnak.
Előre említettem a kérést Bernádynak is, s mind beléegyeztek. Igaz, hogy a dolgom megszaporodik vele, de hasznos munka lesz, s a[z] [Erdélyi] Múzeum Egyletre nézve csak jó hatása
lehet.
Az asztalt, széket elhozattuk Tóthfalusihoz, délután becsomagoltattam, s 11-én délelőtt
feladtam a vasútra. Egy ládácskában hozatom a vásárhelyi sebész és borbély céh eladó megmaradt irományait, s melléje »té«tettem a régi pénzeimet, amelyekből most azt, ami a
Múzeumi Régiségtárnak nem lenne meg, odaadom. Hozok egy pár kengyelt, 2 koppantót, s
az Ajtonban talált kőbaltát. – Pálffy Mihály húsvét utánra egy zsák írást ígért.1678 Vajából
vette a Harkó családtól. Tudom, hogy régi família. Kathonay Domokosnál is van 47 drb
ezekből.1679 Ő mondta, de nem tudtam elmenni érte, hogy megnézzem. A folyóiratunk – az
Erdélyi Múzeum – dolgában beszéltem Biással, Szász Ferivel és Polgár Józseffel. Biás a hirdetéseket kifogásolta, de mondtam, hogy azok nélkül nem tudna a szerkesztő honoráriumot is adni a szűkre szabott dotációból. Ezt Szász Ferinek s Polgárnak már én hoztam elő.
Polgárt az alakváltoztatás is meglepte, de mondtam, hogy ezt a képek tették szükségessé,
amelyek szintén lesznek az új folyóiratban. Beszéltem a vándorgyűlésről is. Csíki Lajos szívesen ígérte a közreműködésüket, s a konviktus termét. Közülök körül-belöl Dékáni Kálmán1680 olvas fel. A katolikus tanári karból is kell valakit kapnunk, hogy nehogy felekezeti
kérdést csináljanak.
A tanári szobában ott volt Csík»y«i,1681 Trózner,1682 Paál Gusztáv, Szász Feri, s Gulyás.1683
1677 Bernády György.
1678 A régi iratanyagot Pálffy Mihály beadta az Egyetemi Könyvtárba. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Pálffy Mihály ajándéka,
Marosvásárhely. Ld. 1904, 30. onsz. Ld. 1904, 36–38. onsz. Ld. még Pálffy Mihály (tarcsafalvi)”
és „Pálffy Mihály (Tartsafalvi) ajándéka, Marosvásárhely. Ld. 1906, 190–191. onsz. Ld. még:
Pálffy Mihály”. A beadott anyag között volt a Pálffy-daloskönyv, egy XVIII. századbeli daloskönyvtöredék. A kéziratok beérkezését a gyűjtemények gyarapodásáról szóló beszámoló is kiemelten kezelte. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve 1907. évre. Kolozsvár, 1908, Erdélyi
Múzeum-Egyesület. 18.
1679 A levelezés Kathonay Domokos felesége és a rokon családok anyagai miatt is bővülhett, mert
losonczi báró Bánffy Katalinnal (1864–1937) kelt egybe.
1680 Dékáni Kálmán (1875–1925) tanár, történetíró. 1902-től a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára, 1912-től a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem középkori magyar történelem forrásai tárgykör magántanára, 1918-tól a marosvásárhelyi Teleki Téka főkönyvtárosa.
1681 Csíki Lajos.
1682 Trózner Lajos.
1683 Gulyás Károly (1873–1948) tanár, könyvtáros, grafikus. 1901-től Marosvásárhelyen rajztanár, a
Teleki Téka őre.
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Előhoztam nekik, hogy a Régi Magyar Könyvtár1684 duplumait milyen jó lenne kölcsönösen
kicserélgetnünk. Mind a két intézet nyerne vele. Az a tervük, hogy mikor építkeznek, s a
könyvtárat is költöztetik: kiválasztják a RMK anyagát, s ebben a mi segítségünket is kérik. A
cserébe pedig beléjönnek. Majd ki lehet ezt terjeszteni az összes duplum Transsylvanikákra
is, amelyekért mi újabb műveket adhatunk.
Még fontosabbnak tartom a másik lépést, amelyet tettem. Megpendítettem előttük azt a
gondolatot, hogy a náluk letett 9 családi levelesládát őrizetbe adják át nekünk. Mi megfizetnők a rég nem fizetett őrizés-díjakat, s a családdokkal meg tudnánk egyezni.1685 Pénzt kapnának, azt használhatnák a könyvtárra, s a náluk holt anyagként a pincében őrizett lezárt
ládákkal semmi veszteségük nem lenne. Ők is azon az állásponton voltak, hogy helynyerés
szempontjából is hajlandók a ládáktól megválni, s a pénzt a könyvtárra használnák.
Nekünk az ügy remélhető jó kimenetele nagyszerű eredményt jelentene. A 9 láda mindenestől igaz hogy vagy 1000 koronánkba kerülhet, de 10–15.000 oklevél-gyarapodást,
kilenc családi levelesládával egy nagyobb vidéki gyűjtemény beolvadását, s az erdélyi nagy
nemzeti múzeumi levéltár kiépítésében hatalmas nagy lépést jelentene. Szívvel-lélekkel
amellett vagyok, hogy szerezzük meg. Olyan gyarapodás volna, amely levéltárunk történetében örökre jelentős maradna.
Lehet, hogy sikerülni fog részben cserével intézni a vásárt. A fő az, hogy az elvbe belémentek. Úgy terveztem, hogy ez a vándorgyűlés eredménye legyen. Még meg sem tudtam
mondani az Igazgatómnak. Majd a gyűlés idején ő részletesebben is megbeszélheti a tanári
karral a dolgot, »s« megalkudhatunk, s én beszállíthatom az anyagot. Nagyszerű volna, ha a
céhek közül is sikerülne legalább bár egyikkel dűlőre vinni a dolgot akkorra.
Veress Endre nagyot nézhetne, mire Olaszországból hazakerül. Jó, hogy most nincs itt.
Legalább az apró ötleteivel s tapintatlanságával nem ront a dolgon.
Április 13., este.
Az Igazgatómnak ma mondtam a vásárhelyi kiküldetésem eredményeit, terveit s reményeit. Örömmel fogadta, s belémegy a cserébe s vételbe. A vándorgyűlés ügyében utasított,
hogy Schillinggel1686 beszéljek.
Az asztal, szék s a könyvtárba a láda megérkeztek.
*
Vásárhelyen lelkesült örömmel találkoztam mindenfelé az új politikai alakulás felett. Én
is örvendtem az örvendőkkel. A házak fel voltak lobogózva, s a várost kivilágították. A
református kollégium ifjúsága a Bem és Kossuth szobra közt elénekelte a Himnuszt, a Szózatot, s a Kossuth-nóta mellett ezerre menő polgárság kíséretében tért vissza a kollégiumba.
Benn újra elénekelték a Szózatot. Én is hallgattam, s miközben szólott a zárásra a nagy

1684 Régi Magyar Könyvtár (RMK) = Szabó Károly : Az 1531–1711 megjelent magyar nyomtatványok
könyvészeti kézikönyve. Bp., 1879., Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai
nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1885. Hellebrant Árpád kiegészítésében: Magyar
szerzőktől külföldön 1480–1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve (1480–1670). Bp., 1896. és Magyar szerzőktől külföldön 1480–1711-ig megjelent nem
magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve (1671–1711 pótlék). Bp., 1898.
1685 Vö. Kelemen Lajos levele Berzenczey Domokosnak (Kolozsvár, 1906. december 30.). KL Lev I.
762–763.
1686 Schilling Lajos.
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csengettyű, itt töltött boldog gyermekségem emlékei, s az ének könnyekkel töltötték meg a
szememet.
Mikor 11-én a levéltárban voltam, akkor vitték ünnepélyesen vissza Farkas Albertet, a
felfüggesztett alispánt1687 a megyére. Biástól és Édesapámtól hallottam a visszavitel lefolyását. Édesapám is úgy örvendezett, mint egy gyermek. Ott volt az elnökük vezetésével ő is.
Mikor a levéltárból hazafelé jöttem, egy kitűnő epizód tanúja voltam. Az Eötvös József
utcában állott egy tejes szekér egy székely kocsissal. Egy rikkancs jött fel az utcán, s tele
torokkal kiabálta, hogy „Krajcár a Szabadság!” A következő párbeszéd fejlődött ki közte, s a
kocsis között:
„Há, mia, hé! Megint kiábálsz!?
Igen hát! Szabad! – Krajcár a Szabadság!
Na né!… Már azér ugyan kár vót »hogy« ide jőnni Bazári úrnak, ha még nektek se tudott
parancsolni.”
Vozáryt1688 sokan Kozáreknek hívták, ahogy a szabadságharc után az abszolutizmus alatt
a vásárhelyi hóhért nevezték volt.1689 A székelyek pedig sokan Bazárinak mondták ki a nevét.
A lapok maró szójátékkal alfelségnek címezték. Állandóan őrizték.1690 Mérgezéstől félt, s az
új szelek fúvására elszökött haza.
Biás tanúja volt annak a beszélgetésnek, amelyet Erősdy Sándor,1691 a feltolakodott „alispán” Szász Jenővel, a nyárádszeredai önkéntes főszolgabíróval folytatott.1692 Ezt az utóbbi
urat Jellinek nevű tekergő szigorló, de vizsgázatlan jogász szolgabírójával együtt
Nyárádszeredában szidták, fenyegették s többen – így a Szabó, a közjegyző is – leköpték.
Másnap a vásárhelyi lapok írták a fogadtatást, s Erősdy telefonon kérdezte, hogy mi igaz
belőle.
„Igaz-e Jenő, hogy ott titeket meg akartak verni, szidtak, fenyegettek s köpdöstek?”
A kissé restelkedő válasz az volt:
„Hát tudod, …köptek, köptek…”
Április 23.
Lövy Ferenc, a marosvásárhelyi rabbi ma volt nálunk. Délután az unitárius kollégiumba
vittem el. Borossal1693 nagyban összebarátkoztak.
1687 Farkas Albert.
1688 Vozáry János pancsovai királyi törvényszéki elnököt 1906. február 26-án Fejérváry Géza miniszterelnök Marosvásárhely királyi biztosává nevezte ki. Vozáry Maros-Torda vármegye autonómiáját felfüggesztette, és a közgyűlést megillető jogok gyakorlását saját hatáskörébe vonta.
Néhány nappal a „darabont-kormány” bukása – 1906. április 11. – előtt, április 8-án Ferenc
József király megbízatásából felmentette. Horváth József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás
története i. m. 257–262.
1689 Kozarek Ferenc, az első kinevezett állami ítélet-végrehajtó 1894 márciusáig folytatta mesterségét.
1690 Vozáry János marosvásárhelyi lakóhelyét a csendőrségi kaszárnyában alakították ki, a vármegyeházát Zigler Emil csendőrhadnagy vezetésével 25 csendőr szállta meg. Horváth József: Az
1905/6. évi vármegyei ellenállás története i. m. 260.
1691 Erősdy Sándor (*1871) a nemesi ellenállás idején, 1906-ban Maros-Torda vármegye főjegyzője,
szolgabírája, majd a vármegye és Marosvásárhely főispánja.
1692 Szász Jenő mellett Farkas Kálmán nyug. szolgabíró és mások lettek szolgabíróként a Vozáry János királyi biztos által kinevezett tisztikar tagja. Horváth József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története i. m. 261–263.
1693 Boros György.
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Április 29.
Reggel elnéztem a hídelvei1694 és kétvízközi1695 választók impozáns felvonulását,1696 s a
Vigadó előtt megvártam velük, amíg Pisztory Mórt1697 egyhangúlag megválasztott képviselőnek kijelentették. Gyönyörű menet volt. A tömérdek fehér tollat lobogtatta a szél, s a szép
nagy nemzeti zászlók mozgó tábora a vasúti zenekar nótái után nyomult előre.
Szacsvay Józseffel mentem. A szemekből bizalom s öröm ragyogott. Én is úgy örvendtem, mint ők. A Vigadó előtt elénekeltük a Szózatot, s rövid idő múlva jött a bizottság
Kosutány Ignác1698 vezetése alatt, mely Pisztorynak a választást tudtul adta. Csakhamar jött
Pisztory is. A zenekar a Szózatot játszotta, a zászlók meghajoltak, s Pisztory lelkes tüntetések között vonult a közönség sorfala között be a Vigadóba.
Kosutány nagy csendben kihirdette az eredményt, s az éljenző sokaságnak Pisztory
megköszönte egy elég rövid, de ügyes beszédben a bizalmat. A H»y«imnusz eléneklése után
Pisztory a lelkesen ünneplő választók sorfala között elvonult, s a választópolgárság a hozzácsatlakozott néppel örömtől eltelve muzsika és énekszó mellett járta be a London, Jókai,
Deák Ferenc utcákat, a Mátyás király teret, »Széchenyi« Emke tért, Kossuth Lajos utcát, s a
Mátyás kir. teret újra megkerülve, a zöme a Wesselényi Miklós utcán hazatért. A menet előtt
két lovas rendőr haladt. Ezen kívül a 3–4000 főből álló tömegben még egyetlen rendőr sem
volt, s példás szép rend uralkodott mindenütt.
Délután voltunk Persiánnal Buday Árpádéknál.
Május 1.
Végre ma megadta az Isten azt a szerencsét, hogy „Br. Gotterhalténak” (Feilitzsch
Arthur)1699 megmutathattam, hogy minek tartom őt.1700 Délután kettőkor a Monostori úti
sétámról visszajövet ott könyökölt az ablakában. Mintegy 15–20 lépésről észrevett, s ismerősként nézett reám. Én is egész egykedvűen néztem előbb fel reá, aztán, mikor mintegy 6–8
lépésre jutottam hozzá, a tőlem csak telhető teljes büszkeséggel végignéztem még egyszer
rajta, s mint merőben ismeretlen előtt szokás, úgy mentem el előtte. Az a kínos zavar, mely
1694 Hídelve = A Kőmál keleti oldala és a Szamos bal partja közötti hóstát (külváros) neve. Asztalos
Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 195–196.
1695 Kétvízköz = A Szamos és a Kisszamos közötti terület, a Malom utca végétől a Szamos kanyarulatának Dézsmacsűrön túli részéig. Uo. 242.
1696 L. Merza Gyula: A hidelvei választók felvonulása. Ellenzék, 1905. április 27. 3.
1697 Pisztory Mór (1841–1906) jogász, közgazdász, 1891-től a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem nemzetgazdaságtan- és pénzügytantanára. 1905–1906-ban ellenzéki programmal Kolozsvár országgyűlési képviselője.
1698 Kosutány Ignác (1851–1940) jogász. 1900-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
jog- és államtudomány-tanára.
1699 Báró Feilitzsch Arthur (1859–1925) földművelésügyi miniszteri tanácsos, a görgényi állami erdők főerdőmestere, az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke, az Unio szabadkőműves-páholy tagja.
1899 és 1905 között országgyűlési képviselő. Képviselőségét annak köszönhette, hogy Bertold
(1867–1949) nevű testvére, Bihar és Békés vármegye főispánja, losonczi báró Bánffy Dezső miniszterelnök leányát, báró Bánffy Alice-t (1893–1948) vette el feleségül. Vö. Kelemen Lajos: Dr.
Gidófalvy István i. m. 129.
1700 Kelemen Lajos már korábban sem támogatta Feilitzsch Artúrt, akit gúnyosan „Br. Gotterhalte”
néven emlegetett. L. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1904. december
31.). KL Lev I. 587. Nagy örömet okozott neki, amikor a képviselő-választáson az ellenjelölt,
báró Wesselényi Miklós győzött. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár,
1905. január 26.). KL Lev I. 596.
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a pofáján látszott, mutatta, hogy jól ismer, s tudja, hogy ez a megvető büszkeség mi egy
szegény embertől a „kegyelmes úr”-nak.
Május 12. este.
A múlt vasárnap délután kezdtem el Miklóssal a kirándulásokat. A Kányafőn voltunk.
Velünk volt Nemes N[agy] Lajos is. Szép árvalányhaj és havasi (fehér) kökörcsény (szellőrózsa) bokrétát hoztunk a háziaknak.
Az Ujságban ma megjelent a Feilitzsch br. EKE elnöksége ellen irányuló cikkem.1701 Én
nem a kizárást hirdetem, bár azt is, sőt az országból való kiűzést is megérdemelné – hanem
csak az elnökségről való takarodást. Ha nem lesz szerepköre, akkor úgyis csak egy gyalázatos semmi marad, s azután arra kell vigyázni, hogy ne jusson se ő, se semmiféle ivadéka, s
kivált a hitvány, léha fia szerephez.
A Kolozsvári Friss Újsággal is polemizálok. Ott Deák Albert „nemzeti ellenzék” úr és
szabadkőmíves testvér védelmébe vette azok elől, akik ki akarják zárni. Jó, hogy ez a radikális irány is jelentkezett, mert így legalább az elnökségétől biztosabban szabadulunk.
Úgy hallottam ma az igazgatómtól, hogy már régebb kijelentette, hogy lemond, de
valami angolokkal van érintkezésben, akik Brassóba állítólag vagy 40 villát akarnak építeni,
s ezekkel még le akarja bonyolítani az ügyet. Mondtam, hogy ha ez igaz, akkor én hallgatok
most, csak az ne legyen aztán belőle, hogy ez az úr ebből érdemeket vindikálva megmaradjon elnöknek.
Úgy hallom, hogy a kizárási indítvány Sipos Kamillótól1702 ered.
Az embernek a vére felháborodik azon az arcátlanságon, amit ez a gaz indigéna Judás
csinál. Mikor esténként a Monostori úton sétál az ember, ő kinyitja végig az ablakait, s kivilágítja a fényesen berendezett szobáit, mintha dicsekedni akarna azzal, hogy gazsággal gazdagsághoz lehet jutni. Mintha így akarná provokálni az ember türelmét.
Rosszabb Judásnál is, mert az legalább felakasztotta magát.
Nem csak nekem tűnt fel ez a kihívó, fitogató viselkedés. Az idénig soha sem tette azt,
hogy így szellőzzék. Még Gyalui1703 is megbotránkozott rajta, pedig ő nem ellensége, hanem
szabadkőmíves testvére.
Ma megérkeztek Marosvásárhelyről a Pálffy Mihálytól ígért Harkó-féle levelek. Olyanformán, sőt tán jobban elázott és egérrágott családi levelesláda, mint a pókai Sárosyaké volt.
Jó, hogy így is megmenthették. Pálffy a múltkori otthonlétem idején ígérte volt, húsvét előtt.
Május 19., este.
Miklóst kivittem du. 7 órakor a Majális utca tetejébe, s 8-ra a kollégiumban voltunk. Jól
meg lehet járni egy óra alatt. Ezen a héten egyedül minden nap kimentem 8 után a mezőig,
s 9-re hazatértem. Csak tegnap este fél kilenckor találkoztam még emberekkel. Azonkívül
senki sem járt már olyankor arra.
Ma beszélt Biás – úgy látszik, hogy a tegnapi levelem hatása alatt – Vásárhelyről telefonon. Az Akadémiától rendelt könyveit most már hétfőn leküldöm. Meghívta az Erd. Múz.
Egyesület vándorgyűlését a Teleki-levéltár megtekintésére.
1701 L. Az E. K. E. elnökségéről. Ujság, 1906. május 11. 1.
1702 Léczfalvi Sipos Kamilló újságíró, író, bibliográfus. Az első teljesen önálló hazai nemzetiségi
bibliográfia összeállítója.
1703 Gyalui Farkas.
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Ma reggel érkezett meg Bpestről Varju Elemér.1704
Május 27.
Reggel 7-kor indultunk Gyaluba, hogy Varju Elemér nézze meg a néhai szép Bánffyuradalmat. 3/4 9-kor már ott voltunk a kastélynál, s Rozenberger Mór1705 igen szívesen elkalauzolván mindenfelé, ebédre is meghívott. Miután azonban a hidegszamosi villanytelepet
is látni akartuk, tovább szándékoztunk. Ő is velünk jött a kocsijával, s az Igazgató úr vele
ment s jött. A telepet megtekintve az átellenében levő vendéglőben ebédeltünk, s nehány
szép részlet lefényképezése után az eső is csakhamar reánk jött, s visszaindultunk. Jövet
láttuk az útról az elhagyott aranybányákat. Gyönyörű szép vidék. Gyalog lenne érdemes
bejárni.
Gyaluban a Rozenberger kertjében a Gallus Viktor1706 kőkerítése falában egy római síremléket találtunk. Felét a fal takarja, fele olvasható. Rozenberger megígérte, hogy megpróbálja megszerezni a Régiségtárnak.
Az út nekem csak 2 koronába került, mert vendégül vittek. Ebéd után estig fájt a fejem.
Június 8., este.
A marosvásárhelyi vándorgyűlésről1707 csak tegnap éjjel jöttünk Persiánnal haza.
Mi is 4-én reggel indultunk a gyorsvonattal. Egy kocsiban mentünk Roskával, Incze
Bénivel,1708 Imre Sándorral,1709 Péterffy Tiborral,1710 Kovács Bélával, a tanítóképzői tanárral,
s Gyéresnél hozzánk szállott be Kovács Pista, s Pap Domokos is. Kocsárdon egy helyre szállottunk be Kovács Edével és a leányával, akikkel jól beszélgettünk, s próbálgattuk a Kovács
Pistáék által a Jára vize mellől hozott új nótát.
Vásárhelyen Édesapám várt a vonatnál. Rögtön hozzánk hajtattunk, ahol átöltözködtünk, s onnan Szász Ferivel, Pap Domokossal, Persiánnal együtt felhajtattunk a kollégium
konviktusához. Nem nagy közönség várt. Nő alig 7–8 volt. Érkezésünk után aztán a terem
megtelt, de akkor is a közönségnek mintegy harmadát a teljes számmal megjelent mintegy
35 vendég képezte. Az előadások közül Schilling megnyitója igazán mély hatást tett.1711 Az
Igazgatónk felolvasása1712 a közönség legnagyobb részének igen magas volt. Egy órakor
oszoltunk.
1704 Csekei Varju Elemér (1873–1944) muzeológus, művészettörténész. 1908-tól a kassai Felsőmagyarországi Múzeum igazgatója. A Turul és az Archeologiai Értesítő szerkesztője.
1705 Gyalui Rozenberger Mór nagybirtokos, az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyalui osztályának elnöke.
1706 Gallus Viktor gyalui földbirtokos, az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület alapító tagja.
1707 Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek Marosvásárhelyt, 1906. június 4–5. napján tartott első vándorgyűlése.
1708 Incze Béni, a kolozsvári Református Kollégium görög–latin tanára.
1709 Imre Sándor (1877–1945) pedagógus, művelődéspolitikus, egyetemi tanár. 1900-ban a kolozsvári Református Kollégium magyar- és németnyelv-, 1904-ben a Ferenc József Tudományegyetem magyar nevelés történetének tanára.
1710 Péterfi Tibor (1883–1953) orvos, szövettankutató, egyetemi tanár, a mikromanipulátor feltalálója, Apáthy István tanársegéde.
1711 Schilling Lajos: Az Erdélyi Nemzeti Múzeumról. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június 4.–5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár, 1906, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 6–12.
1712 Erdélyi Pál: Vásárhelyi Péter. In: Uo. 13–24.
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Ebéd után a Teleki-könyvtár és levéltár megtekintésére mentünk. Az utóbbiban Biás
Pista mint új levéltáros a vándorgyűlés emlékezetére vendégkönyvet nyitott, melynek első
lapját a látogatók csaknem betöltötték.
Keveset időzve mind a két helyen, a református kollégium könyvtárába mentünk át,
ahol Kiss Tamás1713 kalauzolt.
Öt órakor értünk le az Erzsébet-ligetbe,1714 hol a népünnepélynek már vége volt. Hat
után kezdődött az Apáthy felolvasása.1715 Szép, mély és merész tárgya a teremtés processusának ellesett magyarázata volt. Én bámultam, s most értettem valamennyire meg,
hogy a szakjában is milyen nagy ember. A „szemérmes” gr. Lázár Istvánné az előadás közben hirtelen feltűnően távozott. Ismert hóbort. Cholnokyt1716 is most hallottam először előadni.1717 Eleven, könnyű és érdekes. Vetített képeivel még érdekesebbé tette az előadását. Ő
tetszett ezen a napon leginkább a közönségnek.
Itt már ragyogó szép nőközönség pompázott a nyári színkörben.1718
Meglepően szép közönsége volt a társasvacsorának is. A város színe-java ott volt, csak a
bíróságok és az ügyvédi kar hiányzottak feltűnően. Asszonyok itt is szebbnél szebbek voltak.
A köszöntők közül a Bernádyé1719 és az Esterházy grófé1720 kellemes udvariasságukkal váltak
ki. Bernády Esterházyt, ez a polgármesternét köszöntötte fel. Bedőházi1721 szép, tartalmas
köszöntőt mondott a[z] [Erdélyi] Múz. Egyesületre, Apáthy arra ivott, hogy legyen nagy „a
magyarok tudománya”. Cholnoky mindenkit végigcsipkedett. Fenyvesi Soma1722 előbb
programbeszéd-ízűen deklamált, aztán Cholnokyt félreértve meglehetős érdesen beszélt, s
végül Erdélyit és Schillinget köszöntötte.
Misz Olivér kat. tanár1723 tartalmatlan nehány szavával Cholnokyt, Bedőházi – szépen
– Szabó Dénest1724 mint a kolozsvári egyetem rektorát éltette.
12-kor a nők távoztak, s Cholnoky elkiáltotta, hogy „aki becsületes ember, az most még
itt marad”. Közelebb hívott mindenkit, s akkor kijelentette, hogy aki most már meg akar
maradni becsületesnek, az aláírja az ő taggyűjtő ívét. A széledő közönség azonban nem
1713 Kiss Tamás (1862–1936) a marosvásárhelyi Református Kollégium matematika- és földrajztanára. A gimnázium első osztályában Kelemen Lajos osztályfőnöke. Kelemen Lajos: Születtem
Marosvásárhelyt i. m. 89.
1714 Az Elba későbbi elnevezése.
1715 Apáthy István: Az élettudományok kulcsai. In: Az EME Marosvásárhelyt, 1906. június 4.–5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve i. m. 25–33.
1716 Cholnoky Jenő (1870–1950) földrajztudós, egyetemi tanár. 1905–1919 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem egyetemes- és összehasonlítóföldrajz-tanára.
1717 Cholnoky Jenő: A kínaiakról. In: Az EME Marosvásárhelyt, 1906. június 4.–5. napján tartott első
vándorgyűlésének emlékkönyve i. m. 34–37.
1718 Nyári színkör = Ez lehetett a Ligetben álló nyári színház köznyelvi elnevezése. Vigh Károly :
Marosvásárhelyi helynevek i. m. 156.
1719 Bernády György.
1720 Galántai gróf Esterházy Kálmán (1830–1916) 1848-as honvéd főhadnagy, politikus, országgyűlési képviselő. 1867 után Kolozsvár képviselője az országgyűlésen. 1871-ben a Nemzeti Színház
intendánsa és az EME elnöke. 1887–1910 között ismét országgyűlési képviselő.
1721 Bedőházi János.
1722 Fenyvesi Soma (1863–1944) országgyűlési képviselő. 1899-ben a marosvásárhelyi SzékelyAsztal Társaság alapító tagja, mely 1901-ben felvette a Székely Társaság nevet.
1723 Misz Olivér, a marosvásárhelyi római katolikus főgimnázium tanára.
1724 Szabó Dénes (1856–1918) nőgyógyász, egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja.
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éppen nagyon lelkesedett, s mindössze haton írták alá. Mi fél egykor eljöttünk, ők még ott
maradtak. Elmenetemkor beszéltem Izsóval1725 és Patakival,1726 a két szabó társulati elnökkel, akik a ládákat újólag is ide ígérték.1727
Második nap reggel beborult, s mire 10 óra eljött, úgy szakadt az eső, hogy kocsin kellett
felmennünk a kat. gimnáziumba, ahol a tornateremben volt a felolvasás. Az épületet most
láttam először. Igen szép, tágas, jó levegőjű nagy épület. Esterházynak bemutatkoztam, s a
kezdet előtt egy helyen 3 levelet összehajtottam, hogy rövidítsek az időn, amely a felolvasásomhoz szükséges lesz. Azt összevonva elmondtam.
A terem a zuhogó eső mellett is majdnem tele volt. Midőn a felolvasásomhoz kezdtem,
csakhamar csendesség lett, s a nagy csend majdnem zavart, mert ilyen nagy közönség előtt
először szerepeltem. Fel-felpillantva azonban láttam az arcokon a vásárhelyi tárgy1728 iránti
figyelmet, s nyugodt voltam. Egy ügyetlenséget mégis elkövettem. Ahol N[agy] Szabó
Ferenc 1599–1604-i életéveinek tárgyalásához jutottam, ott a politikai viszonyokat is vázolnom kellett. Mivel azonban »ezek« ez az életrajznak csak alárendelt része, gondoltam, hogy
gyorsabb tempóban haladok rajta át, s úgy is tettem. Csakhogy aztán a gyorsított taktusba
beléfelejtkeztem, s csak a vége felé vettem észre ismét, hogy igen sietek.
Utánam Lövy Ferenc dr. főrabbi olvasott fel Pécsi Simonról.1729 Kissé hosszúra nyúlt a
felolvasása, úgyhogy mikor elvégezte, a közönségnek mintegy harmada el is ment. Seprődi
felolvasása1730 után újra távoztak nehányan, s Dékáni Kálmán már félig telt terem előtt olvasott fel.1731
Az eső hullott, az odarendelt kocsis becsapott, s csak délutáni 1 óra után tudtunk egy
odarendelt kocsin eljönni. Így a 1/3 3-kor kezdődött délutáni előadás első pontjának csak a
végére jutottunk fel. Pósta Béla szépen emlékezett meg rólam1732 s Jenőről is, mint akitől a
szentannai sírmezőről az első tudósítást kapta. Lechner1733 rendkívül érdekes felolvasása1734
mindenkit lekötött.
Fél hatkor a vendégek nagy része elutazott. Én is kikísértem az Igazgatómat.
Este Jenő eljegyzésén voltam Mamával,1735 Édesapámmal, Klárikával,1736 s Persiánnal
együtt. Gvidóéktól ott volt az öreg Gvidó, igen érdekes, tőről metszett, eredeti székely

1725 Izsó Ferenc.
1726 Pataki György, a marosvásárhelyi Szabó Ipartársulat alelnöke.
1727 Anyagukat átadták, melyről lelkes hangú híradás jelent meg. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum
könyvtára 1907-ben. Magyar Könyvszemle, 1908. 4. füzet. 350.
1728 Kelemen Lajos: Nagy Szabó Ferenc marosvásárhelyi krónikás ifjúkora. In: Az EME Marosvásárhelyt, 1906. június 4.–5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve i. m. 38–56.
1729 Lövy Ferenc: Egy vallásalapító erdélyi főúr. Uo. 57–69.
1730 Seprődi János: A marosszéki énekmondók. Uo. 70–77.
1731 Lásd Küküllei János műve Nagy Lajosról. Uo. 78–94.
1732 „Kelemen Lajos […] lelkes apostola lett jártában-keltében a régészet ügyének.” Lásd Pósta Béla:
A marosszentannai sírmező. Uo. 102–109.
1733 Lechner Károly (1850–1922) elme- és ideggyógyász, 1889-től 1919-ig a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem tanára. 1909 és 1922 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke.
1734 Lechner Károly : Az énbomlásról. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június
4.–5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve i. m. 110–117.
1735 Kelemen Miklósné Csomoss Janka.
1736 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
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ember,1737 a felesége,1738 Ilonka,1739 Gvidó Géza a feleségével1740 és Henning Károly kereskedő. Ilonkát délben ismertem meg, amikor előzetes látogatást tettünk náluk Persiánnal.
Csinos, ügyes leány, s hallom, jó gazdasszony. Az anyjától jól tanulhatott. Negyven helyre
hordanak tőlük kosztot, és többször az egész főzés vezetése Ilonkára maradt.
A gyűrűt én adtam át nekik s megemlítettem, hogy nálunk, magyaroknál az eljegyzésnek milyen nagy jelentősége volt, s nálunk, unitáriusoknál régebb az egyház is még több
jelentőséget tulajdonítva annak, védelmezte a jegyességet. Szóltam a jegygyűrű jelentőségéről, s áldást kívántam reájuk. Éjjeli két órakor jöttünk el.
6-án a ref. esperestség levéltárában nem lehetett kutatni, mert gyűlés volt. Így a vármegyei levéltár indexében néztük meg az Újfalviakra vonatkozó adatokat,1741 délután pedig a
Teleki-levéltárban voltunk. 7-én Lövynél1742 tettünk látogatást, annyit beszélgetett, hogy
majdnem 12 órakor jöhettünk tőle el. A református esperestség levéltára így délutánra
maradt, s azt is bevégezve a délutáni 1/2 6 órás vonattal Persiánnal eljöttünk. 6-án még
velünk volt Pap Domokos is, de már 7-re nem maradhatott, mert órái voltak.
A felolvasó üléseken kiosztottunk 100 példányt az Erd. Múzeum új folyamának 2. számából, 10 idéni, 10 tavalyi könyvtári jelentést, s 12 idéni jelentést az Érem- és Régiségtárról.
Június 17.
Tegnap este színházban voltam – most már egy hét alatt harmadikszor. Vályiné1743 volt
olyan jó, hogy meghívott a páholyukba. Ezen a héten láttam a Szókimondó asszonyságban
Blahánét,1744 a tegnap pedig Jászai Marit a Jelentéktelen emberben.1745 Ma délután nagy sétát
tettünk Budayval, a feleségével1746 és a felesége testvérével, Hilf Paula budapesti orvostanhallgatóval a mezőre. Kellemes, okos leány.
Július 19., este.
Mindjárt egy hete, hogy hazajöttem Kis-Küküllő megyei kiküldetésemből.
Előbb csak Bonyháról volt szó, s először történt, hogy a küldetést én is forszíroztam. Azt
mondtam, hogy ha már Bonyhán leszek, 4 koronával kerül csak többe, ha Abosfalvára is
elküldenek, s a Múzeumnak ennyit még csak az is megérne, hogyha azt tudnók meg biztosan, hogy ott semmi sincs. Pedig mikor 1901 őszén ott jöttem át, s Szász Ferinél voltam,
láttam, hogy szép könyvtár van, s hallottam, hogy levéltár is hányódik. Végül Bornemisza
Károly báró1747 szerette volna tudni, hogy igaz-e az, mintha Ádámoson gr. Horváth-Tholdy
Lajos özvegyénél1748 Bornemisza Anna fejedelemasszony képe meglenne? Az Igazgató úr
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

Csernátoni Gvidó Áron (1841–1909) vendéglős.
Gvidó Áronné Deé Eszter.
Kelemen Jenőné csernátoni Gvidó Ilonka, Kelemen Lajos sógornője.
Gvidó Gézáné Burián Gizella.
Feldolgozásukat l. Persián Kálmán: A mezőkövesdi Ujfalvy család. Kolozsvár, 1906.
Lőwy Ferenc.
Vályi Gáborné Gidófalvy Matild.
Blaha Lujza (1850–1926) színművésznő.
Leonyid Leonov (1899–1994) vígjátéka.
Buday Árpád felesége, Hilf Margit (1883–1976).
Kászoni báró Bornemisza Károly (1840–1911) országgyűlési képviselő, Szolnok-Doboka megye főispánja.
1748 Széplaki, nagyszalontai és feketebátori gróf Horváth-Tholdy Lajos (1834–1899) özvegye, bethleni gróf Bethlen Irma (1844–1932).
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mind a három helyre bejelentette levélben a látogatásomat, s írt Bornemisza Károly br. is,
aki nagy előzékenységgel támogatta a Múzeum kiküldetését.1749 Elutazásom előtt két nappal
találkozván vele, mondta, hogy Ádámosról már választ kapott, hogy ott a kép nincs.
11-én délelőtt 3/4 12-kor érkeztem meg a bonyhai állomásra. Ott »az állomáson« javában hullott az eső, mikor kiszálltam. Az I–II. oszt. várószoba előtt a gr. Bethlen Árpád leánya állott. Kocsit nem láttam. A kijárat felé indultam, s a leány nehány lépést közelítve,
nevemen szólított, mire bemutatkoztam, s ő is mondta, hogy Bethlen Róza1750 a neve.
Kolozsvárt sokszor láttam, de ott nem tűnt fel nekem olyan szépnek, amilyen otthonias
egyszerűségében volt, vadgalambszín aljával, fejér derékban, egyszerű nagy szalmakalapjával. Igazi szép, barna, magyar úrileány. Csakhamar megjött a kocsi, s a falu felé fordulva a
zápor szembe ért és becsapott a fedél alá is, úgyhogy aztán a felöltőmet levetve takarónak
használtuk, s az mentett meg a bővebb megázástól, bár így is kaptunk az esőből. A kocsiban
beszélgetve említettem, hogy jártam már Bonyhán, s ezelőtt 12 évvel jobban megáztam ott,
mert Gogánváraljától odáig vert az úton gyalog az eső, midőn ott a mennyezetfestményeket
megnéztük.
A kastélyba érkezve a grófné – Br. Huszár Margit1751 – fogadott, s villásreggeli után rögtön lementünk a földszintre, hol egy nagy teremben – amelynek közepén biliárdasztal volt
leterítve – állottak a padlásról csomóba lehordatott könyvek. Rögtön munkához láttam, s
ebéd idejéig átnéztem, és felraktam mintegy 200 kötetet. Munka közben bejött Bethlen
Ádám, a bethleni képviselő,1752 s bemutatkozva beszélgettünk keveset. Ebéd után csakhamar
olyan hatalmas zápor kerekedett, s vele egy-egy jég is hullott, hogy az ablakokat be kellett
tétetnem. Így is befolyt a víz. Estére járólag 6 óra felé lett a munkámnak vége. Inkább csak a
szobában volt még este. Mikorra végeztem és a biliárdteremből kijöttem, éppen akkorra
érkezett haza [a] mezőről a gróf.1753 Kisebb középtermetű, erősbarna ember. Bemutatkoztam neki, s mindjárt beszélte, hogy a mezőn nagy jég volt, és mutatta az elvert répa s
dohánylevelet, valamint a harmadában kicsépelt búzaszálat, melyet a mezőről magával
hozott. Egyszerű, természetes gazdaember. Igen kedélyes, csendes humorú, intelligens úr.
Nagy kár, hogy mind a két fülére süket.
Ugyanakkor az udvaron szétnézve megláttam a kastélytól jobbra eső bástya szép ajtószárnyát. Éppen előkerült a törpe szakács. Ez egy szakáll- és bajusztalan, széles, de nekem a
honaljamig is alig érő, ráncos képű, 50–60 közötti emberke. Már délután bejött a könyvek
rakosgatásához, s beszélte, hogy régebb még több volt a könyv ott, s neki minden könyv és
minden, ami régi, Mária Terézia korából való volt. Már gróf Bethlen Farkast,1754 a Bethlen
Árpád apját is szolgálta. Vele mentem a bástyához, amelynek az alja valaha a kastély kápolnája volt. Igen szépen szerkesztett boltozata csinos oszlopfejeken nyugszik. Boltzáró kövén
a kígyós Bethlen-címer van e körirattal: Alexius D. L. Bethlen. Egyetlen mennyezetes régi
széke elé pálinkás üstök és deszkák voltak felhalmozva. Rég nem használják a szép kápolnácskát. Ajtaja igazi csinos, nemes reneissance kőfaragvány.

1749 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „br. Bornemisza Károly ajándéka. Ld. 1906, 116–117. onsz.”
1750 Bethleni gróf Bethlen Róza (1882–1955), nagybányai Horthy Jenő felesége.
1751 Bethleni gróf Bethlen Árpádné, mezőkövesdi báró Huszár Margit (1854–1927).
1752 Bethleni gróf Bethlen Ádám (1881–1958) országgyűlési képviselő, katonatiszt.
1753 Bethleni gróf Bethlen Árpád.
1754 Bethleni gróf Bethlen Farkas (1813–1870) főispán.
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A szakács látván, hogy én a feliratot lemásolom, figyelmeztetett, hogy a kastély sáncában
is van két írásos kő. Kimentem a bejárat alatt vele. A kastély külső építményeinek alaprajza
a bejárat felől körül-belöl ez:

A híd szélein jobbról és balról csakugyan ott volt a két feliratos kő. (A. B.)1755 A jobbról
levőt a fű egészen eltakarta, úgyhogy csak a sáncból lehetett volna elolvasni, ahol pedig víz
volt. A balról valónak díszes, tornyos templomszerű épület a faragott díszítménye, alatta a
kurzív latin betűs felirattal:1756
Tempus saxa diruit
Hominum corda instruit.
Csakis XVIII. századbeli lehet. Most a kastélyhoz visszatérve lemásoltam a bejáratnál
levő feliratot is,1757 mely a következő:

1755 Kelemen Lajos beszúrása, a vázlaton a kövek helyét jelölte.
1756 Rajzát l. Lukinich Imre: A bethleni Bethlen család története. Bp., 1927, Athenaeum. 25.
1757 A tábla feliratában szerepelő Bethlen Farkas (1530 körül–1590) főkapitány, Izabella királyné
tanácsosa, Bethlen Gábor fejedelem édesapja.
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Alig végeztem be a másolást, uzsonnához hívtak. Megérkezett gr. Béldy Ákos, a volt
Kolozs megyei főispán,1758 kinek bemutatkoztam, s uzsonna után keveset beszélgetve, a
grófnővel1759 a másik, elhagyott kastély megtekintésére mentünk.
Utunkba esett a patak. Régi ismerős. Hallottam, hogy milyen tréfákat csinál. Most is
kiöntött. Olyan erővel zúgott a híd alatt s az úton, mint egy jóravaló folyó. Vize piszkos,
büdös volt. Kétujjnyi iszapot hagyott maga után, ahonnan elvonult. Elmentünk egész a falu
végéig felfelé a víz mellett, s láttuk, hogy mint öntötte el az egész völgyét, s hozta a szénát,
iszapolta a kész boglyácskákat körül. Az úton áttört s bement a házakba. Néhol térdig jártak
a szegény emberek a vízben, s lapáttal hányták a pitvarajtókon ki a vizet, midőn az a ház
küszöbe elől apadni kezdett. Megteltek a piszkos vízzel a kutak is. Egy asszony majdnem
derékig érő vízben ment át az udvarán.
A hídnál keveset álldogálva még betértünk az elhagyott kastélyhoz. Igazi bájos, poétikus
épület. Völgybe épült erdélyi kastélyaink között nincs szebb. A valóságban még kedvesebb
az „Osztrák–Magyar Monarchia” erdélyi kötetében megjelent képénél.1760 Ajtaját szép vésett
tulipános díszítmény ékesíti, melynek latin feliratát nekem Szász Feri bonyhai nevelősködése alatt leírta volt. Felmentünk az emeletre, s az ajtót kinyitva egy hatalmas szobába, valóságos terembe jutottunk. Innen két oldalra a bástyaszobákba van bejárat. Egyikbe benéztem, s láttam, hogy a faliszekrény és az ajtószemöldök elég csinos fafaragvány. A teremben
címer is van tán kettő, de csak a Bethlenek kígyóját ismertem volt meg, mert már
beszürküledett. Egyetlen bútor sem volt az egészben. A grófnő mondta, hogy rendesen
gabonát tartanak benne, de az idén már eladták, s az újat akkor aratták. Láttam lejövet az
elhagyott kertet is, de mivel esteledett, oda már nem mehettünk. Elgondolkozva jöttem
egész úton, csak a kastély bejárata felé elegyedtünk újra élénkebb beszédbe. Az járt az
eszemben, hogy vajon miért elhagyott az a kastély, ez a rejtélyes, szomorú, bájos épület.
Azután Abosfalván tudtam meg a szomorú történetét, s azt, hogy a közhit szerint a kertje
tele van viperával.
Este 11 óráig maradtunk fenn. Beszélgetés közben bátran nyilatkoztam a szabados sajtóról, mely megmételyezi és félrevezeti a tisztességes, józan közvéleményt, s megérdemelt
kicsinyléssel azokról a sajtókukacokról, kiknek nehány példányát Kolozsvárt »is« ismerem.
Béldinek nagyon tetszett a felfogásom. Ki is fejezte ezt, s mondta, hogy kevés embert
hallott még kivált fiatal emberben, aki ilyen őszintén és ellenszenvvel szóljon a mindenható
„sajtóról”.
Reggel szétválogattam a könyveket csoportokra, s lejegyeztem az emeleten az ebédlő ajtaja
feletti címeres emléktábla e feliratát:
Volphgangus primum posuit eum dunna Bethlen
Consiliis cujus Dacos Isabella regebat
Erigitat muros et moenia firmit Alexius
Filius hunc sequitur Deo rato que coronde molem
Anno Domini MDCCXIX DI XXVA

1758 Uzoni gróf Béldi Ákos (1846–1932) főrendiházi tag, Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke.
1759 Gróf Béldi Ákosné Bárdy-Heckel Gabriella (1876–1965) színésznő, operettprimadonna.
1760 A bonyhai kastély. L. Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben i. m. 153.
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Amint itthon a Bethlen családfákból meggyőződhettem, a névbetűkben Comes Alexius
Bethlen és Comitissa-Catherina Pekry1761 van. A szövegben, »azonban« mind a két feliratban előforduló Bethlen Farkas a Tinódi Sebestyén1762 Bethlen Farkasa volt.1763
Reggeli után csakhamar indultam. Az alku hamar megvolt. Én mintegy 35 drb kiválogatott könyvért 150 koronát ígértem, mire a Grófné azt mondta, hogy adjanak 200-at, s vigyék
el az egészet. Rögtön beléegyeztem, mert láttam, hogy bár sok duplum lesz benne, de
nekünk így a vásár előnyösebb. Indulás előtt még megnéztem a kis szalonban felállított igen
szép, XVI. század elejéről való teljes páncélt. Mivel a patak az utat eliszapolta, átszakította, s
nagy volt a sár: négy csengős ökröt fogtak egy kocsi elé, s úgy vittek ki az állomásra. Úgy
ment ki később, de csengettyűsebben Béldy Ákos gróf is, s elment Szovátára.
A vonatról látszott jól, hogy a patak mi kárt tett. A töltését elszakítva, s az utat elrontva
a völgyön felfelé folyt jó fél kilométerre, s ott egy áteresztő hidacskánál a vasúti töltés alatt
áthatolva a réteken ment le a Küküllőbe. A réteken sok volt a vízimadár, kivált a gém.
*
Júl. 20.
Abosfalvára elindulásom előtt egy órával tudatták telefonon, hogy megyek. Az abosgálfalvi őrháznál szálltam ki. Kocsit sehol sem látván, elindultam gyalog. Nem nagy reménységgel indultam a falu felé. Azt hittem, hogy kelletlen vendég leszek. Mikor már alig fél
kilométerre voltam a falutól, akkor ért utol a báró Apor István1764 kocsija. A kocsis a
Dicsőszentmárton felől érkező vonattal várt, s elment le Gálfalva1765 felé, mikor jött fejülről
a vonat, hogy a fiatal és virgonc lovait ne izgassa. Visszaérkezve hallotta az őrtől, hogy én
már elmentem, s úgy sietett utánam.
A báró künn volt az udvaron. Ami ott legelőbb szemembe tűnt, az a gyönyörű szép, nagy
piros szegfű körönd volt, amekkorát még soha sehol nem láttam.
Csakhamar villásreggelihez ültettek, s aztán a Báró elővett egy ládát, amelyben Apor
Péter végrendelete,1766 s a Kendy összeesküvésről szóló Szamosközy-féle históriás ének
volt.1767 Még ott volt az az 129[…]-beli1768 oklevél is, melyet mindjárt megismertem, mert
Szádeczky velem másoltatta volt le, mikor kiadta.
Csakhamar kimentünk aztán a könyvtárba, mely a kert egy bástyaforma pavilonjának az
emeletét foglalja el. Mintegy 3000 kötetnyi könyv van ott. Valamikor számozott, s helyesen,

1761 Bethleni gróf Bethlen Elek (1688–1724) és felesége, petrovinai gróf Pekry Kata.
1762 Tinódi Lantos Sebestyén (1505–1510 körül–1556) végvári vitéz, énekmondó.
1763 1553. augusztus 23-án Tinódi Lantos Sebestyén megkapta a nemességet igazoló oklevelet. Az év
őszén verseinek kézirataival Kolozsvárra készült, hogy Hoffgreff György nyomdájában megjelentesse. Erdélyi útjának egyik állomása a Küküllő megyei Bonyha, Bethlen Farkas udvara volt.
Ott szerezte Az udvarbírákról és kulcsárokról szóló versét. Egyed Emese: Az áldozat. In: Tinódi
Sebestyén és a régi magyar verses epika. A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák
előadásai. Szerk. Csörsz Rumen István. Kolozsvár, 2008, Kriterion. 114. 44. jegyzet.
1764 Altorjai báró Apor István (1863–1919).
1765 Vámosgálfalva.
1766 Apor Péternek 1726-ból, 1740–41-ből és 1750–51-ből maradt fenn végrendelete. Br. Apor Péter
verses művei és levelei 1676–1752. I. Szerk. Szádeczky Lajos. Bp., 1903, MTA. 364–426. (Második osztály. Írók. 36. kötet)
1767 Szádeczky Lajos: Szamosközy magyar históriás éneke az 1610-iki Kendy-féle összeesküvésről.
Századok, 1899. 211–225. és 342–355.
1768 Kelemen Lajos kihagyta az évszám utolsó részét.
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nagyság szerint jól felállított könyvtár volt, katalógussal. A katalógusát állítólag Szádeczky
hányta el, de azt hiszem, hogy elhányódott az nélküle is.
Nekem az volt egyik legnagyobb vágyam, hogy Apor Péternek vagy egy könyvét megkapjam ott, s csakugyan, mindjárt egyik ablak talpán ott hevert egy, a Pázmány prédikációinak 1636-i kiadása.1769 Erről azonban nem vettem mindjárt észre, hogy az Aporé volt.
A rendszeres átnézést kissé nehezítette az az érdeklődés, amellyel a Báró, s Marosvásárhelyt tanuló VII. gimnázista István nevű fia1770 – egy csinos, csendes, nyúlánk, inkább szőke
fiú – munkámat kísérték. Előbb a külsőleg is rögtön észrevehető XVIII. századnál régebbi
munkákat vettem rendre, de ők minden percben hoztak egy-egy könyvet előmbe, úgyhogy
ebédig jóformán az egész kutatásom az ilyenek átnézéséből állott. Érdekes volt ezek között
is. Pl. megvolt gr. Károlyi Sándornak s a feleségének1771 a végrendelete egy XVIII. sz. közepéről való átiratban, piros borjúbőrbe varrva. Kezembe akadt aztán egy katalógus, mely br.
Apor Lázár alkancellár1772 könyveinek jegyzéke volt. Ezt amíg átnéztem, csaknem félóra telt
el. Feltűnt nekem, hogy milyen szép számmal vannak benne az 1820–40-es évek magyar
irodalmi termékei. Volt vagy 100 drb bennük. Csakhamar meggyőződhettem aztán, hogy
mind meg is vannak. A 40-es évek után jövő, kevés mű majdnem mind az Apor Károly
báróé volt.1773 De volt a régebbiek közül is az övé.
Kutatás közben odaérkezett Dr. Szántó István, az abosfalvi plébános, s nemsokára
azután ebédhez ültünk. Ott volt a Báróné1774 édesanyja, az öreg Aubinné,1775 kit Kolozsvárt
látásból jól ismertem.
Az ebédlőben érdekes volt Apor István gr-nak egy XVII. sz. végi mellképe, s II. Apafi
Mihálynak egy életnagyságú állóképe. Apor arcáról, szemeiből a nagyságnak egy vonása
sem tükrözik. Egy jóllétben élt magyar urat láthatunk benne, kinek volt elég magához való
esze. Hiszem, hogy a kép hű lehet.
Apafi előkelő, szép, szőke magyar úr. Sehol sem láttam több képét, s a róla, illetőleg külsejéről magamnak alkotott képekhez képest ez ugyancsak ügyes, csinos embert mutat. Ott
van még Apor Lázár és felesége, Szeleczky Karolina1776 képe, s egy Dujardin-leánytól1777 festett csendélet, melyről az a hagyomány, hogy midőn a leánynak vérengző apja1778 Marosvásárhelyt a fogságban megmérgezte magát, a leány örökké sanyargatta magát, s szűkösen,
szegényen élt. A legszebb gyümölcsöket, élelmiszereket maga elé vette ugyan, de csak lefestette azokat, s zablevessel és egyéb silány étellel élt.

1769 Pázmány Péter: A Romai Anyaszentegyház Szokásából minden Vasárnapokra és egy-nehány
Innepekre Rendelt Evangeliumokrúl Predikácziók. Pozsony, 1636. (RMK I. 663.)
1770 Altorjai báró Apor István (1890–1962) katonai attasé.
1771 Nagykárolyi báró Károlyi Sándor (1669–1713) kuruc, majd császári tábornagy, az 1711. évi
szatmári béke megteremtője és felesége, Barkóczy Krisztina (1671–1724).
1772 Altorjai báró Apor Lázár (1784–1868) alkancellár.
1773 Altorjai báró Apor Károly (1815–1885), az Erdélyi Ítélőtábla elnöke.
1774 Báró Apor Istvánné d’Aubin Klára (1858–1918).
1775 Lovag d’Aubin Károly felesége, ábránfalvi Ugron Katalin.
1776 Szeleczi Szeleczky Karolina (1793–1856).
1777 Gróf Mikes Istvánné Dujardin Borbála (1742–1811).
1778 Nagyszekeresi báró Dujardin József (†1771). Kemény Zsigmond a Ködképek a kedély láthatárán
című regényének főalakját a kegyetlenkedéseiről hírhedt és vérszomjas kényúrról mintázta.
Csűry Bálint: Kemény Zsigmond regényforrásaihoz. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1926. 1. sz. 74.
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Apor Péternek1779 nincs képe. A Báró azonban azt mondja, hogy Marosvásárhelyt Apor
Györgynél van egy kép, melyről azt állítják, hogy az Apor Péteré. Ő látta is. Apor Istvánhoz
hasonlít, csakhogy szakálla van. Ezért ő Apor Istvánnak is tartja. Én azonban inkább hiszem,
hogy Apor Péter lehet tényleg, s a hasonlóság a rokonság természetes következménye.
A Báróné igen kedves, csendes asszony. Ebéd után behozott 6 drb egymásba járó aranyozott ezüstpoharat, s a szalonba vonulva láttam a sok szép családi ékszert. Kivált egy
gyönyörű forgó volt az, amely kitűnt mindenből. Láttam a Musztafa-féle kardot is, melyről
Cserei Mihály a Históriájában megemlékezik.1780 A szép kis feszület, mely a szalonban áll,
Apor Péter koránál régebbi, s bizonyosan az övé is volt. Sok szép érem és régi pénz is van,
továbbá szép pipagyűjtemény, s több fegyver és festmény is.
Ahogy tehettem, mindjárt kimentem a pavilonba, s a könyvek mögött begyömöszölt
leveleket futólag megnéztem.1781 Megkaptam köztük Apor Péter ajánló úti levelét Lipót
királytól, midőn Nagyszombatból hazajött. Különben a levelek nagy részben Apor József br.
kolozsvári plébánosra1782 vonatkoznak. Nehány Apor Péter feleségéhez is szól, de a legtöbb
Apor Lázár és felesége, s fiuk, Károly levelezése. Másnap reggel még kaptam egy csomót, s
abban egy 1587-beli drb volt az egész abosfalvi levéltár legrégebbi oklevele. XVII. századit
alig láttam tizet, a többi mind fiatalabb.
Délután jó ideig rendszeresen dolgozhatva egymás után találtam reá Apor Péter vagy 8
drb könyvére. Majd mindeniken az a bejegyzése: „Ex libris B. Petri Apor”. Egyiknek, egy
1627-beli krakkói nyomtatványnak táblája Heltai 1560-i zsoltárainak leveleiből van összeragasztva. Előbb még nem is tudtam, hogy vajon az övé-e, mert a mi példányunk körülvágott,
s kisebb formára emlékeztem. Megtaláltam Heltai Gáspárnak egy rézkapcsos, sarokpántos
könyvét is, első tábláján e fekete betűs felirattal: C·A·S: H·E·L·T: T·R·A·N: Címe: Divi
Ambrosii Episcopi Mediolanensis omnia opera 2 r. 558 l. Parisiis 1539. Metszésére fel van
írva, hogy a kolozsvári szász templomé volt.1783
Később bejött a fiatal Báró és segített nekem. Ügyes, értelmes fiú. Kár hogy diplomáciai
pályára szánták, mert el fog osztrákosodni. A levelek keresésében is segített. A Báró nagyon
örvendett a felfedezéseimnek, midőn bejött, s mutattam a könyveket neki.

1779 Altorjai báró Apor Péter (1676–1752) történetíró, 1699-ben Küküllő vármegye főispánja, 1708ban háromszéki főkirálybíró, 1713-ban bárói rangot kapott.
1780 Miklósvárszéki és nagyajtai Cserei Mihály (1667–1756) emlékíró. 1692-ben altorjai báró Apor
István kincstartó titkára.
1781 Részletesebben egyik levelében. „Apornak unokaöccsénél br. Apor Istvánnál megvolt az elég
terjedelmes levelezése családjából apjával, s ennek újra rokonaival való levelezése. A levéltárat a
szép könyvtárral együtt egy tágas hat- vagy nyolcszögletű kerti pavilonban őrizték. Sajnos, az
egész anyag 1944 őszén áldozatául esett a falusi nép rablásának.” Kelemen Lajos levele Fejős
Imrének (Kolozsvár, 1954. július 23.) LGy hagy.
1782 Altorjai báró Apor József (1759–1813) római katolikus pap. 1784-ben Csíkrákoson plébános,
1788–90 között felcsíki és gyergyói esperes, 1790–93 között Brassóban, utána Kolozsváron plébános.
1783 A kolozsvári Szent Mihály-plébánia unitárius időszakából fennmaradt könyveinek rekonstruálásával kapcsolatban l. Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-plébániakönyvtár. Egy könyv- és
olvasmánytörténeti kuriózum. In: „… mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., 2010, Széchényi Könyvtár–Balassi. 277–284.
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7. 21.)
Átmentünk a Báróval, a fiával s a plébánossal a plébániára, hol megnéztem a Bememléktáblát, mely annak az emlékezetére áll ott, hogy a v[ámos] gálfalvi csata estéjén, tehát
1849. januárius 16-án Bem a plébánia nyugatra eső szobájában hált. Mutatták a helyet, hol
ágya volt. A nemrég igen öregen meghalt plébános beszélte, hogy „Bém őnagyságától”
milyen nagy szerencsében részesült, mikor az ő szegény lakását főhadiszállásul választotta.
Ott hált Teleki Sándor gr.1784 és Bethlen Gergely gr.1785 is, s a középső szobában a földre terített szalmán még három honvédtiszt. A plébániától az egész csatatér kitűnően áttekinthető.
Megnéztem az egyszerű, de csinos kis templomot, s olvastam a plébánián a Bem-emléktábla
jegyzőkönyveit, s a plébánia történetét is tartalmazó egyházi jegyzőkönyvet futólag átnéztem. Innen lementünk az országútra, s beszélgetve majdnem Gálfalváig1786 elsétáltunk.
Mutatták az abosfalvi egyik szőlőtetőt, hol Bem ágyúi voltak egy darabig. A plébánosnak
megígértem, hogy a gálfalvi és szőkefalvi csata forrásait, illetve a csata adatait összeírom, s
elküldöm neki.
Este beszélgettünk a vidékről. A Báró említette, hogy Kis-Küküllő megye területén
aránylag kevés nevezetes esemény történt. Erre én felsoroltam hirtelen Küküllővárnak az
1241-i tatárjáráskor történt elpusztítását, a kerellőszentpáli ütközetet 1575-ben, a radnóti
országgyűléseket, Apafinak a fejedelmi jelvények átadását, Kerellőszentpálnál és a szomszéd
désfalvi mezőn s a gálfalvi csatát. A kerellőszentpáli és gálfalvi csatákon kívül többi mind
igen meglepte, s megkért, hogy a désfalvi mezőn való jelvények átadásáról írjam le a források adatit neki, amit készséggel megígértem.
Valahogy előkerült ezzel az is, hogy kik laktak hajdani nevezetes embereink közül KisKüküllő megyében. Megemlítettem Sárosi Jánost1787 Apafi idejéből, s mondtam, hogy Szőkefalván lakott. Erre aztán a Báró elmondta, hogy a szőkefalvi kastélyhoz micsoda babonák
fűződnek. Ő maga 4 gazdájáról tud, aki egy vagy más tekintetben szerencsétlen lett. Egyiket
a felesége csalta meg, a másik tönkrement, s utolsó közelebbi gazdáját Br. Rottenthalt1788
tönkrejutva, megvakulva vitték nemrég el. Most hallottam, hogy ez kísértetes kastély. A
cselédek nem mernek benne hálni, s amelyik legalább félévig szolgál, az már látta a kísértetet. Maga a Báró hált az illető szobában, s azt mondja, hogy valami sajátságos akusztikája
van, úgyhogy az épületből minden zaj hallszik oda, sőt a lovak lánczörgetése, dobogása is
jól hallható a közeli istállóból.
Egyik volt gazdája Paget1789 – ki különben unitárius volt, s igen mívelt és szavahihető
úrnak ismerte mindenki – szavára állította, hogy a kastély hazajáró lelkét ő is látta. Őszes,
nagy ember volt, valami régies magyar ruhában, szürke szakállal, nagy homlokkal. Vala1784 Széki gróf Teleki Sándor (1821–1892) Kővárvidék követe, majd főkapitánya, 1848–49-es honvéd ezredes.
1785 Bethleni gróf Bethlen Gergely (1810–1867) 1848–49-es honvéd ezredes, az olasz királyi hadsereg tábornoka.
1786 Vámosgálfalva.
1787 Kissárosi Sárosi János, Apafi Mihály ítélőmestere, 1687-ben portai főkövet. Feleségével, Tóth
Borbárával együtt egyháza marosszéki patrónusa. Vö. Kelemen Lajos: A pókai Sárosiakról i. m.
338. A család címereslevelét Kelemen Lajos közölte: Kissárosi Sárosi máskép Barabás György,
anyja Csapi Anna, továbbá testvérei (István, Mihály, János) és sógora Bánffi Mihály czímerlevele
Bethlen Gábortól (1617. máj. 10.). Genealógiai Füzetek, 1904. 5. sz. 73.
1788 Báró Rottenthal Henrik (1862–1907), hadadi báró Wesselényi Margit (1866–1918) férje.
1789 John Paget.
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mennyiben Batthyány Lajos grófra1790 emlékeztetett, de nem egészen olyan volt. Megállott
Paget ágyánál, mire ő kapta a revolverét, reálőtt, s akkor az eltűnt.
Különös, érdekes hallucinációk. Azt tartják, hogy a jószágon átok van.
A Báró még tud vagy négy ilyen kastélyról. Többek közt Zabolán egy barát jár.
Meghívott, hogy látogassam meg őket hosszabb időre, s akkor elmegyünk Szőkefalvára is.
*
Másnap reggel hétkor már újra folytattam a könyvtár átnézését, s rendkívüli örömömre
az ajtó felett egy könyvnek elejéhez és végéhez kötött lapjain több magyar prédikáció mellett
számos igen szép egyházi éneket, s egy Lupuj vajdáról szóló rövid históriás éneket találtam,
mely az eddig kiadottaktól1791 különbözik.1792 Ugyancsak most kaptam meg egy 1648-beli
szép Jansonius-féle amsterdami latin bibliát,1793 mely 1686-ban a Bánffy Györgyé, a későbbi
gubernátoré volt. Nagyon szép kötése van. Reggeli után még visszatértem rövid időre a
könyvekhez, s aztán a 10 órás vonattal a kedves fogadtatás, és az ismételt meghívás megköszönése után elindultam.
A Báró használatra mindent ide ígért, amire szükségünk lesz.
*
11 órára értem Ádámosra. Nagymamáék nem tudtak semmit a menetelemről. Éppen a
kertben gyomláltak. Rendkívül örvendtek, s beszélgetés közben én csakhamar papirost vettem elé, s feldiktáltattam Nagymamával,1794 hogy Nagyapámmal1795 hol voltak állásban,1796
1790 Németújvári gróf Batthyány Lajos (1807–1849) államférfi, 1848. április 11-én az első magyar
minisztérium elnöke.
1791 L. Koncz József: Lupuj vajdáról XV. sz. ismeretlen magyar ének. Magyar Könyvszemle, 1880.
5–6. sz. 284–297.
1792 A Kelemen Lajos által felfedezett Formulariumban talált kéziratos verset Szabó T. Attila közölte. Az ének szerzőjét Kájoni Jánosban vélte felfedezni. L. Lupuj vajda történetének ismeretlen
változata. Irodalomtörténeti Közlemények, 1930. 353–359. Újabb közreadása Malomfalvay Gergely szerzősége alatt [Ének Lupu vajdáról]. In: A két Rákóczi György korának költészete (1630–
1660). Sajtó alá rend. Varga Imre. Bp., 1977, Akadémiai Kiadó. 327–340. (Régi Magyar Költők
Tára XVII. század 9.)
1793 1645-ben Johannes Jansonius amszterdami nyomdász új kiadást bocsátott közre a teljes magyar
bibliából.
1794 Csomoss Miklósné Bodó Róza.
1795 Csomoss Miklós.
1796 A feljegyzés megmaradt Kelemen Lajos hagyatékában. „Ezelőtt 53 esztendővel vitt nagyapád
engem Iklandra a Mezőségre gróf Bethlen Lacihoz, a kígyóshoz. Ott 7 vagy 8 esztendeig voltunk. Ott született Janka, az anyád. Nagyapád már mint fiatalember is szolgált ott. Ülhettünk
volna ott, de az ifiúnak soha sincs elég esze. Én nem akartam ott lenni, mert nem volt ott a világon senki, csak Szacsvai kapitányék. Onnan hazajöttünk ide Ádámosra. Egy pár esztendő múlva mentünk ide Ádámosra a Horváth-birtokba, amit akkor vettek Pákeytől, itt ahol Szautner
lakik. Azelőtt nagyapád megismerkedett gróf Hallerrel, az öreggel, a balázstelkivel, s ő beajálta
útbiztosnak. Nagyapád náluk lakott, ott is volt szálláson s velük is evett. A gróf fia nagy zongorás volt. Behívta a gazdatisztet, s nagyapádat: ’Jöjjön Csomoss, hogy verjek magoknak egy jó
székely verbunkot.’ Nagyapád magyarba járt s olyan vékony, könnyű ember volt, mint te. Szerette a jó táncot. Nagyapád a sapkájába szerette a sastollat. Azt viselt. A gróf az ő sapkáihoz
vitte s a kasztenből kellett, hogy válasszon. Előbb szabadkozott, de aztán a gróf mondta, hogy
’Szégyellem, ha maga nem veszi fel az én sapkámat. Hiszen nem avaték. Vegye a legújabbat.’
Nagyapád úgy vett aztán egy szépet s azzal járta a verbungot, de a tisztet ugyan kitáncolta. Innen Ádámosról mentünk Tófalvára, br. Apor Károlyhoz. Oda is Haller ajálta. Innen vette el
apád édesanyádat. A Báró volt a násznagya, s ott voltak az öreg Ilyésék is. Tófalváról hazajöt-
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s 1848–49-ben velük Ádámoson mi történt, midőn a Bodó-jószágot1797 is feldúlták.1798
Egy óra felé elmentem Ilonával1799 a temetőbe, hogy lássam a drága jó Nagyapám sírját.
A temető felső szélén van, a mező közelében. Kövendi Gál Miklós volt alispán és felesége
szomszédságában, kiknek sírköve ledőlve hevert a földön. Imádkoztam a nekem annyira
drága sírhalomnál, s földet hoztam róla.1800
Visszatérve elbeszélgettünk, s ebéd után még pihenve, 3 óra után elbúcsúztam és elindultam le özv. gr. Horváth-Tholdy Lajosnéhoz, gr. Bethlen Irmához.1801 Tulajdonképp inga-

1797

1798

1799
1800

1801
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tünk s nagyapád nem is akart menni sehova, de Horváth Gábor felhívatta Széplakra, s úgy
mentünk a Horváth birtokába, Patába. Nagy unitárius ember volt. Finom, művelt ember volt.
Bezzeg nem volt adósa senkinek. Patából hazajöttünk s aztán nem is mentünk innen sehova.
Eleget hívtak, de nagyapád nem akart menni kivált azért, mert a fiúk nem tanultak. Sehonnan
sem küldtek el. Patában Horváthnét utálta. Szilvásy-leány volt. A tiszteket szerette, s mindenben beléelegyedett. Nagyapád megmondta, hogy Nagyságod parancsoljon, de én asszony után
a gazdaságban nem megyek. Horváth erősen sajnálta, hogy eljöttünk. Nagyanyám özv. Csomoss
Miklósné karatnai Bodó Róza elbeszélése után jegyeztem Ádámoson, 1906. július 13. Kelemen
Lajos.” ROLKMI Fond 593.
Karatnai Bodó János (†1849) ügyvéd, földbirtokos. Ádámoson volt kúriája és birtoka. 1848
őszén a románok kirabolták és Balázsfalvára, majd Erzsébetvárosba fogságba hurcolták. 1849
elején, Bem tábornok bejövetele után szabadult. Kelemen Lajos dédnagyapja. Felesége muzsnai
Kovács Róza, egy Nagy nevű szőkefalvi nemes ember özvegye.
A feljegyzés megmaradt Kelemen Lajos hagyatékában. „A Bodó-telken 2 épület volt. Egy szín is
volt. 8 szekér fért be. Arról is még a cserepet is leszedték az oláhok. Úgy kiraboltak, hogy még
az ablakszemeket is elvitték. 8 kövér disznónkat, bútorunkat, mindenünket elvitték, 4 asztagunkból semmink se maradt. Néném Vásárhelyt tanult, Anyám nála volt benn. Mikor az oláhok jöttek, csak mi voltunk otthon Lujzával. Édesapámat megfogták, úgy megverték, hogy szinte megölték, s a faluházán szekérlánccal megkötötték. A mostohafia, Nagy Sándor Oláhországban
volt kovács. Éppen itthon volt. Lement, s mondta, hogy vegyék le a láncot s tegyék reá, mert az
apja öreg, úgyse futhat el. Reátették, de lerázta. Balázsfalván Bodó János oda volt egész tavaszig.
Elengedték, mert ügyvédje volt az oláh püspöknek. Ott volt aztán valami örményeknél. Nagy
Sándor aztán hazakerült, s egyik oláhot lófarkához kötötte, s úgy kerülte a csűrt vele. Mikor
édesanyám (Bodóné) meglátta, hogy hozza az oláhot, ijedtében mindjárt elesett. Elvitte aztán
Gálfalvára, s ott tán meg is ölte. Azután aztán elmenekült volt Oláhországba. Úgy sietett, hogy
Szőkefalván, a réten megfogott egy lovat, s azzal ment a Székelyföldig. Ott aztán eleresztette, de
a forradalom után mi szinte 500 forintot fizettünk a lóra, mert a gazdája perelt érte. Édesapámat
is bánatában ütötte meg a guta. Ott halt meg az úton Szentmártonon alul, ahol a patak kijön.
Leszállott a lóról, mikor jött Szentmártonból haza, s a kantár a kezére volt tekeredve. – Jött egy
idevaló molnár haza. Látta a sötétben, hogy egy ló áll az út szélén, s egy ember fekszik előtte.
Azt hitte, hogy részeg ember, s kiáltott neki magyarul is, oláhul is, hogy keljen fel. Hogy nem
kelt fel, odament hozzá, de akkor nem volt gyufa: próbálta egy acéllal, kovával, de a szikráknál
nem látta meg, hanem a kapcáját gyújtotta meg, s annak a világosságánál ismerte meg Bodó
Jánost. Megtapogatta, s érezte, hogy a szíve nem dobog. Bement Szentmártonba, jelentette, s
mikor kimentek, a ló akkor is ott volt mellette. Bevitték aztán oda, s nekünk hírt adtak, s mi
Lujzával úgy mentünk még azon éjjel fel. Nagyanyám elbeszélése után Ádámoson, 1906. július
13. Kelemen Lajos.” ROLKMI Fond 593.
Kelemen Jenőné Gvidó Ilona.
Kelemen Lajosnak a sírral kapcsolatos feljegyzése: „Kövendi idősebb Gaál Miklós †1820. Neje
Szász Sára †1895. Emelték: ifj. G. M. és neje Pákei Krisztina 1847-ben. Mellettük van a nagyapám Sövényfalva felé, a temető szélén, a sánccal párhuzamosan, fejjel Sövényfalva felé”.
ROLKMI Fond 593.
Széplaki, nagyszalontai és feketebátori gróf Horváth-Tholdy Lajos (1834–1899) özvegye, bethleni gróf Bethlen Irma (1844–1932).
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doztam, hogy bemenjek-e, mert már Bonyhán és Abosfalván hallottam, hogy Bornemisza
Anna Apafiné képe nincs ott meg. Miután azonban mi tőle a megtekintésre engedélyt kértünk, s lemenetelemet bejelentettük, úgy gondoltam, hogy rövid tisztelgő látogatásra bemegyek. Négy óra előtt mentem be az udvarba. A Grófné kocsija éppen akkor jött elő, mikor
beküldtem a névjegyemet. A Grófné magos, sovány, hajlott orrú, sápadt arcú, szürkülő,
savószemű alak. Sajátságos Stuart Mária-szerű jelenség. Erősen modorosan, levegő után
kapkodva, tömérdek gesztussal beszél. Hiszterikus benyomást tett reám. Mondtam, hogy
inkább tiszteletemet s köszönetemet kifejezni jöttem, s Bonyhán és Abosfalván értesültem
arról, hogy a keresett kép nincs.
Bevitt, vagy 7–8 képet végigmutatott, elhadarta, hogy melyik ki: köztük van Haller János
gubernátoré és a feleségéé,1802 s Vay Erzsébeté, a vérengző Dujardin nagyanyjáé.1803 Megköszöntem a „kegyességét”, s mivel láttam, hogy a kocsija vár, s ő is mondta, hogy a mezőre
készül: indultam.
Másfél órám volt még. Nem akartam ennyi ideig a dombói1804 kopasz agyaghegyeket
nézni az őrháztól, s így hirtelen elhatároztam, hogy lemegyek a sövényfalvi állomásra. Azzal
is telik az idő.
Az unitárius templom mellett mentem el. Szerettem volna benézni, de be volt zárva.
Láttam, hogy a tornya mennyire megrepedt. Találtam az öreg Sándor Lajos bácsit, s benéztem 2 percre hozzájuk is.
Mire Sövényfalvára értem, még több volt az indulásig egy óránál. Elhatároztam, hogy
felmegyek az öreg Bedénéhez,1805 s meglátogatom. Ott találtam Gidófalvynét s Pistát is. Pistával felmentünk a tóhoz, láttuk az újonnan ültetett szőlőt, a méhest, s a virágoskertet.
Uzsonáltam is, s még annyi időm maradt, hogy az állomásnál is majdnem negyedórát vártam. Öt éve, hogy onnan utoljára elindultam. Úgy elrepült az idő, mintha csak egy hónapja
lett volna. És annyit változott minden azóta! Én is és azok is, akiktől akkor oly fájó szívvel
búcsúztam el.
Az éjjeli gyorsvonattal szerencsésen megérkeztem Kolozsvárra. Tövis táján még az a
kalandom akadt, hogy egy tolakodó kereskedelmi utazót erélyesen elutasítottam, azzal,
hogy Magyarország határain belül más nyelven, mint magyarul, nem beszélek, s azoktól, kik
nálunk érdekükben járnak el elvárjuk, hogy nyelvünket ismerjék. Az atyafi aztán lehűlt, s
egész Kocsárdig tette magát, hogy alszik.

1802 Hallerkői Haller János (1626–1697) Torda vármegye főispánja, tanácsúr, főkincstárnok és felesége, göncruszkai báró Kornis Kata (1639–1696).
1803 Özvegy Bethlen Mihályné vajai báró Vay Erzsébet a francia eredetű nagyszekeresi báró Dujardin
Ferenc felesége, Dujardin József (†1771) nagyanyja. Dujardin Józsefről, a vérengző emberről
feljegyezték, hogy „nőjének ki később elhagyá, s apácza lett, egy pár cikk dinnyeért fogait
huzatá ki; jobbágyai számára börtönt, poroszlót, kereket, bakót állíttat”. Kőváry László: Erdély
nevezetesebb családai. Kolozsvárt, 1854, Barráné és Stein. 81.
1804 Küküllődombó.
1805 Bede Károlyné Szabó Ida.
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Augusztus 31.
Eltelt a nyaram1806 s a szünidőm. Az utóbbin alig pihenhettem. Aug. 7-ig a választási
küzdelmekben vettem részt Kecskeméthy István1807 mellett, azután egymást érő komissziók
és vendégek zavartak. Alig volt más jó napom, mint midőn 9-én megtudtam, hogy öcsémet1808 féldíjas kedvezményben részesítik, s Feilitzschtól1809 az E. K. E. megszabadul. (Marha).1810 Kovács Géza maga mondta nekem, hogy ő kérte meg Feilitzschot a lemondásra.
Ugyanakkor beszéltem Végh Mihállyal1811 az ádámosi mennyezetfestmény és szentélyszék
ügyében, s aznap tudtam meg azt is, hogy jövőre az unitáriusoknál a IV. gimnáziumban
tanítok.
Még 12-én telt jól a délutánom, mikor Köblössel,1812 Kovács Pistával, s Pósta Lajossal1813
a Bükkön és a Plecska-völgyön át, s a monostori mezőkön és a Házsongárdon keresztül szép
nagy körsétát tettünk.
18-án indultam haza, de kiszállottam még Marosújvárra, hogy Weres Sándor bátyámuramat meglátogassam ott. Rég ígértem, de kivált azért halogattam, mert egy 50.000 koronás szerencsével ijesztgetett. Az a hölgy még most is ott volt. Egy, a pénze túltengett tudatában levő, félmívelt, elhízott, lusta teremtés. Minden jó lélek dicsérje az Urat… Alig vártam,
hogy továbbmehessek az esős, nehéz nap után.
Éjfélre értem haza. Miklós délután várt. A Transsylvania társaskocsiján mentem a
Deák F[erenc] utca végéig, s onnan a jó nehéz bőröndöt felkapva két perc alatt otthon
voltam.
Másnap Édesapámmal s Miklóssal lementünk a leendő sógornőm1814 üdvözlésére, mert
neve napja volt. Felkerestem Szász Ferit is, hogy a tízéves találkozóról tudjak valamit. Úgy
volt, hogy 15-ön leszünk. Igazán örvendtem. Alig vártam huszadikát, hogy viszontláthassam régi barátaimat.
Tizenegyre volt kitűzve a találkozó. Tíz felé mentem fel. Szász Ferinél, a kontra1815 szobában volt a gyülekező. Ott volt Feri, Körösy Gyurka, Gergelyffy Sándor, Vojka Antal és
Ferencz Mihály Zsiga. Nagy örömmel üdvözöltük egymást. Közülök Gergelyffyt tán öt éve
nem láttam. Nemsokára jött Bánffy Hunyadról, Richtzeit Albert s Kiss Ödön, aki Vásárhelyt
árvaszéki ülnök. Utánuk Felszeghy Gábor érkezett. Ő jött legmesszibbről. Tisza-Dobon az
Andrássy uradalomban ispán. Őt se láttam öt vagy hat év óta. Megdöngettük, örvendeztünk
neki, s aztán mindjárt elindultunk vele, Gergelyffyvel, Kiss Ödönnel s Körösyvel a régi szo-

1806 A naplóban nem szerepel, hogy amikor Kelemen Lajos és Persián Kálmán közösen bérelt lakást,
közöttük konfliktushelyzet alakult ki. Erről tanúskodik Persián számolócédulája. Persián Kálmán levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1906. július 31.). KL Lev I. 723.
1807 Kecskeméthy István (1864–1938) református lelkipásztor,1895-től 1936-ig a kolozsvári Református Teológiai tanára. 1906–10 között országgyűlési képviselő.
1808 Kelemen Jenő.
1809 Feilitzsch Artúr.
1810 Kelemen Lajos beszúrása.
1811 Ádámosi Végh Mihály (1859–1920) unitárius lelkész, egyházi és püspöki titkár, az unitárius
Egyházi Képviselő Tanács előadója.
1812 Köblös Zoltán.
1813 Pósta Béla fia.
1814 Kelemen Jenőné Gvidó Ilona.
1815 Kontra (contra) = felügyelő, ellenőr.
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báink látogatására. Bementünk abba, hol 1896-ban szekundárius1816 voltam. Odaültünk az
asztalhoz s lefeküdtünk a kemény vaságyra, ahol azelőtt tíz évvel, délután 5–7-ig a szilencium alatt Gergelyffyvel, Felszeghyvel és Böjthével együtt készültük a latint. Szegény Deák
Dezső1817 az ágyán végigheverve a primáriusi1818 helyéről szintén velünk figyelt. Ez a két
szilenciumi óra volt a latiné. Ezalatt tanultuk azt, ha akár öt, akár ötven sort kellett másnapra készülni. Legritkább eset volt, hogy más tárgyra is időt hagyjunk. Ha kevés volt a
készülnivaló a latinból, rendesen jókedvűen elhaszontalankodtuk az időt, amiben Felszeghy
volt a főmester.
A szalmazsákok fel voltak állítva most a folyosón. A kemény vaságyakban tréfából is
rossz volt a fekvés. Elmentünk az ablakhoz, ahonnan hajdan Felszeghy 2 egymás mellé tett
kerek tintásüveggel sokszor végiglátcsövezte az iskolába menő leányokat, kik szégyenkezve
bújtak az érdeklődés elől a napernyők alá. Onnan öntöttük nyakon éjjel a későn hazaérkezett nyomdászlegényeket, kik az akkor alant levő nyomda kapuján dörömbözve a mi csendünket is háborgatták. Mi a felső emelet lakói voltunk, s mivel alattunk még két sor szoba
volt, s a sötétben a gyanútlan nyomdászokat váratlanul érte a hideg víz: mire magukhoz
jöttek, a jobbról és balról levő ablakokat is belészámítva, összesen 9 közeli ablak közt válogathattak, ha a tetteseket el akarták találni. És rendesen oly szerencsések voltak, hogy valamelyik közelebbi nyitott ablakra fogva a sérelmet, fellármázták azokat, kik semmit sem tudtak a turpisságról, s mi fenn a sötétben kacagtuk a kölcsönös veszekedést, a tintanyaló és a
tetűszedő titulálgatást. Közben nemegyszer megtörtént, hogy valamelyik közeli szobából –
vagy néha tőlünk – a felháborodott szenvedélyeket újabb hidegzuhany csillapította le, illetve
tüzelte még jobban. Innen öntöttük végig a csütörtök délutánonként a vásárból visszatérő
sátoros cigányokat, kiknek a kollégium falai alatt levő kis zöld gyep állandó ebédelő és alvótelepük volt, míg a sok tőlünk hulló záportól el nem szoktak onnan. Nekik már a mosdótálból járt ki. Kihajolva csaknem alattunk volt jobbra az a szoba a nagykönyvtár mellett, melyben F[erencz] Mihály Zsiga volt tíz év előtt a szobafőnök. Vele lakott Ziegler Albert, s a
harmadik helyen Gidófalvi Csiszér Albert, akkor VI. k. o., ki most Marosvásárhelyt városi
aljegyző. Ez holdvilágos estéken ki-kiállott az ablakba, megugatta a holdat s vonított reá,
mire tíz perc alatt a város összes kutyái testvéri visszhangokat adtak.
Elmentünk a nagy csengettyűhöz is. Itt volt 1896-ban Saxonia. A szoba 8 vagy 9 lakójából 4 vagy 5 szász fiú volt. Innen neveztük el. Ide volt kiragasztva egyszer, midőn deákbetegséggel hárman is otthon hevertek: „Itten korella [!] vagyon”. Én sohasem tudtam jól
húzni a nagy csengettyűt. Most is Felszeghyék rángatták meg, s aztán elfutottak, „mert azt
nem szabad rángatni”.
Voltunk a „Kis terem” helyén. Egészen átalakították. Nincsenek többé a dobogóspadok
benne, mint mikor a VI–VIII. osztályokban, három évig egymás után odajártunk órákra.
Mint második-harmadik elemistáknak, itt voltak az énekóráink, s szegény öreg Szentgyörgyi Istvánt sokat bosszantottuk, mikor az énekhez a visszhangos dobogó adta lábainktól a
taktust a padok alatt. Itt állottuk ki a keserves drukkokat, itt szidott Páll Károly. Itt jegyez-

1816 Secundarius = a tanulók lakószobájában a második helyen lakó diák. A primarius távollétében
a rend és a csend őrzője. Lénárt József: Emlékek a régi kollégiumi életből. Marosvásárhely, 1914.
43. (Klny. a marosvásárhelyi református kollégium 1913–14. tanévi értesítőjéből.)
1817 Deák Dezső.
1818 Primárius = szobafőnök, a tanulók lakószobájában a legidősebb diák vagy az esküdt (juratus).
Lénárt József: Emlékek a régi kollégiumi életből i. m. 34.
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tem én a Krónika1819 feleleteit,1820 s itt jártak a képei a VIII. osztályban egy évig rendre kézről
kézre, a padok alatt, míg összegyűjtve és felragasztva a Krónikába kerültek.1821
Innen csalta ki Felszeghy – a meghasított végű nádpálcával a drótos csengettyű drótját
lenyomkodva – a nyomdászné szolgálóját, s láttuk és hallottuk a kölcsönös méltatlankodó
szidalmakat, midőn Imréné nem akarta elismerni, hogy a leányért ő csengetett, az pedig
természetesen nem volt hajlandó ezt elhinni.
Lementünk a régi olvasóterembe is. Eléje s mellé új szobák épültek. A „fasor” pedig
nincs meg. Megérkezett Vadasdy Péter is. Ő éppen ott lakott volt a fasor végén, a „téka”
mellett,1822 a 16. számú, legkisebb szobában, hol a szolgafiú ágyával együtt csak három hálóhely volt. Idejártam volt én, mikor a kollégiumba bekerültem, 2. elemista koromban privátára1823 Dávid Józsefhez.1824 Akkor azonban nem voltak még vaságyak, s a szobában is két
nagy ágy alatt 1-1 karikás-ágy is volt, melyeket estére kihúztak, s ezeken kívül a pincéből
estére felhozott surgyéján1825 ott hált a szolgafiú is. Haton laktak volt akkor benne.

1819 Krónika = A marosvásárhelyi Református Kollégiumban történt diákcsínyeket, tréfás történeteket megörökítő napló. Kelemen Lajos otthon őrizte, végrendeletében hagyakozott róla. „Az
itthoni könyvszekrényemben őrzött vásárhelyi diákkrónikát a marosvásárhelyi ref. kollégium
könyvtárának […] hagyom.” Sas Péter: Kelemen Lajos ismeretlen testamentumai i. m. 24.
1820 Részletei Feleletek a marosvásárhelyi ref. diákok 1894–96-ban jegyzett krónikájából címen
„(Mind tényleg megtörtént feleletek. A Krónika eredetijében a felelő diákok neve is ott van)”
megjegyzéssel Kelemen Lajos kézírásos másolatában hagyatékában. A korabeli diákmondások
példái: „A keselyűk az elpusztult állatoktól levegőt fölemésztik. – Jupitert mikor megszületett,
az apja meg akarta nyelni. – Némely csigák csigájukat hátukon hordják, mások nem hordják.
– A bérmálást a püspökök olajjal bekenik. – A bunkós csápúakhoz tartoznak a dögmadarak. –
Katalin egyik halála után Péter lett a cár. – Anna királynő III. Ágostont akarta a lengyel koronára ültetni. – Napóleon elvált nejétől, hogy magasabb házból házasodhassék. – Az aranykor az az
idő volt, mikor a föld termés nélkül is termett. – A protestánsok elkeseredve fegyverhez ragadtak. – A csavar egy függőleges lejtő. – Azt, hogy a Föld forog, Kopernikusznak köszönhetjük.
Azelőtt nem úgy volt. – A régi magyarok haldús folyamokkal táplálkoztak. – A katonák a lándzsáikat a hátukra vették, hogy elfödje őket, mint egy fedél. – Az üres üvegcsövet egy higannyal
telt egyénbe dugjuk. – A iambus két hosszú láb”. ROLKMI fond 593.
1821 Kelemen Lajos Szemelvények írásbeli dolgozatokból címen is összegyűjtött egy csokorra való
jellegzetes, mosolyra fakasztó diák-mondatot: „A janicsárok fölmentek Budára, elszaporodtak
és elfoglalták a várat. – Rákóczit a németek nevelték és német nőt is vett feleségül, de mindez
csak részben sikerült. – IV. Béla várromokat épített. – I. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba. – Mátyás király egész nap a bokorban kuksolt, de szarvas nem jött. – Őseink nem éltek
haláluk napjáig, mert rendszerint előbb a csatában elestek. – A présház mellett a prés áll. János
gazda éppen sajtol és hátul csurog ki az édes must. – A bálna az Alföldön nem tud élni, mert
igen nagy. – Az üstökös olyan csillag, melynek magva van és csóválja a farkát. – Akropolis volt
az a nőstényfarkas, mely Rómeót és Júliát szoptatta. – Hogy mit érzett János vitéz a vörös nadrágban, azt nem lehet kimondani. – A pézsma hasán levő zacskóban illatszertár van. – A szemüveg közepén van egy nyílás, mely fekete, mert a fejünk belül üres és sötét. – Zrínyi halálát egy,
a bécsi kamarilla által tragikusan felbőszített nőstényvadkan okozta.” ROLKMI fond 593.
1822 A kollégium „Fasor” (1767-ből), „Osztálysor” (1756–1836), „Új auditórium és könyvtár”
(1777–1780), „Normális vagy polgáriskola” (1828) régi épülete az átalakítások áldozatául esett.
1823 Privata = magántanítási óra. Lénárt József: Emlékek a régi kollégiumi életből i. m. 36.
1824 Dávid József (1865–1941) református lelkész. Kollégistaként Kelemen Lajosnak a második és a
harmadik elemi osztályban volt a magántanítója. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i.
m. 64, 66.
1825 Surgyé = szalmazsák.
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Nagyapám1826 idejében, amint ő beszélte, itt laktak a kollégium ingyen-diákjai. A kis
szobát tréfásan Londonnak nevezték, s a lakói voltak a londoni koldusok. Akkor minden
szobának városneve volt.1827 Az Apám deákságában is így volt még.
Nekünk ez a szoba arról volt emlékezetes, hogy ez volt a kollégium egyetlen olyan lakószobája, melynek külső ajtaja is volt. Szegény drukkos Keresztesi Gyuláért csináltatták, ki
akkor lakott ott, mikor mi tán a II. gimnáziumba »illetve« jártunk. Ő aztán már következő
évben kontra lett, s azután a szobában hol deák, hol juratus,1828 vagy segédtanár lakott.
Mikor mi a VIII. osztályba kerültünk, s én is bennlakó lettem, Vadasdy Péter volt itt a szobafőnök. Majd minden szombaton betámasztottuk vagy bekötöztük és drótoztuk a külső
ajtót, s többször felmásztunk a feje felé a padlásra. Így a bennlakásom első szombat éjjelén
tudom, hogy francia négyest s csárdást jártunk Péter feje felett úgy, hogy a fagerendákra s
deszkapadlásra táskázott mész mind Péterre hullott, ki dühöngött benn, de a létrával betámasztott ajtón nem tudott kijönni.
Egyszer egy tűzoltó-bálkor, míg Péter odavolt, mi fenekestől felfordítottuk az egész szobáját, s a külső ajtót leemelve elvittük a fasor végén lévő diszkrét helyre, hol ő csak másnap
délelőtt 11-kor kapta meg, mikor „muszáj” volt neki is odamenni.
Mikor mi mindent jól elrendeztünk, s éppen tértünk vissza az ajtó elhelyezéséből: láttuk
hogy három VII. g. osztályos, köztük Nemes Mór1829 és Vályi Károly mennek csintalankodni. A fasor utolsó lakószobájába lakott Bitai Jenő osztálytársunk, s ennél a szolga testvére volt a Vadasdy Péter szolgafiújának. Tán Veress Mátyásnak hívták. Tudtuk, hogy Bitai
is a mulatságban van, de keresésének ürügyével bementünk hozzá, s a testvérénél levő
16-beli szolgától megkérdeztük, hogy Vadasdy úr kikkel zakatol a szobában. A szolga azt
állította, hogy nincs is otthon, s rögtön hazafutott, ahol Nemesék még forgattak fel, amit
lehetett. Így a szolga őket látta meg, s Péter éjjel 3 órakor megérkezve mikor nem tudott le
se feküdni, a szolga jóhiszemű vallomására Nemes Mórt és Vályit dühében feljelentette,
kiket helyettünk másnap a tanári szobába citáltak, s jól lehordtak.
Most udvar van a fasor helyén is. Jövőre pedig új épület fog díszleni azok helyett, melyekhez gyermekkorunk annyi szép emléke köt.
Visszatértünk Szász Ferihez. Megjött Ziegler Albert is Nyárádszeredából. Bejött Chevassus Ferenc, a tornatanár.1830 Ziegler mindjárt vett egy vékony nádpálcát, s Chevassusra
kiabálva – ahogy a tornaórákon hajdan ez szokott – parancsolt neki: „Tárcsá ki! Tárcsá ki,
hogy is hívják! Tárcsá ki a márkát!” Chevassus értvén a tréfát, ő is ismételte a felhívást egy
másik vesszővel. Ziegler azonban nem tartván ki, én nyújtottam a tenyeremet, s jól »belé is
vágott« belévágott.
Szász Feri nehány percre távozván, elhatároztuk, hogy „rendezünk”. Előbb fel akartuk
„póczólni” az ágyát, de aztán nem lett volna, amire more patrio1831 letelepedjünk, s az ágynak megkegyelmeztünk. Volt egy kulcstartó fogasa vagy 50 kulccsal. Azokat össze akartuk
1826 Csomoss Miklós.
1827 A kollégiumban a 19. század „utolsó negyedének kezdete tájáig a lakószobák Európa legnagyobb városai nevét viselték”. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 66.
1828 Juratus = esküdt diák. Lénárt József: Emlékek a régi kollégiumi életből i. m. 16.
1829 Nemes Mór (*1879) Kelemen Lajos alatt járt egy osztállyal a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Vö. A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium értesítője az 1894–95. iskolai évről i. m. 43.
1830 Chevassus Ferenc (*1850) a katonarend, a szabad- és szergyakorlatok tanára a marosvásárhelyi
Református Kollégiumban.
1831 More patrio = hazai szokás szerint.
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cserélni, de ez mégis igen sok lett volna. Összeszedtünk tehát mindent, amit csak fel lehetett
akasztani, s felaggattuk a kulcstartóra. Volt ott pálca, vonalzó, lámpaernyő, tintásüveg,
korsó, bicikli-lámpa, kalap, mérőszalag, korsófedél stb. Kiss Ödön régi szokás szerint lecsavarta a lámpabelet a petróleumba, s jól belérázta. Mindezt pedig közös megegyezéssel reáfogtuk az akkor ott nem volt F[erencz] Mihály Zsigára, s felírtuk görög betűkkel a Szász Feri
emlékeztető fekete táblájára.
Nemsokára mindnyájan együtt lévén újra, Csorba Péternek, a kollégium szolgájának –
„a vén Conternek” 14 koronát gyűjtöttünk, s aztán 11 óra lévén, felmentünk a „nagy
terembe”.
Ott volt az érettségink. Ott folytak le a kollégiumi ünnepélyek. Ott volt mint 2. elemistának az első vizsgám.
A bejárattal szembe fel volt állítva 1896-i nagy közös képünk, amelyet akkori igazgatónknak, Horváth Józsefnek adtunk emlékbe.
A tanárok elhelyezkedtek a katedra mellé a szokásos tanári padokba –, mi is a tanítványokéba. Horváth Józsi pedig kiült az asztal mellé. Mindnyájan felálltunk, s Szász Feri reákezdte a Te benned bíztunkat, mellyel hajdan az osztályunkból kibúcsúztunk. A szívem
megtelt emlékekkel. Gergelyffy és Felszeghy mellett ültem a padszélen, túl rajtam jobbra
Vadasdy Péter volt. Nem tudtam, hogy merre forduljak. Alig énekeltem egy sort, omlott a
könnyem, s alig tudtam az ének végére összeszedni magamat.
Szász Feri felment a szószékbe, imát mondott, aztán F[erencz] Mihály Zsiga üdvözölte a
tanárokat és osztálytársakat. Horváth József viszonozta az üdvözlést, s felolvasta a deákkori
névsort. Tizenegyen voltunk jelen a régi 22-ből. Deák Dezső és Gáspár Andor1832 meghaltak. Zamor, ki csak egy évig tanult velünk, hallomásunk szerint elzüllött. Az apja kitagadta.
Böjthe Albert, ki Várad-Velencénállomásfőnök, nem válaszolt a találkozóra való felhívásra.
Király Dénes Boszniában erdőszgyakornok. Írta, hogy nem jöhet. A messziség akadályozta
meg Debreczeni Gézát is, aki pedig el akart jönni Pécsről, ahol tanár. Málik1833 Lipiken1834
vagy Csízen1835 gyógyította a köszvényét, s a darabont-lapszerkesztőségből maradt bajait.
Nemes Ödön most aug. 10-én foglalta el Menyházán, Arad megyében a Wenkheim grófoknál1836 bányamérnöki állását.1837 Nem kezdhette a hivatalos működését szabadságkéréssel.
Ercsey Jóskát behívták katonának, Kakassy Gyula pedig beteg lett. Ezek ketten táviratilag
mentették ki magukat. Bitai Jenő Enyedrőlígérete ellenére elmaradt.
Legmesszibbről jött Felszeghy Gábor Tisza-Dobról, aztán Richtzeit1838 BánffyHunyadról, s én Kolozsvárról.
Ki-ki elmondta röviden tízéves pályafutását s azt, hogy mire vitte és nős-e, vagy nőtlen.
1832 Gáspár Andor (*1876) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
1833 Málik Loránd (1876–1917) Kelemen Lajos osztálytársa a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. 1905-ben a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Nemzet szerkesztője, 1912-ben
Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.
1834 Lipik, ma Lipovkjani (Horvátország).
1835 Csíz, ma Číž (Szlovákia).
1836 Gróf Wenckheim Frigyes (1842–1912) főpohárnok, a főrendiház örökös tagja. Felesége gróf
Wenckheim Krisztina (1849–1924).
1837 A borossebesi Wenckheim-uradalomnak négy vas- és egy vörösmárvány-bányája volt Menyháza környékén. Hajnal Albert: Menyháza és vidéke. Arad, 1903. 18.
1838 Richtzeit Bertalan.
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Erre elhatároztuk, hogy a tízéves találkozó
jegyzőkönyvét a kollégiumhoz való ragaszkodásunk emlékéül, a kollégiumhoz letesszük, s
Koncz bácsi síremlékére gyűjtést indítunk, s
neki olyan sírkövet emelünk, amelyen vagy
mellszobra, vagy legalább domborműves arcképe meglegyen. A jegyzőkönyv megszerkesztésével engem bíztak meg, s 12 felé eloszoltunk,
illetve lementünk Lászlóhoz,1839 hol 2 órára
meg volt rendelve az ebédünk.
Odáig 1-2 pohár sör mellett a Krónika olvasásával telt meg-megújuló kacagás közt az idő.
Olyan víg hangulatban ültünk ebédhez, mintha
mindenki a lakodalmán lett volna.
Délután öt tájt nehányan még táncra is
kerekedtünk, s este nyolcig voltunk ott együtt.
Akkor egyet sétálva heten a Méder-szálló éttermébe1840 mentünk, s 11 óráig együtt maradva
onnan a Korzó kávéházba1841 tértünk át.
Éjfél után kettő felé mentünk szét, s búcsúztunk el – egyik-másikunk tán 10 évi viszontlátásra. Isten tudja, hogy megérjük-e azt mind?
*
IX. 1.
22-től kezdve Biáshoz jártam a Teleki-levéltárba az öcsémmel együtt. Miklós bontogatott Biásnak. Én megnéztem a Mohács előtti okleveleket, s a Biás különvett zajos-székely
okleveleit, amelyek azonban éppen nem voltak olyan nevezetesek, amint ő hitte. A levéltár
egyik osztályát, két nagyocska szekrényt véges-végig néztem. Most jöttem arra az érdekes
tudatra, hogy ez a gr. Földváry és a kihalt Káli Kun család beolvadt levéltára. A Káli Kunok
leveleivel kerültek a székely levelek, amilyent aztán én is eleget találtam, köztük 3 vagy 4
Mohács előttit; de mind magánjogi tartalmúak lévén, valami különös egyik se volt közülök.
Az érdekesebb székely és maros-tordai darabokat, vagy 150-et különvettem.
Ezzel az átnézéssel több napom eltelt. Biás 3 nap szabadságot kérvén, folyton ott voltam
vele egész nap. 24-én délelőtt pedig kimentem Koronkába, hogy a Toldalaghy-levéltárban
Brenhidai Huszár-leveleket keressek.1842 Másik célom az volt, hogy lássam meg e levéltárat,
s puhítsam a családot arra, hogy lehetőleg helyezzék nálunk el. Biás is velem jött. A hajdani
kedves kirándulóhelyemen, a Halmok közén mentünk át. Fáit meggyérítették, de így is szép.
1839 A László György vendéglőjébe mentek, melynek étrendjét beragasztotta naplójába.
1840 Méder szálloda = A 19. sz. második felében épült a Magyar Iparos Egylet egyemeletes székháza.
Az udvari szárnyban szálloda, a földszinten étterem működött. A szállodát és az éttermet özv.
Méder Antalné vezette. Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei. Marosvásárhely, 1998,
Difprescar. 76.
1841 A Korzó köz megnyitása után a Bissingen-ház földszintjén a Corso kávéház működött, melynek
termei a fővárosi kávéházak mintájára voltak berendezve. Uo. 76.
1842 Ismertetést írt a nemesi családról, l. A Brenhidai és Kövesdi báró Huszárok i. m.
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Fél tizenegyre értünk a grófi udvarba. Toldalaghy1843 írta volt kérésemre, hogy 24-én
fogad.1844 Mikor megérkeztünk, nem volt benn, hanem előbb V. gimnázista fia, azután gyönyörű szépasszony felesége1845 fogadott, s mindjárt nekiestem a könyvtárszobában a levéltár
azon részének, melyet egy nagy fáskosárban, s egy kisebben elém tettek.
Mintegy óra múlva megjött a Gróf is, s a feleségével és gyermekeivel1846 együtt ottmaradt
velünk. Biás a könyveket szedegette s nézte végig.
Fél kettő felé volt az ebéd. Az ebédlőteremben a portai követ Tholdalaghy Mihálynak1847
s feleségének1848 régi érdekes arcképein kívül még vagy tíz családi olajfestésű arckép függ.
Engedélyt kértem, hogy a Régiségtár majd lefényképeztethesse egy részüket, mert nekünk
ott meg kell valaha csinálnunk a nevezetesebb erdélyi emberek arcképcsarnokát a képtár
számára, bár fényképmásolatban.
Mondták, hogy Hevesi Andor, ki a múzeumunkban is volt, ott járt, s körülbelöl azzal a
véleménnyel voltak felőle, mint én.
Ebéd alatt szóba jővén a levéltár esetleges letevése, az az érdekes dolog pattant ki, hogy
Varju Elemér már kérte a [Magyar] Nemzeti Múzeumnak. Ő ott volt 2 napig. Mikor lejött,
az Igazgatóm megbízta azzal, hogy az érdekünkben szóljon a családnál a levéltárról, s ő
szólott is – a magukéban. Én azt mondtam most, hogy ott is jó helyen lenne ugyan, de a
nagyobb erdélyi családok többsége levéltárait hozzánk adta be. Itt közelebb is van, Erdélyben marad, a családtagok könnyen hozzájuthatnak, ha nézni akarnak valamit benne, s miután nekünk kevesebb az anyagunk még, mint a Magy[ar] Nemz[eti] Múzeumnak: hamarább is feldolgozhatjuk. A grófné hajlott először, s azt mondta az urának, hogy itt csakugyan
jobb helyen lenne. Toldalagi is azt mondta aztán, hogy ha kiadja a levéltárat, akkor csak
hozzánk adja.1849
Itt igazán jó volt megfordulni.
Ebéd után ismét visszamentünk a könyvtárba, s a bájos, kedves, okos asszony jelenlétében gyorsan dolgoztunk. A gróf egy székben szundikált. Cinikus, tréfás ember.
Hetvenhárom Huszár-levelet találtam, s meggyőződtem a jelzések kézírásából, hogy a
Martiannál1850 levő Huszár-levelek is ebből a levéltárból kerültek ki. Mondtam is a grófnak,
s ő azt mondja, hogy valószínűleg Toldalaghy Zsigmond1851 útján kerültek ki, aki a grófi
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

1851
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Nagyercsei és gelenczei gróf Tholdalagi László (1865–1923).
Gróf Tholdalagi László levele Kelemen Lajosnak (Koronka, 1906. augusztus 22.). KL Lev I. 729.
Gróf Tholdalagi Lászlóné zeykfalvi báró Zeyk Erzsébet Ágnes (1865–1959).
A nagyercsei és gelenczei gróf Tholdalagi gyermekek: László Viktor Ferenc, Ilona, József és
Viktor.
Nagyercsei és gelenczei gróf Tholdalagi Mihály (1682–1744) portai követ.
Tholdalagi Mihály első felesége marosnémeti és nádaskai gróf Gyulay Katalin, második hitvese
tancsi Földváry Erzsébet.
A koronkai Tholdalagi-levéltár anyagának átvételére már az őszön sor került, erre utal Kelemen
Lajos édesapjának írt levele. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1906.
november 22.). KL Lev I. 753.
Julian Marţian tartalékos honvéd százados, amatőr történész, régész, 1920 után Naszódon
bankigazgató. Az Egyetemi Könyvtárnak ajándékozott és eladott kéziratokat. Lásd a kéziratok
származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Martian Julián ajándéka, Kolozsvár. Ld. 1904, 4–5. onsz., Ld. 1904, 7–10. onsz., Martian Juliántól vásárlás.
Ld. 1905, 4–7. onsz., Ld. 1905, 9–20. onsz. Martian Juliánnal csere. Ld. 1905, 8. onsz.”
Nagyertsei és gelenczei Tholdalagi Zsigmond László (1766–1847) főispán, a Marosszéki református egyházmegye főfelügyelője, a marosvásárhelyi Református Kollégium főkurátora.
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diplomát is eladta, s a vásárló zsidó aztán 5000 frt-ért kínálta vissza neki; de ő azt felelte –
amint felesége jelenlétében mondá –: „H…ok1852 a diplomára. Diploma nélkül is gróf vagyok.
Azt úgy is tudják”, – s nem vette meg.
A leveleket kikölcsönöztem,1853 s még eljövetelem előtt a könyvtárba pillantva észrevettem egy nagy ezüstkapcsos bibliát. Teleki Mihálynéé Veér Judité1854 volt. A váradi bibliának
ezenkívül egy más példánya is volt mellette.1855
A gróf kocsiján jöttünk be, haza.
Vasárnap délelőttig még a Teleki-levéltárba jártam, s akkor végeztem be a Földváry–
Kun-leveleket. Akkor aztán – 26-án délben – kimentem Búzás-Besenyőbe özv. Zólyomi
Alfrédnéékhoz. Az esti vonattal 11-re jöttem haza. Egész nap esett az eső. Csak estefelé
mehettünk ki Zólyomi Izabellával, s a náluk levő Iszlai Etelkával a faluba. Nagy falu. Engem
a terjedelme meglepett. Úgy vettem észre, hogy Zólyomiéknál Roska Marcinak nem sok
kilátása van. Hoztam a könyvtárnak tőlük egy csonka váradi bibliát,1856 mely a tornácon
hevert, s három prücsköt ráztam ki belőle. Elkértem lemásolásra a címereslevelük másolatát
is.1857 Másnap csaknem egész nap feküdtem, mert a permetezett buzás-besenyői szőlő megártott. Kedden délben indultam fel. Biástól két láda csereanyagot hoztam. Kerellő Szentpáltól
Kolozsvárig Iszlai Etelkát is gárdíroztam.
Október 12., este.
Nem volt időm újra rég, hogy felírjak magamnak egyet-mást, pedig igen sok érdekes
írnivalóm lett volna.
1852
1853
1854
1855

A kipontozott szó kiegészítése vélhetően: Hányok.
Feldolgozásukkal kapcsolatban l. Kelemen Lajos: A Brenhidai és Kövesdi báró Huszárok i. m.
Széki Teleki Mihály felesége, köröstarcsai Veér Judit (1641–1707).
A koronkai könyvtár volt Erdély egyik leggazdagabb magánkönyvtára. A könyvtár alapját a
Göttingenben tanult Katona Zsigmond könyvgyűjteménye képezte, melyhez Tholdalagi Ferenc
marosszéki királybíró felesége, Katona Anna révén jutottak. 1944-ben – a Teleki Tékába menekített néhány köteten kívül – a teljes könyvtár megsemmisült. L. Tholdalagi Pál: Egy régi család
történetéből. In: Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Szerk. Kovács Kiss
Gyöngy. Kolozsvár, 2004, Komp-Press–Korunk Baráti Társaság. 92. További sorsáról l.
„Koronka emlékeiből csak nehány családi kép és a könyvtár fele menekült meg”. Kelemen Lajos
levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24.) és „nehány emlékünk pedig örökre elpusztult. Így a koronkai 1550-es évekből való magyar följegyzés – mely különben nem erdélyi
volt – s ugyanott az a kötet, mely nehány XVI. századi székely kőmíves nevét tartalmazta egy
névsorban”. Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1946. május 7.). MOL R 343/1.
Kelemen Lajos által írt levelek. Továbbá „eléggé kértem volt Tholdalagi Józsefet, hogy ezeket a
nem családi dolgokat tegye letétbe. Addig halogatta, míg a Sors tabula rasat csinált. Elpusztultak a XVI. századi székely kőmívesadatok is az ott volt szép összeíráspéldányban”. Kelemen
Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1949. március 10.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által
írt levelek.
1856 Szent Biblia Varadon, Colosvarat, MDCLXI, Szenci K. Abraham. (RMNY IV. 2982.)
1857 Kelemen Lajos nagy gondot fordított a nemeslevelek lemásolására és kiadására. „A Genealógiai
Füzetekben publikálom régebb másolt nemesleveleim sorozatát, s egész mozgalmat indítottunk
ennek a révén, hogy egy nagyobb sorozatot adhassunk. Már több mint 50 címereslevelünk lesz.
Örömömre szolgál, hogy az én 17 darabom indította meg az egész dolgot, s a tömeges kiadás
eszméjét egyáltalán én vetettem fel, s agitáltam érdekében. Vásárhelyről is kapunk a koll. könyvtárból 11 darabot, s az öreg Koncz saját másolatait.” Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. február 2.). KL Lev I. 483.
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Szeptember 2-án Miklós feljővén, 8-án vele, Persiánnal, Köblössel, Demeter Dezsővel, a
Marosvásárhelyről jött szerény, szinte élhetetlen, új elsőéves tanárjelölttel és Nemes Nagy
Lajossal kimentünk az Árpád-csúcsra. Kivittük Németit, a ruhatárost is. Az E. K. E. vendéglője felé mentünk, ott egy-egy pohár sört rendeltem a társaságnak, s a magunkkal hozott
kenyeret, túrót és gyümölcsöt már az Árpád-csúcs kilátótornyában fogyasztottuk el. Majdnem egy órát töltve ott, gyönyörködtünk a felséges szép kilátásban, s lejövet a szelicsei1858
úton jöttünk ki, a berbéki erdőházhoz.1859
Felmenőben kipróbáltuk a szobafegyverünket, jó eredménnyel, s visszatérőben, az alkonyatban egy jó 100 lépésre lévő szénaboglyába lőttünk 6 golyót.
Csúf idők jártak nemsokára. 25-én még hó is hullott. Ily korán még soha sem értem
havat. Emlékszem, hogy ezelőtt mintegy 18–20 évvel, mikor egyszer Kis-Adorjánban Kelemen Eszter nénémnél, a Kelemen József leányánál, Adorjáni Péternénél voltam szüreten, a
szentháromsági szőlőhegyen, hol szedtük a szőlőt, nehányszor úgy nekieredt az apró porhóhullás, hogy szürke lett a világ tőle. Ez azonban október 16. után volt, mert ott Gál-napkor1860 szokták a szüretet kezdeni.
Szegény Eszter néném – igen jó asszony – már akkor köszvényben feküdt. Még évekig
élt, úgy, az ágyban. Engem nagyon szeretett, s mindig azt jövendölte szegény apámnak,
hogy belőlem nem közönséges ember lesz.
Szeptember 30-án a Békásba vittem Miklóst ki. A szőlőhegy tetején utolért egy kocsin
Gidófalvyné. Hívott, hogy menjünk el a szőlőbe, s így visszajövet betértünk oda a diószüretre. Most október 7-én pedig, mikor a Kányafőn voltunk búcsúsétán Miklóssal és Nemes
Nagy Lajossal, Csíki Laci hívására az ő kertjébe mentünk be a Rákóczi úton, s a megfagyott
szőlőből jó deákos szüretet csaptunk.
Szeptember 16-án jött fel Jenő Ilonkával1861 s az anyjával, másnap Jenő hazament, s
18-án reggel Ilonkáék is.
Szeptemberben a levéltárak hónapja volt. A hónap elején behoztuk – tán 12-én – a
gyömrői Teleki László-féle azt a levéltárat,1862 melyről a nyáron Bonyhán Bethlen Árpádné
grófnéval tárgyaltunk.1863 Az öreg Bornemisza Károly báró járt közbe. Gyönyörű, 20.000
felé járó missilis anyaga van. Legalább 90%-a XVIII. századi. Az én kezemen ment át teljesen minden. A Wesselényi-házhoz1864 vitettem két nagy társzekeren az egész anyagot a
ládákkal, s két levéltári szekrénnyel. Ott mindent kivettünk, kibontottunk, s a tömérdek
szeméttől kitisztítottuk. Előbb úgy volt, hogy napszámosokkal végeztetjük a munkát, de
aztán a Jósika-féle levéltár kellemetlen tanulságaira hivatkozván, az Igazgató úr kérésemre
beléegyezett, hogy intelligens emberekkel végeztessük »a munkát«. Így dolgozott aztán ott
1858
1859
1860
1861
1862

Tordaszelestye.
Berbéki erdőház = a Kolozsvár melletti, Árpád-kilátótól húzódó Bükk-erdő végén.
Gál-nap = október 14.
Kelemen Jenő és felesége, Gvidó Ilona.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve 1907. évre i. m. 18–19. A gróf gyömrői jelzőjének magyarázatául: „Széki gróf Teleki László (1864–1949) úgy lett gyömrői, hogy elvált feleségétől,
Paget Ilonától (1862–1932), és minden erdélyi birtokát eladva kiköltözött az akkori Pest-PilisSolt-Kiskun megyébe, Gyömrőre. Többé nem tért vissza Erdélybe”. Kelemen Lajos: Dr. Gidófalvy
István i. m. 136.
1863 Az előzményeket l. Kelemen Lajos 1906. július 19-i naplóbejegyzésében.
1864 Wesselényi-ház = az Egyetemi Könyvtár melletti egyemeletes épület. A 19. században az utcát a
ház miatt nevezhették Wesselényi utcának. Lásd Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 536.
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Sebestyén,1865 s 11 napig Kovács Lajos, másfél napot Létay Balázs1866 és Kiss Ernő volt tanítványaim, s hosszabb időt, maig, Kövendi Károly tanárjelölt, Kövendi Kálmán m[agyar]
fülpösi ref. papnak, az én 2. és 3. elemi jó tanítómnak fia. Most már a miss[ilis] levelek
dátumozásának munkája folyik, s fele annak is kész. A pereket, gazdasági leveleket stb. csoportokba sorozom, úgy, hogy miután a XVIII. századot megelőző anyagot már előbb különvettem, nagyjában a főcsoportok nemsokára kialakulnak, s a levéltár meglehetős használható állapotba kerül.
Fenn a könyvtárban van még egy nagy ládából kiszedett közel 5.000 missilis, s egy más
ládából kivett mintegy 1000 drb oklevél, illetve per és apró gazdasági adat. Ezekre még nem
került sor.
A Wesselényi-háznál a missilisek közül minden történelmi és irodalomtörténeti fontosságú levelet különvettem, midőn a kezemen átmentek. Bod Pétertől, Mányoki Ádámtól,1867
Bethlen Katától,1868 Apafi Mihálytól, a feleségétől,1869 özv. Teleki Mihálynétól,1870 ifj. Teleki
Mihálytól, a naplóíró kuructól,1871 több holland tanártól, Páriz Pápai Ferenctől,1872 Teleki
Sámuel kancellártól,1873 a könyvtáralapítótól, Bruckenthal Mihálytól,1874 Naláczy Józseftől
stb. vagy 800 drb levél, s vagy 100 érdekes, írott gyászjelentés került ki.
Megkaptam Bethlen Kata végrendeletének másolatát, meg eredetiben az enyedi kollégium számára írott hagyakozó okmányát a könyvtáráról, s több értékes mívelődéstörténeti
adatot.
Minden nap új és új örömöm volt egy-egy ily szerencsével.
A levelesládákból két nagy láda szemét került ki az összerágott és megrothadt levélroncsokból. Minden apró darabot megnéztem, s oly nagyszerű szerencsénk volt, hogy a rothadt
levelek mind csupa gazdasági missilisek voltak. Így is teljesen hasznavehetetlenné rothadt
mintegy 250 darab. Egy-egy ládában 2-3 egérfészek is volt. Kaptunk öt összeaszott egeret, de
élőt egyet sem. Rendkívül sok piszkot csináltak a levelekkel.
Érdekes, hogy e levéltárról legelőbb Páris Sándor tanárjelölttől nyertem tudomást.1875 Ő
csak hallott róla, de nem látta, mikor említette nekem. Aztán Szacsvay József útján, az öreg
Szacsvaytól, az ügyvédtől akartam megtudni, hogy mi van abban a levéltárban, de ő nem
tudta, sőt azt mondta, hogy tudomása szerint el is vitték. A nyáron Bonyhán hozódott újra
elő, s akkor ajánlottam, hogy a Grófné1876 írjon Telekinek, hogy tegye letétbe hozzánk. Végre
ez sikerült is. Közvetve tehát még oly korlátolt teremtése is az Istennek használhat, amilyen
Páris, akinél begyepesedettebb fejű ember a pályánkon nem sok van. Tudatlanságára jel1865 Köpeczi Sebestyén József.
1866 Aranyosrákosi Létay Balázs (1888–1914) régész, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának segédarcheológusa.,
1867 Mányoki Ádám (1673–1757) festő, grafikus.
1868 Bethleni gróf Bethlen Kata (1700–1759), Teleki József özvegye.
1869 I. Apafi Mihály fejedelem felesége, Bornemisza Anna (1630 körül–1688).
1870 Veér Judit.
1871 Ifj. Teleki Mihály.
1872 Pápai Páriz Ferenc (1649–1716) orvos, szótáríró, a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanára.
1873 Széki gróf Teleki Sámuel (1739–1822) erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója.
1874 Báró Bruckenthal Mihály (1716–1773) fogarasi főkapitány.
1875 Páris Sándor is gyarapította az Egyetemi Könyvtár kézirattárát. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Páris Sándortól vétel, Kolozsvár. Ld. 1905, 1. onsz.”
1876 Gróf Bethlen Árpádné báró Huszár Margit.
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lemző, hogy szerinte az Árpád-korból egyetlen írott emlékünk Magyarországon a Halotti
beszéd. És ez az ember egyik legszellemesebb írónk, Bethlen Miklós életrajza megírásával
készül merényletet elkövetni.1877
A Teleki-levelek még be sem kerültek, mikor Pósta Béla dr. útján arról értesültünk, hogy
a Bánffy grófok gazdasági levelei is bejönnek.1878 Csak levelekről beszéltek, s még azokra
gondoltam, amelyeket az öreg Bánffy György gróf1879 említett, mikor fenn járt a nyár elején.
Az Igazgató úr elküldött Bánffy Miklós grófhoz,1880 hogy tudjam meg, mikor szállíthatjuk az ígéretet. Kétszeri keresésre sem találtam otthon, s harmadszor az inas mutatta meg a
reánk néző ajándékot. Egy egész nagy szoba tele van szekrénnyel, s ezekben több ezer, főleg
gazdasági levél, illetve okmány van. Akkora tömeg, mint a már benn lévő Bánffy-levéltár.
Most, október elején beszélvén a gróffal, ő mondta, hogy az tulajdonképp a kihalt iktári
Bethlen, Korda és gyalakuti Lázár grófok gazdasági levéltára. Családi határozat kell a kiadhatáshoz. Decemberben családi gyűlés lesz, s januárban valószínűleg behozzuk a nagy
anyagot.1881
A Toldalagi-levéltár is bejön. Mikor a gazdasági kiállításon Toldalagi László gróf bennjárt, Eszterházy Kálmán grófnak, a Múz. Egyesület elnökének bejelentette, hogy hozzánk
adja be a levéltárát.1882 Azokban a napokban hozta be Tarcsafalváról Pálff y György is 1700-ig
az ő leveleit, s ígérte, hogy a többit is beküldi.
Miután a Toldalagi-levéltárért engem küldenek ki, írtam Marosvásárhelyre Csíki Lajosnak és Lakatosnak1883 a kollégiumnál őrzött »ládákért« ládák ügyében, s Izsó Ferencnek és
Pataki Györgynek, a szabó ipartársulat elnökének és alelnökének, a céhlevelekért és jegyzőkönyvekért. Kedvező válaszokat kaptam.1884 Ha a jó Isten segít, nagy lépéssel megy az erdélyi magyar nemzeti múzeumi levéltár ügye előbbre.1885
1877 Páris Sándor: Gróf Bethlen Miklós élete. Kolozsvár, 1907, Gombos ny.
1878 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „gr. Bánffy György letéte. Ld. 1912, 18–126. onsz. Ms 1966, 1858, 2005, 2018, 2066, 2103,
2107, 2123, 2147.”
1879 Losonczi gróf Bánffy György (1844–1929) földbirtokos, az erdélyi református egyház főgondnoka, gróf Bánffy Miklós édesapja.
1880 Losonczi gróf Bánffy Miklós(1874–1950) író, politikus, külügyminiszter. 1906–1909 között Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja, 1921–22-ben a Bethlen-kormány külügyminisztere.
1926-ben hazatelepült Erdélybe.
1881 Kelemen Lajos emléket állított a nagylelkű adományozónak. Gróf Bánffy György. Az Erdélyi
Múzeum levéltárának egyik megalapozója, fő gyarapítója. Erdélyi Lapok, 1909. 9. sz. 224. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 78.
1882 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Nagyercsei gr. Toldalagi László levéltárából kiv. örökös letétek. Ld. 1907, 262–304. onsz. Ld.
1907, 325. Ld. 1911, 18–25. onsz.” A kéziratok beérkezését a gyűjtemények gyarapodásáról szóló beszámoló is kiemelten kezelte Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve 1907. évre i. m. 18.
1883 Lakatos Sámuel.
1884 A ládák beérkeztek, l. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos
kézírásával olvasható: „Marosvásárhelyi szabó ipartársulat örökös letétje. Ld. 1907. 45–65.
onsz.” A kéziratok beérkezését a gyűjtemények gyarapodásáról szóló beszámoló is kiemelten
kezelte: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve 1907. évre i. m. 19.
1885 A Thorotzkay-levéltár beérkezésével az Erdélyi Nemzeti Múzeumban elhelyezett családi levéltárak száma 26-ra emelkedett. „Altorjai báró Apor család levéltára. Br. Apor Gáborné letéte,
1903. (Apor Péter és utódai levelezése s az Apor Péter szereplésére vonatkozó iratok). Losonczi
gróf Bánffy család levéltára, gróf Bánffy György m. kir. főajtónálló mester ajándéka, 1903.
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A Wass grófok levéltárával szintén jó úton van a dolog, de úgy látszik, hogy ezt csak az
új épületbe kapjuk oda.
Október 14., este.
Miklós tegnap este hazament szüreti szünidőre. Ma voltam a Márki Sándor 30 éves
tanári jubileumára rendezett ünnepélyen.1886 Volt tanítványai részéről Kovács Kálmánnal
engem küldtek ki az ifjúság küldöttségébe a meghívására.
Kedves, szép ünnepély volt. Mikor Márki az édesanyjáról megemlékezett, sok emberével
együtt az én szemem is megtelt könnyel.
Voltam a banketten is.
Ő igazán megérdemelte, hogy ünnepeljék. Nem kereste a szereplést s ünneplést. Hosszú,
szép, értékes működése méltóvá tette, hogy szeressük, s azt meg is mutassuk.1887
Október 21., este.
Hutter Kálmán VIII. osztályos tanítványommal nagyot sétáltunk. Fél kettőre feljött hozzám, s úgy volt, hogy a város tójához megyünk, azonban a patai úton indultunk, s mind
tovább mentünk. Miután éppen tegnap este beszéltük meg Kovács Pistával s Ferenczivel,1888
hogy 28-án felkeressük a Sóvölgyben levő kuruc-sírokat, s a Sóvölgy már közel volt, arra
mentünk, s le is ereszkedtünk a völgybe.

Galánthai gróf Esterházi család cseszneki ágának levéltára, gróf Esterházi János letéte, 1883.
Gróf Gyulay és Kuun család levéltára, osdolai dr. gr. Kuun Géza ajándéka, 1905. Branyicskai
báró Jósika család magyarfenesi levéltára, br. Jósika Gyula és testvérei ajándéka, 1902.
Magyargyerőmonostori báró Kemény Pál családi levéltára, br. Kemény Pál letéte, 1903. Szárhegyi gróf Lázár család medgyesfalvi levéltára, özv. gr. Lázár Mórné, Barcsay Polixéna letéte, 1903.
(Nagyrészben a killyéni Székely-család leveleivel.) Tartsafalvi Pálffi család levéltára, Pálffi
György letéte, 1906. Kisbudaki Rettegi család levéltára, Rettegi Sándor letéte, 1907. Csíkszentdomokosi Sándor család levéltára, Tartsafalvi Pálffi Mihály és Szenkovits Gyula ajándéka,
1904. Pákai Sárosy család levéltára, Szenkovits Antal, Pálffi Mihály és Nagy Margit ajándéka,
1904, és ifj. Biás István pótlása, 1906. Széki gróf Teleki László (a gyömrői) levéltára, 1906.
Nagyercsei gróf Tholdalagi család koronkai levéltára, gr. Tholdalagi László letéte, 1906. A
toroczkószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára, Thorotzkay Sándor letéte, 1907. Hadadi báró
Wesselényi család levéltára, báró Wesselényi Miklós letéte, 1896. A nyárádszentimrei Balogh
család levelei, 1903. Az albisi Barthos család levelesládája, 1903. A malomfalvi Benedek család
leveles tarisznyája, Benedek Elek ajándéka, 1903. A nagykedei Fekete család levelei, Pálffi Mihály ajándéka, 1906. A sárosmagyarberkeszi Katona család levéltárának maradványai, báró
Győrffy Gézáné adománya, 1905. A kérői és pókafalvi Kathonay család levelesládája, Kathonay
Domokos ajándéka, 1904. Báró Kemény Györgyné, szül. br. Kemény Anna levelesládája, Kolozs
megye letéte, 1903. A mezőbándi Kovács család levelesládája, Szász Ferenc letéte, 1905. Az egri
Kovács család levele, 1905. A benczédi Pap család levelei, Pap Domokos letéte, 1903. Tartsafalvi
Pálffi Sándor és Zsigmond levelei, 1903.” Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve 1907. évre i. m.
20.
1886 L. Dr. Márki Sándor tanári jubileuma. 1906. október 14. Klny. az Ujság 283. számából. Kolozsvár, 1906.
1887 Márki Sándor 30 éves tanári működésének jubileumát 1906. október 14-én a Ferenc József Tudományegyetem aulájában rendezték.
1888 Ferenczi Sándor.
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Szép kis vízesésre találtunk, s két erdő közt egy bájos völgyön feltértünk Györgyfalva
felé. Csak egy gyermekkel s egy oláh pásztorral találkoztunk az egész völgyben, akik nem
tudván magyarul, semmit sem tudhattunk meg tőlük.
Eléggé néztünk szerteszét egész úton, ha halmokat látnánk, mert ott 2000-nél több
kuruc esett el, de sehol sem láttunk ilyeneket. Györgyfalvától mintegy 2 kilométerre visszafordultunk s a lemenő napot irányul jelölve nekivágtunk a hegyeknek. A Vérvölgyön, a
szélén haladva egy hegyre értünk fel, hol előbb egy kis leánykával, aztán 4 pásztorfiúval
találkoztunk. Ezektől tudtuk meg a hátunk mögött maradt völgy nevét. Kérdeztük, hogy a
határban nem tudnak-e régi sírdombokat, ahova sok ember van temetve – de nem tudtak.
Már alkonyodott. Messze egy tanya látszott lenn a völgyben, s azt vettük innen irányul.
Mire fél kilométernyire értünk tőle, már úgy bealkonyodott, hogy alig a körvonalait láthattuk. Átugrottunk a völgyön végigsiető patakon s a hajdani tógát végénél elmenő györgyfalvi
útba jutottunk. Itt már be is sötétedett, s mire Kolozsvár felé az első emelkedés tetejére
értünk, már a villanylámpákat láttuk. Fél hétre értünk be. Hutter hívását nem akarva visszautasítani, bementem hozzájuk, s a húga egy pohár kávét készített. Akkor érkezett meg oda
Tóth István, az a jó rajzoló-fiú, kit Désen ismertem volt meg.
Mire hazajutottam, MiklósVásárhelyről megérkezve, várt.
November 10., este
A múlt hetek legnevezetesebb eseményei reám nézve igen változatosak voltak, de a legérdekesebb mindenesetre az volt, midőn Eötvös Károly1889 október 22-én, délelőtt 11 óra tájt
feljött hozzánk a levéltárba, s csaknem két és fél órát tölthettem vele. Veress1890 bemutatott,
s Eötvös elmondta, hogy ő a Gyulaffyakra vonatkozó dunántúli hagyományokat ki akarja
dolgozni olyanszerűen, mint a Balaton körüli utazásokat.1891 Gyulaffy László,1892 a János
Zsigmond1893 és Báthory István1894 alatt élt hadvezér életére nehány vonást szeretne, hogy a
históriával ne jöjjön ellentétbe. Rögtön eszembe jutott éppen az ő Balaton körüli utazásaiból
nyert eszmetársításom alapján, hogy láttam a Gyulai–Kuun-levéltárban azt a levelet, melyben Gyulaffyt János Zsigmond behívja. Nagy szerencsével alig öt perc keresés után meg is
találtam, s aztán 3 csomóból mintegy 40, Gyulaffyra vonatkozó levelet kaptam még ki,
melyek azonban főképp perek és birtokügyi adatok voltak. A János Zsigmond levelét hamar
le is írtam neki. Mikor végignézegette déli 1 órára, amiket előkerestem, Veresset megkérte,
hogy másoltassa le azokat neki. Ferenczi1895 fogja másolni.
Vele volt Bpestről dr. Molnár Jenő1896 is. Veressel együtt elkísértem a Sétatér utcába, hova
Molnár testvéréhez mentek. Útközben kedvesen beszélgetett, majd szidta a kormányt. Úgy
láttam, hogy a hangulat iránt tapogatózik, de mi igen tartózkodóan viselkedtünk.
1889 Eötvös Károly (1842–1916) ügyvéd, író. 1872-től több ciklusban országgyűlési képviselő, 1893ig a 48-as Függetlenségi Párt elnöke.
1890 Veress Endre.
1891 Lásd Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. I–II. Bp., 1901, Révai.
1892 Rátóti Gyulaffy László (1520 körül–1579) végvári kapitány. 1568-ban Erdélybe költözött, és
János Zsigmond hűségére állt. 1575-ben, a szentpáli csatában Báthory István hadainak generálisa.
1893 János Zsigmond (1540–1571) választott magyar király. 1565-től haláláig Erdély első fejedelme.
1894 Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelem (1571–86) és Lengyelország királya (1576–86).
1895 Ferenczi Miklós.
1896 Molnár Jenő (1880–1933) író, publicista, 1909-től a Borsszem élclap szerkesztője.
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A Mátyás-szobor előtt megállottunk s ott mondta: „Ez se volt magyar”. Aztán pár szóval
elmondta, hogy miért nem tartja ő annak. Magyar szempontból igaza volt. Arra az alakra,
amelyik száját kitátva lelkesedik, illetve éljenezne, azt mondta, hogy „ez éppen olyan, mint
Vázsonyi Vilmos”.1897 Molnár azt felelte, hogy annak egy vonása sem hasonlít. „Dehogynem.
Éppen olyan. Vázsonyi is örökké kiabál” – felelte Eötvös.
Miután nagyságoltam, a levéltárban igen nyájasan felhívott, hogy ne nagyságoljam, s
letegezett. Erős emlékezőtehetségére jellemző, hogy az én közönséges nevemet is megjegyezte, s másnap Márki Sándor mondta, hogy hallotta tőle, hogy milyen érdekes dolgokat
kerestem elő neki.
28-án Szádeczky Bélával, Kovács Pistával és Sebestyén Józseffel künn jártunk Patábana
csatatér megkeresésére.1898 Vittük Némethit is.1899 A dezméri őrháztól indulva a völgyön
mentünk fel. Egyszerre ahol az út hágni kezd, a völgyben a patak mellett két nemzeti lobogó
alatt egy nagy »sort« sor embert láttunk meg. Ahogy észrevettek, megállottak, s mi is. Intettek, és egyik a lobogóval felénk indult. Jó fél kilométerre lehettek. Azt hittük, hogy patai
ünneplők, kik a kuruc sírokhoz igyekeznek. Odaérve minket megéljeneztek, s a tanító
üdvözölt. Én válaszoltam. Vagy 30 iskolás gyermek, s mintegy 15 felnőtt ember volt, köztük
a segédjegyző, az udvari számtartó, a pap fia stb. Együtt mentünk tovább. Áthaladtunk az
igen érdekes alakulatú hegynyíláson, s nekivágtunk a hegyoldalnak. Mintegy 3/4 órai út
után értünk a Harangos kút nevű forráshoz, „hova a tatárjáráskor a falu harangjait rejtették”. Közelében, a Puszta nevű hely állítólag Pata régi helye. A templom nyomai jól kivehetők. Két kis faragott kődarabot elhoztunk onnan magunkkal. Az itt levő sok csontról gyanítják, hogy azok a kurucok csontjai lehetnek, de azok bizonyosan a templom alatt és mellett
levő sírokból kerültek ki. Különben a nép nem tud a nagy csatáról, ellenben annál pompásabb és tisztább hagyományai élnek a tatárjárásnak. Györgyfalván él egy Halász Bangó nevű
80 éves vénasszony. „Ennek az anyjának az anyjának, az anyjának az anyja” ott volt a tatár
rabságban, s beszélik, hogy mint őrizték a tatárok az egy helyre estenként bezárt magyarokat. Végre egy távozásuk – vadászásuk – alatt a györgyfalvi asszony kibocsátotta a foglyokat,
s mindnyájan elszöktek, vele együtt.
A csontokról is az a nép hagyománya, hogy a leégetett templomba menekült, s oda pusztult magyarok csontjai.
Az Erdélyi Hírlapban röviden megírván a csatatérkeresést, az Ellenzék kigúnyolta. Jellemző Magyarira1900 és munkatársai míveltségére, hogy miből űznek gúnyt.
Bár jól feltarisznyáltunk, el kellett fogadnunk a meghívást a református paphoz, Kis
Péterhez, s ott ebédeltünk. Este sötétben értünk haza.

1897 Vázsonyi Vilmos (1868–1926) ügyvéd. A Polgári Demokrata Párt megalapítója, az Új Század
politikai hetilapot megindítója, az Esterházy-kormány igazságügy-minisztere.
1898 1704. október 7-én a Kolozsvár felmentésére igyekvő Jean Rabutin lovassági tábornok csapata
legyőzte a kuruc sereget. Kelemen Lajos igyekezett minél jobban tájékozódni, az ügyben több
szakmabeli, így Csutak Vilmos véleményét kikérte. Csutak Vilmos levele Kelemen Lajosnak
(Sepsiszentgyörgy, 1906. október 22.). KL Lev I. 744.
1899 Némethi Lajos.
1900 Magyary Mihály.
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December 1., este.
November 20-án voltam künn Gerenden1901 a Régiségtár megbízásából a templomnál.1902 Hirsch Mayerné vendége voltam, kinek Lajos fia, tanítványom, figyelmeztetett a freskókra, melyeket azonban leérkezésemre már bemeszeltek.1903
A Régiségtárnak tett jelentésemben bőven leírtam amit láttam, s az Orbán Balázs Székelyföld leírásának V. kötetébe is bejegyeztem a »Levéltár, illetve« Kézirattár számára jegyzetes példánynak köttetett példányba azt, ami érdemes látni, vagy megjegyeznivaló volt.
25-én este mentem haza. 26-án Koronkában összecsomagoltuk a Toldalagi-levéltárat, s
másnap délre vasútra adtam. A Gróf, a kisleánya,1904 kisebb fia, Józsi, s a nevelőnő voltak az
inassal a segítségeim. 27-én délután Biásnál jártam a Teleki-levéltárban, s igazítottam vele a
mi Teleki-levéltárunk ügyében.1905 Békét hagynak neki. Estére lementem Izsó Ferenchez, a
szabó céhmesterhez, de vásárban volt, s így másnap délelőtt mentem újra le. Leveleimnek
meglett végre a foganatja. Régi dolgaikat átadták. Ezzel is régi vágyam telt be. A mai Erdélyi
Hírlapba rövid hírben megírtam ezt,1906 s a lapot elküldtem Izsónak,1907 Patakinak,1908 s
Kézelnek és Vajkának,1909 kikre tán szintén hatni fog a jó példaadás.
Tárgyaltam a kollégiumi levelesládákról is. A Berzenczey-levéltár ügyében tegnap írtam
Berzenczey Domokosnak és özv. Kolosváry Jánosnénak.
A múlt hónapban érkezett be Pálffy György levéltára is Tarcsafalváról. Az öreg szeptember elején személyesen hozta fel az 1700-ig terjedő leveleket, de azt hitte, hogy újabbakat és
apróbbakat nem gyűjtünk. Egész délután 5 óra utánig együtt voltam vele akkor a levéltárunkban és sok mindent megmutogattam neki. Megértettem vele, hogy a kisebb dolgokat
sem vetjük meg, s úgy ígérte aztán, hogy mindent beküld. Egy daloskönyv töredékét is
behozta, s most beküldte a nagyobb felét is.
Ugyancsak a múlt hónapban hozta a véletlen szerencse a Teleki-levéltárunk újabb szaporulatát is.
Bethlen Árpádné felizent november 9-én, midőn éppen órát tartottam az unitárius kollégiumban, hogy menjek le, mert a padláson újra régi leveleket találtak. Ferenczi Miklós 3
órakor előmbe jött, és én rögtön elmentem a Farkas utcai házhoz, s a Grófnéval beszélve,
1901 Aranyosgerend.
1902 A megbízást l. KL Lev I. 753.
1903 Az Egyetemi Könyvtár szempontjából sem volt eredménytelen az útja. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Hirsch Mayerné, özv.
ajándéka, Gerend. Ld. 1907, 309–310. onsz.”
1904 Nagyercsei és gelenczei Tholdalagi László és gyermekei: Ilona (1894–1978) és Tholdalagi József
(1899–1944).
1905 A levéltári anyagból Biás István egykötetnyi forrásanyagot tett közzé, amelyhez Kelemen Lajos
írt előszót. L. Unitárius egyháztörténeti adatok (1619–1866). A Széki gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárából kiadja Biás István. A bevezetést írta Kelemen Lajos. Marosvásárhely,
1910.
1906 L. A marosvásárhelyi szabó céh ereklyéi Kolozsvárott. „A marosvásárhelyi szabó ipartársulat Izsó
Ferenc elnök és Pataki György alelnök kezdeményezésére elhatározta, hogy a marosvásárhelyi
régi szabó céh számadáskönyveit, irományait és lobogóját örökös megőrzésre az Erdélyi Nemzeti Múzeumban helyezi el. A céh legrégebbi oklevele 1514-ből való, legrégebbi számadáskönyve 1603-ban kezdődik, lobogója 1834-ben készült. Az átvétel már megtörtént.” Erdélyi Hírlap,
1906. december 1. 31. sz. 7.
1907 Izsó Ferenc.
1908 Pataki György.
1909 Kézel István és Vajka András, a marosvásárhelyi lakatos ipartársulat vezetői.
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megnéztem a leveleket. Úgy akadtak reájuk, hogy a villanyt bevezették, s a szerelőknek
útjokba került a sok papíros, midőn a padlást fúrták.
Másnap fél kilenckor már ott voltam egy szekérrel, s másfél óra alatt tudtuk a cserepek
közül, s piszokból, porból, üvegdarabok, csontok közül kiszedni a mintegy 5.000 drb,
nagyobb részben missilis levelet. Teljesen az az anyag, amely az előbbi, törzsszállítmány
volt. Egy-egyet 2–3 ujjnyi porréteg alól vájtam ki, s mikor mindent felszedtünk, még akkor
is végigkerestem a port egy pálcával, hogy egyetlen darab se maradjon ott. Annak a szerelőnek, ki a levelekre akadt, 2 koronát ajándékoztam örömömben.
Ezekből került elő többek közt Thököly Imre1910 egy levele, Bod Péter 13 levele, Széchenyi Istvánnak 2, Wesselényi Istvánnak, a kuruc Teleki Mihálynak stb. igen sok levele, s vagy
70 írott gyászjelentés – köztük a Bethlen Katáé.
Rendkívül érdekes volt egy külön csomó, melyet – Mikó Imre gr. írását egy levelén megismerve – ösztönszerűleg félretettem. Egy este aztán szétbontva láttam, hogy Mikó Imre gr.
5 drb 1848 első feléből való levelén kívül abban van Jósika Samu kancellárnak1911 1846
második felétől 1848 közepéig vagy 15–20 bizalmas levele Teleki József gubernátorhoz,1912 s
ezekkel V. Ferdinánd király és Puchner1913 1–1 levele. A levelek egészen felizgattak. Hálát
adhatunk az Istennek, hogy nem vesztek el a padláson.
December 15., este.
Délben járt nálam Kolosváry Jánosné egy fiatalabb, elég csinos özvegyforma úriasszonynyal. Tán leánya. Ők a Berenczey-levéltár átvételébe beléegyeznek. Kolosváryné a nyilatkozatot alá is írta.
Ugyancsak ma volt benn Désről a Ferenczi Miklós édesapja. Éppen akkor volt ő is ott,
mikor az asszonyvendégeim.
Délután temettük el Benczédy Gergelyt.1914 Én tiszteltem, szerettem, és nagyra becsültem. Ilyennek képzeltem én az igazi unitárius embert. Szerény, jellemes, igazságos, okos, jó
akaratú, takarékos, gondos férfiúnak ismertem. Engem szeretett.
Midőn a nemeslevelemet elkérte, s az azzal átadott produkciós perünkből, okmányokból és keresztlevelekből látta, hogy én is nagyernyei Kelemen vagyok, a családunkra vonatkozó félívnyi jegyzettel kedveskedett, s láthatólag örvendett, hogy arról, amit valakitől hallott, meg is győződhetett.
Tegnap kezdtük a Toldalagi-levéltár kicsomagolását.

1910 Késmárki gróf Thököly Imre (1657–1705) kuruc hadvezér, 1682–1685 között Felső-Magyarország, majd 1690-ben Erdély fejedelme.
1911 Branyicskai báró Jósika Samu (1805–1860) konzervatív politikus. 1841-ben főkormányzó,
1846–1848 között erdélyi kancellár.
1912 Teleki József (1790–1855) történetíró, jogász, Erdély kormányzója, az Akadémiai Könyvtár alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke.
1913 Stanislaus Anton Puchner.
1914 Gál Kelemen megemlékezett centenáriumáról, s munkálkodásában Kelemen Lajos mellé helyezte. „Azok közé tartozott, akik mint Kénosi Tőzsér, Kozma Gergely, Jakab Elek, Kelemen
Lajos stb. szenvedéllyel ásták bele magukat a levéltár sötét titkaiba.” Benczédi Gergely. Születésének 100-ik évfordulójára. Unitárius Közlöny, 1939. 3. sz. 44–45.
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December 28., este.
Ünnep első napján az öreg Gidófalvyéknál, másodnapján Müllerné nénémnél1915 voltam
ebéden. Itt már harmadszor találkoztam most a Géza1916 jegyesével, a Nagy Dezső leányával,
ki nekem teljességgel nem tetszik. Éppen ezért korán eligyekeztem onnan. Tegnap este
Sebestyén1917 az én vendégem volt teára, s a hazulról küldött disznóköltségekre.
Ma a Wesselényi Ferenc báró1918 választása volt nekem is a nap fő eseménye.1919
Meghallgattam volt a programbeszédjét is. Igen rokonszenves megjelenésű, egész jó szónok. Úgy látszik, hogy – szerencsére – inkább a nagyapjára üt vissza, mint az apjára.
Este a lelkes hóstátiakkal együtt én is felmentem a Wesselényi-ház udvarára, hol az új
képviselő röviden beszélt, s aztán lekísértük a városházára a mandátum átvételére, hol jó
órai várakozás után lett az kész, s akkor az erkélyről Wesselényi újra szólott.
Tegnap kaptam Berzenczey Domokostól a reánk nézve kedvező választ a levéltáruk
ügyében.

1915 Müller Albertné Molnár Róza, akinek édesanyja Kelemen Lajos édesanyjának első unokatestvére volt. Első férje Müller Albert (*1895) közjegyző, megözvegyülése után Halmágyi Antal
(*1895), a marosvásárhelyi Református Kollégium, majd a nagyenyedi Bethlen Kollégium mértan- és rajztanára volt a következő. Kelemen Lajos tanára az gimnázium első osztályában. Fontosnak tartotta megörökíteni, hogy „működésében reám nézve az az emlékezetes-nevezetes,
hogy őt láttam életemben legelőbb arcképet rajzolni”. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 97.
1916 Molnár Géza mezőbodoni haszonbérlő, Molnár Károly (1824–1892) birtokos, Torda-Aranyos
megyei bizottsági tag és Molnár Károlyné Bodó Klára (1830–1893) fia.
1917 Köpeczi Sebestyén József.
1918 Hadadi báró Wesselényi Ferenc (1875–1918) országgyűlési képviselő.
1919 Wesselényi Ferencet megválasztották Kolozsvár II. kerülete képviselőjének.
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1907. januárius 26.
Örvendetes hírrel kezdem az évet, bár későcskén. Az Igazgatónkma este fél hat felé feljött, és kihívatott Persiánnal a ruhatárba. Nem tudtam, miért hivathat. Éppen a szobámban
volt Sándor Imre Köblössel. Kimentem, előmbe állott és örvendező komolysággal nyújtotta
a kezét, mondván: „Gratulálok, könyvtártiszt úr!”
Az első pillanatban meglepődtem, de rögtön átgondolva a történteket, örvendező szívvel, kipirosodva köszöntem meg. Mondta aztán, hogy Tóth Lajostól, a miniszteri tanácsostól értesült ma, hogy a miniszter aláírta már címzetes könyvtártiszti kinevezéseinket.
Nemsokára indult is el, de megtudva, hogy Köblös is fenn van, őt is kihívatta, s a bölcsészetkari dékánátus előtt neki is hasonlólag adta tudtára az örvendetes újságot.
Itt azután megtudtuk azt is, hogy az újonnan szervezendő tiszti állások nem lesznek
benne az 1908-i költségvetésben, csak az 1909-iben.
Tehát még két hosszú, keserves évet kell várakoznunk.
Most azonban csak az előre tett lépés öröme uralkodott a szíveinkben, s hálásan tértünk
vissza a könyvtárba, és boldogan jöttünk el.
Januárius 27., este.
Kovács Pistával a Majális utcán kimentünk azzal a céllal, hogy a ma már megenyhült
időt felhasználva a színház kezdetéig sétáljunk egyet a mező felé. A kertek végénél megállva,
hátrább Darkó Ákost láttuk meg, ki szintén a mezőre igyekezett. Megvártuk, Pistát a vámig
bekísértük, s aztán Ákossal visszatértünk, s a Majális utca irányában künnebb haladó ösvény
irányát tartva a hóban, a kútnál kiértünk az országútba, és majdnem onnan tértünk vissza,
ahol a Bükk útja eltér. Szél fújt, jött a hó. Mire visszaértünk az ösvénybe, a nyomainkat
elnyelte volt már a hófúvás. Miklóssal is sétáltam még egyet a Monostori úton, s itthon tea
mellett bevégeztem a Nagyapám1920 visszaemlékezéseinek a felolvasását, melyet a múlt
vasárnap kezdtem volt elolvasni neki.
A hónap elején volt itt R. Kiss István,1921 s 18-án Biás.
Januárius 30.
Akárhogy nem is akarok a jövőre gondolni, folyton eszembe jut. Még több mint két év,
amíg kineveznek! Harminckét éves koromba jutok olyan helyzetbe – ha jutok –, hogy reámnehezült anyagi terheimtől szabadulni kezdhetek. Két évig újra tengődni fogok. Nem képezhetem magam, nem tanulhatok nyelveket, s a szegénység ideköt. Így múlik el az életem
legszebb ideje kenyérért, anyagi gondoktól terhesen, nehéz küzdelemben. Alkotóerőmet
megbénítja a gond, időmet megöli a 9 órás szolgálat s a kenyérkeresés. Fáradtan jövök este
haza, s alig tudok dolgozni valamit. Négy estémet hetenként az órákra való készülés megemészti (havi 24 koronáért!), a másik háromból egyet a levélírás vesz el. Két este mi értékes
dolgot lehet csinálni?
1920 Csomoss Miklós.
1921 Rugonfalvi Kiss István.
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Így az én sorsom meg lesz pecsételve… Kifáradt elmével, közönyös vagy keserű szívvel
jutok élhető állásba, hogy szaporítsam az annyira utált tucat-emberek, s nálunk jól ismert
tengődő hivatalnokok számát.
Februárius 10. de.
Három órakor jöttem haza az unitárius kollégium tornaestélyéről. Nem szándékoztam
ott maradni, de mindjárt a tánc kezdetén bemutattak Geltsch Editnek és Blankának,1922 kik
nagynénjükkel, özv. Tauffernével1923 és ennek kedves, szép, bájos növendék »Geltsch« leányával, Csermák Tildával1924 jöttek oda. Igen kevés ismeretségük volt, s mivel egyetlen kollégám sem táncolt, úgy maradtam oda táncosnak érettük, s nehány deákomat és Kövendy
Károlyt bemutattam nekik, hogy legyen, akivel táncoljanak. Geltsch Edit nagyszerűen járja
a csárdást. A legtöbbet vele táncoltam. Úgy jártuk, hogy a deákokból és a mamákból külön
nézőközönségünk került. Általában túlnyomó volt a csárdás. Jártak elég bosztont is, de
örömmel láttam, hogy a mi ifjúságunk közt egyetlen olyan bolond, viszketeges se akadt, ki
– mint ma sok nagyobb mulatságon megteszik – csárdásra is bosztont táncolt volna.
Tauffernéékkel és a Geltsch-leányokkal vacsoráltam. Ezeken kívül mással nem is táncoltam, s mikor ők elmentek, kikísértem őket, és öt perc múlva én is eljöttem.
Miklós elég jól viselte magát. Meglehetős jól táncol. Neki ez volt az első mulatsága. Rendezőnek is megválasztották az osztálytársai.
*
Hetedikén volt nálam, a könyvtárban fenn Br. Huszár Károly. Ideígérte a levelesládáját.
Némileg kidiplomatizáltam. Szeretne ugyanis egy olyan genealógiai tábla-szerű kimutatást
csináltatni, melyen az legyen feltüntetve, hogy az ezelőtt 200 évvel kétfelé oszlott abafájai
jószág hogy oszlott meg, kik kezén volt, s az övén rokonság, illetőleg a házassága kapcsán
hogy került újra együvé. Kérdezte, hogy lehet-e ilyen táblázatot csinálni? Lehet – mondtam
–, s én szívesen meg is csinálom, csak a levelesládáját küldje be, mert abban számos adat van
erre.1925 Rögtön megígérte, s most jó hajlandóságát látva továbbmentem azzal az ajánlattal,
hogy ha nem lehetetlen, hagyja is itt a ládát letétbe, az Erd. Múzeum levéltárának őrizetében. Röviden vázoltam neki a dolog előnyét, s biztosítottam, hogy jó helyen lesz, jól megőrizzük. Elég könnyen beléegyezett, csak azt kívánja, hogy a láda tartalmáról adjunk egy
jegyzéket. Ezt magunknak is megcsináljuk, midőn rendezzük, s így megígértem.
Felvittem másnap neki a Figyelő 1878-i évfolyamát, hol Mikes Kelemennek1926 az ő ősapjához Br. Huszár Józsefhez írott levele megjelent.1927 Mikes anyja Huszár (Boér) Józsefnek is
anyja volt, tehát ő Mikessel egy vérből való.

1922 Geltsch Lajos vasúti főellenőr leányai. Geltsch Edit szabász, a Marianum óraadó tanára.
1923 Özv. Tauffer Józsefné házbirtokos (Bocskai utca 1.), Tauffer József nagykereskedő, borász, kávéházas, a kolozsvári Polgári Társalkodó kezdeményezőjének és alapítójának a felesége.
1924 Csermák Gyulának, a Magyar–Francia Biztosítótársaság erdélyi vezérügynöksége titkárának
leánya.
1925 L. A brenhidai Huszár familiának eredete és ágazatja 1647. Genealógiai Füzetek, 1907. 1. sz. 8–9.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 371.
1926 Zabolai gróf Mikes Kelemen (1690–1761) katona, író.
1927 L. Abafi Lajos: Mikes Kelemen kiadatlan levelei. Figyelő, 1878. 12–13. sz. és könyvben Abafi
Lajos: Mikes Kelemen. Bp., 1878. 176–208. és 141–146.

330

EME
1907

A Gen[ealogiai] Füzetekbe a levéltárak ügyében írott cikkemet már nyomdába adtuk
este.1928
Délután Hutterrel,1929 Miklóssal és Nemes N[agy] Lajossal kisétáltunk majdnem a feleki
utászházig. Az útban Fényes György és Ürmösi Lajos1930 IV. gimnázistákat is utolértük, s
magunkkal vittük. Egy híd végén szalonnát sütöttek. Míg ez folyt, addig Miklóssal 200
métert futottunk fel az úton, s le is úgy jöttünk annyit. Lefelé azután együtt is futottunk 400
métert.
Februárius 12., este.
Délben letettük négyen a hivatali esküt. Gazelli1931 olvasta előttünk. Benn volt Szádeczky
Béla s Veress, azonkívül Ferenczy,1932 Rappaport,1933 Arday.1934 Ferenczy azt mondja, hogy ő
az eskü alatt ezeket tapasztalta: Rajtam az látszott, hogy dühös vagyok, amiért ő császári és
királyi Felsége uralkodóházának is hűséget kellett eskünni. Köblös közönyösen vette. Elő
van írva, tehát meg kell lenni.
Persián örvendett a kinevezésnek. Neki az eskü csak sallang volt.
Végre Valentiny szégyellte, hogy neki republikánus érzelmei mellett úgy meg kell
eskünni egy dinasztia minden pereputtyának.
Az Igazgató úr holnap estére meghívott négyünket vacsorára magához, s velem meghívatta a tiszteket is. Gyalui nem volt fenn. Rendkívül jólesett mindnyájunknak. Igazán jó
érzésű ember. Tudja, hogy mily nyomorúságos anyagi viszonyok közt vagyunk. Tudja, hogy
még csak közös összejövetelre sincs az egésznek együtt 10 koronája sem. Meghívott tehát ő,
hogy ezáltal is jelezze a velünk együtt meghívott társaságnak az együvétartozást, s rajtunk
segítsen.
Februárius 21., este.
Napok óta rajta ül a lelkemen a jövendő nehéz két éve. Néha órákig nem tudok dolgozni,
s nem gondolok egyébre. Olyan vagyok, mint aki tudja, hogy börtönben van, s onnan két év
előtt meg nem szabadulhat. Ki tudja, hogy lesz két év múlva is? Hiszen így semmitől sem
vagyok biztosítva. Előmbe s előnkbe tehetnek akárkit akkor is. De addig még oly rettenetes
hosszú az idő! Csak a katonaságom napjai teltek még ily kínos nehezen. Mindeddig elég
erős lélekkel néztem szembe a jövőmmel, de most ebbe a két évbe pillantva minden csak
köd. Fiatalabban könnyebb várni is, de én már a várakozásban megvénülök. Öt évem telt el
már eddig itt meddően, most még kettőig újra csak tengődöm, s lehet, hogy azután se lesz
jobban. De akárhogy lesz, s ha élhető állásba »is« jutok is, két évemet az anyagi terheimtől
való szabadulásom még leköti. Tán azután dolgozhatom. Tehát a könyvtárnál létem tizedik
1928 L. Levéltáraink és az Erdélyi Nemzeti Múzeum. Genealógiai Füzetek, 1907. 1. sz. 13–15. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 49–52.
1929 Hutter Kálmán, Kelemen Lajos tanítványa volt a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
1930 Bizonyosan Kelemen Lajos hatására, Ürmösi adományozott a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Ürmösi Lajos, musnai ajándéka, Kolozsvár. Ld. 1908, 46. onsz.”
1931 Gazelli Árpád (1870–1919) könyvtáros, tanár. 1893-tól a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
1932 Ferenczi Miklós.
1933 Rappaport Lipót.
1934 Arday Pál (1865–1963) bölcsészethallgató, tanárjelölt, a Genealogiai Füzetek munkatársa.
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évében érem talán el azt, amiért annyira ragaszkodtam Kolozsvárhoz. Csakhogy már akkor
nem az a lelkem, amivel álmaimat szőttem. Nem azzal a rajongással, hittel, erővel dolgozom
meglett férfikoromban – ha ugyan megérem –, mint tudtam volna, s tudnék még ma is, ha
az élet engedné!
Ha így megyek tovább, akkorra rom-ember leszek.
Március 10.
Egy hét alatt többet mulattam, mint régebb néha évekig. Kerestem is az alkalmat, mert
így verhettem ki legalább egy-két napra fejemből a gondjaimat. Március 3-án voltam a
Dávid Ferenc-estélyen, 4-én a Menza-estélyen. Az előbbiről 5 órakor, a Menzáról 1/2 3-kor
jöttem haza. Ma pedig a vasúti üzletvezetőség tisztikarának báljáról 1/2 7 órakor.
Ide főleg az vitt, hogy ma egy hete a Dávid-estélyen egy ügyetlenséget követtem el,
melyet rendkívül restelltem. Ott volt Geltsch Edit az anyjával. Kevés ismerősük lévén, folytonosan a leánnyal táncoltam a csárdásokat, s én mutattam be neki vagy 5-6 táncost. Keveset beszélgettem, egyszer-egyszer az édesanyjával is. Roska Marcit is bemutattam. Mikor az
első négyesnek vége volt, többször megújráztuk a csárdást. Közben behozták az asztalokat,
már terítettek és a közönség egy része leült. Végre Csikai1935 lefújta a csárdást. Nehányan
még – s köztük én is – vártuk az újrát. Ekkor történt, hogy a zaj, s hogy volt kiáltások alatt
Geltsch Edit az édesanyjához odafutott, s leült. Én tehát nem kísérhettem helyre, illetve nem
vihettem haza. Roska Marci ott állván, hívtam, hogy menjünk együtt oda hozzájuk. Marci
azonban vonakodott, mert nem hívtak meg. Én nem akartam illem-kérdést csinálni »a
dologból«, s úgy fogtam fel a dolgot, hogy itt minden az alkalmon múlt. Mivel pedig
Geltschékkel majd egész este együtt voltunk, úgy illendő, hogy a vacsorán is velük legyünk.
Bizonyosan nem veszik tolakodásnak, ha odamegyünk. Marci azonban kötötte magát, hogy
hívatlan nem megy, s míg ezt az egyik étkezőszobában megbeszéltük, azalatt mindenki
vacsorához ült, s mikor kijöttünk, a cigányok elé egy kis asztalhoz ketten ültünk le. Nekem
a dolog igen kellemetlen volt, de egyedül nem akartam már odamenni, s nyomott hangulatban vacsoráltam. Marci még nehány tréfás, de nekem éppen nem ízlő megjegyzéssel akart
kedélyesebbre hangolni. Ez azonban nem sikerült akkor sem, midőn később Márkos Albert
is az asztalunkhoz került. Végre is vacsora után felkeltem, arra mentem, s Geltschné helyet
mutatott. Mondta, hogy nem volt alkalma hívni minket, viszont én is azzal mentettem
magunkat, hogy azt hittük, hogy más társaság is köti őket – ami szükségből kifogásnak s
mentségnek elszenvedhető, de bizony nem volt igaz. Velük maradtam aztán mindvégig, s
reggel hazakísértem őket.
Velük voltam tegnap is, s legalább igyekeztem múltkori ügyetlenségemet helyrehozni.
Miután bosztonozni nem tudok: a boszton nótákra mazurkát s keringőt jártam, ami a nagy
tolongásban elment, s nem tűnt fel. Így táncoltattam meg K. Veress Margitot s Bartha
»Rózsikát« Ágnest, a főorvos leányát,1936 kinek Bedő Ferenc1937 most mutatott be. Geltsch
Edit megmondta, hogy az összes csárdásokat velem fogja járni. Tényleg, a legutolsót kivéve,
melyet a húgával jártam, mindeniket vele táncoltam, s olyan kedvvel és szívből, hogy kivált
az idősebb emberektől nem egy félhangos tetsző megjegyzést hallottam.
1935 Csikai Lajos.
1936 Bartha Ágnes, Bartha János leánya.
1937 Bedő Ferenc (1871–1948) járásbíró, a Felső-Fehér megyei unitárius egyházkör felügyelő gondnoka, a Fogarasi unitárius egyházközség tb. gondnoka.
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Reggelre kétujjnyi hó esett, s akkor is pompásan havazott, midőn Geltschnét és G[eltsch]
Editet hazakísértem. Blanka1938 a nagynénjével ment el.
Kitűnően mulattam.
Március 15., este.
Tegnap délben viziteltem Geltschéknél. Most láttam, hogy aki G[eltsch] Editet
gárdírozta, az nem az anyja volt. Az anyja magas, sovány, barna, beteges kinézésű komoly
úrinő. Már ebédre volt terítve, midőn felérkeztem, de Geltsch még nem volt otthon. Beszéd
közben virágokról is lévén szó, G[eltsch] Edit kikötötte, hogy „jó messziről” a nyáron egy
pipacs-bokrétát hozzak neki, amit meg is ígértem.
*
Tegnapelőtt volt Veress Endrével az összeszólalkozásom. Feljegyzem magamnak, mert
bizonyosan nem utolsó, csak kezdet, s annak is csak az idén.
Szádeczky Bélának megjött az Országos Levéltártól az Apafiné számadáskönyveinek
három ott őrzött kötete.1939 Kettőre volt másolója – a harmadikra Köblös Kollartsikot említette, de annak ily régi íráshoz még nincs gyakorlata. Éppen ezért Szádeczky engem is megkért, hogy keressek valakit számára.1940 Mindjárt ajánlottam is Zakariás Ödönt, s úgy állapodtunk meg, hogy én őt felszólítom, a dolgot vele megbeszélem, s másnap, ha vállalja,
beviszem Szádeczkyhez.
Zakariás nemrég bukott meg a pedagógiai vizsgán, s tiszta másolásból tartotta magát.
Már a vizsgája előtt tapogatózott, hogy a könyvtárhoz bejuthasson, s nekem is szólott.
Azonban jól ismertem már a revíziómunkálatok idejétől. Olyan dög az akkoriak közül
senki sem volt. Igazán csak robotba, s azt is komiszul dolgozott. Azonkívül tudatlan és szervilis jellemű ember, amilyenre nincs szükség. Restségére hivatkozva óvtam az Igazgatót,
hogy be ne vegye. Azután hallottam Köblöstől, hogy tőlük is információt kért, s mind ő,
mind Valentiny egyhangúlag azt mondták, hogy notorius rest. Jó, hogy egyszer elment.
Megkérdezte Gazellit is, s ez sem kedvezően nyilatkozott.
Az utóbbi napokban Zakariással esténként többször beszéltem az utcán. Tudtam, hogy
mily rossz viszonyok közt él, s mondta, hogy Veressnek másolgat. Láttam is egyszer, hogy a
Bastára vonatkozó XVI. század végéről való latin oklevelekkel kínlódik, s ezekért Veress
1938 Geltsch Lajos vasúti főellenőr felesége és leányai.
1939 Szádeczky Béla feldolgozta és kiadta az egyik számadáskönyvet. L. I. Apafi Mihály fejedelem
udvartartása. I. kötet. Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667–1690.) Szerk. Szádeczky Béla.
Bp., 1911, MTA.
1940 Szádeczky Béla jól ismerte Kelemen Lajos segítőkészségét, mellyel már korábban is többször élt.
„Ismert szívességét azonban most – ha ugyan nem késett meg levelem – egy más irányban is
szeretném kikérni. Közelebbről érdekelne azt megtudni, vajon a marosvásárhelyi Teleki levéltárban nincsenek-e Nagyari Józsefre vonatkozó adatok. Nagyari József Apaffi Mihály fejedelem
udvari papja volt, s a híres Tofeusnak vője. Amint talán tudomása is van róla kolléga úrnak,
nehány évvel ezelőtt könyvtárunkba került Nagyari Józsefnek prédikációs kézirati könyve, melyet ő éppen Teleki Mihály ösztökélésére készített el kiadás alá. Ha tehát erre vonatkozó, vagy
bármi Nagyari személyére tartozó életrajzi adat, irodalmi adat stb. volna a thékában, engem
közvetlenül érdekelne. Úgy szintén az Apaffy 1681. 1682. és 1683-ik évi magyarországi táborozására, tábori felszerelésére vonatkozó adatok. Nevezetesen, hogy honnan való társzekerek
mentek vele a táborban, mivel voltak azok terhelve. Miféle fegyverekkel, minő ágyúkat, lovakat,
lószerszámokat, élelmiszereket stb. vittek magukkal.” Szádeczky Béla levele Kelemen Lajosnak
(Kolozsvár, 1903. november 12.). ROLKMI Fond 593.
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ívenként 80 fillért fizet. Panaszolta, hogy keveset tud végezni, s keveset is kereshet. Ezt akkor
mondta el, midőn arra biztattam, hogy tegyen levéltárnoki vizsgát. Tudom, hogy abszolúte
nem tanári pályára való.
Midőn Szádeczkynek a jóval könnyebb Apafiné-féle számadáskönyvei megjöttek, s tudtam, hogy ő e későbbi és magyar dolgokért ívente 1 koronát fizet, úgy gondoltam arra, hogy
Zakariás másoljon Szádeczkynek is, s így valamivel többet kereshet.
Midőn hétfőn este a dolgot megmondtam neki, szívesen vállalkozott is, bár említette
Veress azt a kívánságát, hogy másnak ne dolgozzék, csak neki. Ezt azonban oly alacsony
díjazás mellett én teljesen méltánytalan kívánságnak láttam, s meg is mondtam. Ajánlottam,
hogy egyeztesse úgy a dolgot, hogy délelőtt dolgozzék Veressnek, s délután Szádeczkynek.
Evvel a megállapodással váltunk el, s másnap, kedden este 5 óra tájt, midőn Szádeczky fenn
volt már, bementem a Levéltárba, hogy Zakariást kihívjam Szádeczkyhez.
Veress is ott volt. Összeolvastak.
Kérdésére mondtam, hogy Zakariást keresem, de később is végezhetek vele. Mikor aztán
Veress elment, Zakariás tényleg bejött, s Szádeczkyvel megegyeztek. Másnap délután kezdte
volna a munkát.
Szerdán délben, hivatalos órám leteltével én bementem a levéltárba, hogy Lukinichnek
az 1636-i Bethlen István-féle támadásra adatok után nézzek. Veress reám támadt, hogy
Zakariást tőle el akartuk „csaklizni”. Teljesen meg tudtam őrizni a higgadtságomat, s a legnagyobb nyugalommal válaszoltam, hogy ezt nem akartuk, hanem én kértem meg
Szádeczkynek másolásra. Különben ez a dolog nem mostanra, s nem itt tárgyalni való, hol
az érdekelt is jelen van, kinek tudtam, hogy a pénzkérdés bolygatása tapintatlan, kellemetlen. Veress azonban türelmetlenül, szinte kiabálva hangoztatta, hogy „miért ne? Lehet az ő
jelenlétében is beszélni, nem csak a háta megett”.
„Legyen meggyőződve Tanár úr – válaszoltam –, hogy itt nem erről van szó. Vagyok én
mindig olyan nyílt is, bátor is, mint Tanár úr. De tapintatlannak találom ezt a kérdést most,
itt feszegetni.” Tagadó válaszára aztán előadtam az egész dolgot, s megmondtam, hogy csak
az vezetett, hogy Zakariás többet is kereshessen, mert Szádeczky 1 koronát fizet könnyebb
dolgokért, s Z[akariás] reá van utalva. Arra pedig nincs joga se neki, se másnak, hogy valakit monopolizáljon, s ne engedje jobb keresethez férni, ha ő nem fizet eleget.
Azzal replikázott, hogy ő 3 hónapig is tud munkát adni. Mondtam, hogy ezt nem tudtam, de ha tudtam volna, akkor is felszólítottam volna esetleg Zakariást. Ez magánügy, s a
Z[akariás] érdeke, nem az enyém. Tőle függ, hogy vállalkozik-e, s vállalkozott.
Én dolgom végeztével kijöttem, s mondtam Szádeczkynek, hogy Veress nem hajlandó
beléegyezni abba, hogy Z[akariás] neki is dolgozzék, s nemsokára el is távoztam. Szádeczky
viszont Köblöst kérte meg, hogy most már mégis Kollártsikkal szóljon. Veress azonban az
egészet már bevitte az Igazgató úr elé, s mikor Szádeczky Köblössel beszélt, az Igazgató úr
már belészólott, természetesen mint már rég, teljes elfogultsággal a Veress érdekeit képviselve.
Én egy szóval sem tettem említést, s ha az Igazgató úr előhozza, elmondom neki teljesen
az egész ügyet, de azt is hangsúlyozom, hogy ez privát ügy, melyhez az érdekelteken kívül
másnak a jóakaratú érdeklődésen túl nincs köze.
Veress azt is mondta, hogy Ardayt is „elcsakliztuk”. Mondtam, hogy „ezért az Igazgatót
vegye elé, ki különben igen jól tette, hogy innen kivitte. A könyvtárnak is szüksége van reá”.
Azt nem mondtam, hogy szegény Aradynak is csak öröm volt a kijövetel. Először is 30
korona helyett 60-t kap, s másodszor azután nekem panaszolta, hogy Veress tanította, hogy
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mikor künn jár a szobákban vagy ha »ott« a levéltárban dolgozik, s odamennek: hallgassa
meg, hogy ki mit beszél róla, s a levéltárról és ezt mondja meg neki. Tehát formaliter aljas
spicliségre akart kitanítani egy kezdő fiatalembert, első éves tanárjelöltet, ki alig 10 napot
volt mellette.
Jellemző a gondolkozására s arra, hogy kitűnő rendszerét hogy félti minden szótól.
Most jön aztán a java: „Jetzt kommt die Moral”.1941
Tegnap megtudtam, hogy április elsejétől Zakariást havi 60 koronával fölvették a levéltárba kisegítőnek. Így Veress úr olcsó másoltatását pótolja a könyvtár. Éppen fordítva gondolkoztam mindig, mint e magasabb körök.
Zakariásnak szívesen jártam privátim a dolgában, de a könyvtárhoz való felvételét – hol
már egyszer nem vált be – éppen a könyvtár s a szolgálat érdekében elleneztem.
Most már felvettek vele egy olyan embert, akiről 3 megkérdezett, anélkül, hogy egymással beszélt volna, egyhangúlag azt mondta, hogy nem odavaló, s a negyedik szintén nem
mellette nyilatkozott. Felvették ezek számára kollégának. Olyan ember, kiről Szádeczky
Lajos, kinek darab ideig hátulfutója volt, kimondta, hogy „bornírt ember, sajnálja, hogy
ajánlotta valaha”. Bethlen Bálintékhoz1942 ő tette volt be. Ott is viszonyt kezdett a nevelőnővel, s ezért menesztették. Kollégái előtt, tanárainál ismert tanulatlan, s ezt hozzánk helyezik
el. Emelni fogja a tekintélyt.
Én is orrot kaptam vele. Az Igazgató ugyanis Rosenkranz úr kidobatása után engem
bízott meg, hogy a levéltárba embert keressek –, s most éppen azt tette be, kinek behozatalától én óvtam legelőbb.
Végre is, ha valaki erőszakkal akar csizmadiát fogni – az nem az én bajom. Csak az a
legszebb még mindezekre, hogy az Igazgató annak idején Gazellinek is, nekem is azt
mondta, hogy a nyert információk után Zakariásnak semmi szín alatt sincs nálunk helye.
Tempora mutantur1943 – s néha elég hamar. De az emberek néha még hamarább. Nincs
három hónapja sem ezeknek. Akkor is hó volt, ma is havazott – de az emberek néha szeszélyesebbek az időnél. Pedig még nincs is április.
Március 22., este.
Tegnap délután háromkor fölmentem az unitárius kollégiumba, hogy tudjam meg,
mikor lesz a konferencia a tankerületi főigazgató1944 látogatása alkalmából.
Felfutottam Miklóshoz is. Mikor a dolgozószobába beléptem, ott volt még Ajtai Béla és
Balázs József két VIII. g. o. tanítványom, s egy kisebb fiú. Miklós a rendes helyéhez legközelebb levő ablaknál állott, kezében kis tükörrel és fésűvel, s a hírlapírói – ferdén vágatott haját
csinosította. Éppen görög órája következett, amelyből most kapott intést, s ő tanulás helyett
„hajművészettel” foglalkozott. Ez azonban még nem bosszantott, hanem mikor szólították s
megfordult, akkor láttam meg, hogy egy alig 2 cm hosszú vékony szivarvéget köpik ki,
mikor engem meglát. Megvártam, míg odajött. Az volt a szerencséje, hogy az arca fel van
dagadva, mert rögtön felpofoztam volna. Így erélyesen ugyan, de elég mérséklettel ugyanezt
megígértem neki, ha deák kora előtt bárhol még egyszer szivarozni látom. Hallották a töb1941 Jetzt kommt die Moral = Most jön az erkölcsi tanulság.
1942 Bethleni gróf Bethlen Bálint (1856–1913) Torda-Aranyos vármegye főispánja.
1943 A teljes római közmondás: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Változnak az idők, és
mi is változunk velük.)
1944 Kuncz Elek (1846–1915) pedagógus, nagyváradi, majd kolozsvári tankerületi főigazgató. Kuncz
Aladár (1886–1931) író, szerkesztő édesapja.
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biek is. Kihívtam a folyosóra, s alig nehány szót váltva vele, átadtam útiköltségül 2 kor 40
fillért, s keményen reászóltam, hogy a szemem elé se kerüljön, míg hazulról nem érkezik
vissza, s köszönés nélkül otthagytam. Lejövet találtam Borbély Istvánt,1945 a felügyelő tanárt,
s rögtön megkértem, hogy miután az öcsémet VI. g. o. létére a dolgozószobában cigarettázva találtam, rögtön zárassa be. Mégpedig a legszigorúbb büntetést mérje ki reá, amit
ilyenkor szoktak. Ma hallottam aztán, hogy 2 órára zárták be.
Hiábavalónak bizonyult tehát minden intésem, óvásom, magyarázatom és kérésem.
Mindezeknél többre becsült egy bagóvéget, s ami bosszantóbb, hazudott is. Ezelőtt mintegy
3–4 héttel egyik vasárnap nálam megéreztem rajta a bagószagot, s megkérdeztem, hogy tán
nem szivarozik, de a legmegátalkodottabb gazembernek is becsületére váló nyugalommal
lehazudta. Most már bizonyos, hogy tényleg szivarozott már akkor is, s igen rég kell hogy
folytassa, ha már kisebb és nagyobb fiúk jelenlétében a dolgozószobában merte produkálni.
Jó, hogy szünidő következvén, nem kell érintkeznem vele, mert álnokságát látva nem
tudnék nyugodtan még beszélni sem hozzá. Rég látom, hogy igen közönséges lélek van
benne, de az az eljárás, mellyel engem áltat, becsap, s hazugsággal tart, felháborító. Meg
fogom éreztetni a bagó ízét vele. Hallom, hogy szigorú elbánásom, s kivált a rögtöni
bezáratás igen megszégyenítette. Úgy akarom, hogy lássa, hogy nem tréfálok.
Március 26., délután.
A tegnap este voltam először az új színházban.1946 Csinos, kényelmes, fényes. A János
vitézt1947 adták – legalább harmincadszor. Ezt is most láttam először. Így maradok ki, s hátra
mindenütt. Az Erdélyi Hírlap helyére mentem. Sokáig küszködtem, hogy mit tegyek, s
elmenjek-e, mert én ezt az Erd. Hírlapnak nem viszonozhatom olyan szolgálattal, amilyen
egy színházi jegy igénybevételére járhat. Viszont Gyalui azon kifejezett kívánságom ellenére
is, hogy nem akarok így elmenni, s nem szolgálhatom a jegyet meg, mégis kiállította a
jegyet, s kezembe adta. Őt sem sérthettem meg. Gidófalvyéknál fenn járván, mindnyájan
úgy vélekedtek, hogy el kell mennem. Különben is van alkalmam megszolgálni a lapnál a
jegyet. Aztán e darabot már mindenki látta, s így senkinek sem foglalom le a helyét. A kérdés hosszas hányása-vetése után végre is elhatároztam, hogy elmegyek. Majd találok módot
a megszolgálásra.
Szombaton délután szakítottunk Ferenczyvel1948 az eláradt kártyásságáért. Én, mióta
velem lakik, minden szép és szigorú módot elpróbáltam vele. Legutóbb csak ezelőtt egy
héttel ígérte, hogy tartózkodik, s követi az akkor újra megmutatott visszavonulás útját. Pénteken 20 koronát kapott hazulról. Este már elment »hazulról s tegnap« itthonról, szombaton
a délutáni hivatalos órái alatt ismét a kártyaasztalnál volt. Persiántól megtudtam, hogy hol
van, utánamentem, kihúztam onnan, s fenn a könyvtárban Köblössel és Persiánnal közösen
a legkíméletlenebbül tudtára adtuk, hogy megbízhatatlansága, férfiatlansága és eláradt
szenvedélye miatt kizárjuk magunk közül. Barátságunkra abban a tudatban méltattuk, hogy
korrekt emberrel van dolgunk. Ez csalódásnak bizonyult, amiért a hivatalos érintkezésen
kívül mindenben szakítunk vele, s ezután még csak nem is tegezzük.

1945 Borbély István.
1946 A bécsi Fellmer és Helmer cég tervezte új Nemzeti Színházat 1906. szeptember 8-án adták át.
Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 114–115.
1947 Kacsóh Pongrác (1873–1923) és Heltai Jenő (1871–1957) daljátéka.
1948 Ferenczi Miklós.
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Mintegy apatikusan hallgatta s „Jó. Jó” – mondta, s azzal közömbösen ment dolgára.
Mind erősebb az a meggyőződésem, hogy moral insanity1949 a baja.
Április 12.
Délután 1/2 4-kor Apor István báróval találkoztam. Még előbb megismert, mint én őt.
Elkísértem a New York szegletéig az egyetemtől. Örömmel újságolta, hogy a fia most húsvétkor megkapta azt a könyvet, melyben a Lupuj vajdáról szóló kis ének, s több költemény
van.1950 Ígérte, hogy nemsokára beküldi.
Nagy Gyulához készülvén, hazajöttem cipőt váltani, s midőn indultam, jött lefelé
Geltsch Edit. Köszöntem messziről neki, s a Péterfiék szegletén megvártam, és elkísértem a
Sipos Jenő üzletéig, hova vásárolni ment.
Tegnapelőtt keresett meg Huszár Károly báró. Igen jól esett nekem, hogy ily figyelmes.
Miklósnak levelére megengedtem. Hosszasan írtam neki.
Még nem jött fel. A nyakán levő kelés kifakadását várja otthon meg. Tán a természet
okosabb lesz, mint az orvosok voltak ezzel.
Április 19.
Persián ma tette le a doktori szigorlatát. Bementem én is végighallgatni, mert mind mostanig csak közvetve hallottam ilyenféle komédiáról. Azokat ismerve, kik az utolsó 11 év
folyamán itt doktorátust szereztek a bölcsészeti karon, főleg a szakomból: nem nagy véleményem volt erről a vizsgálatról. Bizony csak komédia. Ha még az is tudomány, amiért
Kálmán barátom azt a két betűt a neve elé teheti a mai vizsgája után: akkor nem tudom,
hogy mi a tudatlanság. Én teljesen ismerem őt, készültségével együtt. Hiszen csak együttlakásunk harmadik évében tudtam annyira venni, hogy a XVI. és XVII. század nehány
magyar történetírójának elolvasásához hozzáfogjon. Így akadt meg Kemény Jánoson,1951
melynek fejedelemségéről dolgozatát készítette. Jól tudom különben az egész doktorátusa
mozgató erejét. Az Igazgató mondta egyszer neki, hogy a kinevezéseknél az lesz az elsőbb,
akinek hamarább lesz doktorátusa. Erről ő csak a múlt októberben vagy novemberben ejtett
szót, s azt is véletlenül, és sietett elmagyarázni. A nyári terveléseit tudva és viselkedésével ezt
összevetve, teljesen tisztában voltam azzal, hogy csakugyan valami effélét hallott s ezt titkolta örmény ravaszsággal előlünk. Csak igyekezzék – úgyis csalódni fog, de legalább más
célját eléri. Hogy az Igazgató éppen azt mondta volna, amit ő elejtett volt, azt nem hiszem.
A szigorlata és felavatása költségeire szükséges szövetkezeti kölcsönéhez az Igazgatót és
engem kért kezesnek. Szívesen vállaltam, már csak azért is, hogy nehogy útjában állónak
lásson. Ha ő nem átallotta nekem – kinek jócska részem van abban, hogy a bátyja rossz
útjáról visszatért – hátam megett járni el: én viszont megengedhetem magamnak azt, hogy
ez eljárást nem tudottnak véve, segítsem őt akkor is, mikor velem versenyez. Engem nem ő,
hanem a sors akaszt meg. Tőle nem félek.
Megnyugvással láttam, hogy – Istennek legyen hála – igen sokkal többet tudok mind a
magyar történelemből, mind a diplomatikából, mint ő, bár dr. nem vagyok, s jó ideig nem
is lehetek. A világtörténelemből is egész könnyű kérdései voltak. Ezekre én sem tudtam

1949 Moral insanity = erkölcsi elmezavar, erkölcsi gátlások teljes hiánya.
1950 Lupuj vaidarol valo enek… Lőcse, 1655. (RMK I. 902.)
1951 Magyargyerőmonostori Kemény János (1607–1662) 1661-től Erdély fejedelme.
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volna azonban jobban felelni, mert a magyar történelemmel kapcsolatban nem lévő világtörténeti kérdésekkel szakvizsgám óta nem foglalkoztam.
A diplomatikából igazán abcés kérdéseket adott Szádeczky. Általában nagy jóakarattal
voltak iránta s „rite”1952 keresztülment.
Az az igazi jutalma fáradozásainak, hogy holnap jegyes lesz. Isten segítse! Oh, beh meszsze vagyok én ilyen örömöktől!
Ma a sors újra ütött egyet rajtam. Délután Tompa János, a kollégium orvosa1953 mondta,
hogy a Miklós nyakán levő daganat skropulatikus természetű. Azt tanácsolja, hogy egészen
ki kell vágatni. Jó is lenne, ha használna. De két sikertelen, tudatlan kísérletezés után, ki
hiszen a harmadik kísérlet sikerében?
Tegnapelőtt este Szádeczky Bélával Szádeczkynét és Mariskát1954 felkísértük a New Yorkban levő tánciskolába. Tegnap Geltsch Edittel, a húgával, s a nagynénjével sétáltam a Mátyás
téren egy darabig. Nagynénjük, midőn a Kinizsi utca 2. sz. alá hazakísértem, behívott, s
innen a két leányt aztán felkísértem még haza.
Április 26., este (Péntek).
Már nyolcadik hete húzódó hűlésem meg-meglátszik rajtam. Olyan agyonütött hangulatom van napok óta, hogy utálság. Tegnap és ma itt volt Biás Pista. Neki is panaszkodtam
eleget.
Persián 19-én estére minket Köblössel és Valentinyvel meghívott Siposhoz1955 vacsorára.
Ott ültünk éjfélig, aztán cigányokat kerítve kimentünk Schultzékhoz1956 a cudar szélben
éjjeli zenét adni. Reggel 4-kor jöttünk haza mind a négyen.
Persián meghívott az eljegyzésére is. Annyira jólesett ez a figyelmessége, hogy mindent
felejtve elmentem, s mintha a sors jutalmazni kívánt volna, igen jól mulattam. Jegyese egyszerű, kedves, házias leány.1957 Igen jó polgárcsalád. Reggel 5 felé kerültem haza.
Másnap viziteltem Csermák Matildéknál,1958 majd Schultzékhoz kimenve, ebédre
marasztottak, s a Farkas Antal1959 leánya, Mariska, és a nagyváradi Farkas-leány, Irén, közé
ülve, jól elbeszélgettem velük. Gyönyörű szép kis leányka a Farkas Antal kis Klárikája. Ha
úgy nőne, amilyennek indult, veszedelmes szép leány lenne belőle. Délután szólott Gál
Kelemen a kollégium előcsarnokában a Kanyaró1960 megüresedő helyéről, s felszólított újra.
Úgy éreztem a válasz után magam, mint aki elé a sors a keresztúton egy intő jelt vet, s azt
kikerülve továbbmegy a maga választott irányában. Ha szerencsétlen lennék mostani pályámon, örökre eszembe juthatna az a tán most már igazán utolsó hívás.
Igaz, hogy a keddi tanári gyűlés hírei – melyen nem voltam ott – újra bosszúsággal töltöttek el. Kovács Kálmán helyére nem hirdetnek pályázatot, hanem egyszerűen betöltik vele
1952 Rite = elégséges.
1953 Tompa János (*1872) orvos. A tisztiorvosi hivatal tiszteletbeli főorvosa, az unitárius Teológiai
Intézet orvos-tanára.
1954 Szádeczky Lajos felesége és leánya.
1955 Sipos József.
1956 Schultz Rezső.
1957 Schultz Rezső leánya, Schultz Mária.
1958 Csermák Gyulának, a Magyar–Francia Biztosítótársaság erdélyi vezérügynöksége titkárának
leánya.
1959 Farkas Antal műkertész. 1878-ban alapított cégének virágboltja a Mátyás király tér 32. sz.
1960 Kanyaró Ferenc.
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a katedrát, s ugyanakkor tőlem elvárnák, hogy állásért kunyoráljak. Kedden Márkosnál,1961
szerdán Borosnál1962 voltunk névnapot köszönteni.
Vasárnap a Gál Kelemen felszólítása úgy megzavart, hogy nem mentem haza, mert dolgozni különben sem tudtam volna, hanem kivándoroltam a Majális utcán a mezőre. Fél hét
felé visszajövet Geltsch Edit a kertjükben lévén, behívott, s szinte egy óráig ott voltam náluk.
Gyönyörű ibolyákat kaptam tőle. Hétfőn és szerdán este velük sétáltam a Mátyás téren, s
szerdán midőn hazakísértem – elváláskor jelezte, hogy vasárnap délelőtt 11 tájban a Vörös
Kereszt kórházba1963megy, s ha kedvem van, elkísérhetem. Szerdán volt a Bod-levelek
bemutatása is az Erd. Múzeum szakosztályi ülésén.1964
Hétfőtől máig sok bosszúságon mentem át részben a doktorátus ügyéért, melyről kedden elég keményen megmagyaráztam, hogy nyomorúságom késlelteti, s alamizsnára nincs
szükségem, hogy azzal keressem meg. Utóbb az unitárius kollégiumi ügy is bosszantott.
Április 30., este. 1907.
Sebestyéntől1965 ma Strassburgból és Ulmból két levelezőt kaptam, s jelzi, hogy Párizsból
ír újra. Úgy tervezte, hogy május közepére itthon lesz. Könnyű neki – ő a holnappal nem
gondol.
Huszár Károly br. ma volt ismét nálam a Sebestyén levele dolgában, melyben a családfáról tervét részletesen kifejtette. A nyáron ígértem, hogy újra kimegyek, s akkorra ígérte a
levéltárát.
Vasárnap (28) megnéztük az Igazgató úr, Erdélyi Pál1966 saját találmányú könyvespolcait
a lakásán. Célszerűek, de nem szépek. Elkéstem a Geltsch Edit lekísérésétől, de nem is ment
a Vörös Kereszt kórházba, s Blankától megtudván, hogy nagynénjéhez is bemegy, odamentem, s ott is találtam. Hazakísértem, s délután fél hat felé, midőn felmentem a Majális utcán,
újra behívtak. Ott volt Poszler Marcsa1967 és Rőmer Juliska,1968 kiknek akkor mutattak be. Jól
eltöltöttük az időt a kertben. Meghívtak a jövő vasárnap délutánra is. Apját most ismertem
meg. Egy szép fehér jácintot kaptam G[eltsch] Edittől.1969
Hétfőn este (29) sétáltam újra velük. Apja jött utánuk,1970 s felkísértem őket.
1961 Márkos Albert.
1962 Boros György.
1963 A Magyar utca 73. sz. alatti négypavilonos épületet 1895-ben Brandt József sebészorvos kórházszanatóriumnak építtette. Gaal György : Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és
Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Kolozsvár, 1995. 130. (Erdélyi Tudományos Füzetek 221.)
1964 Kelemen Lajos: Bod Péter levelei. Erdélyi Múzeum, 1907. 3. sz. 193–208, 4. sz. 256–260, 5. sz.
328–335, 6. sz. 383–392. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m.
263–293.
1965 Köpeczi Sebestyén József.
1966 Kelemen Lajos ceruzás beszúrása.
1967 Poszler József kereskedő leánya.
1968 Rőmer Gusztáv dobsinai, majd kolozsvári főmérnök leánya. A két leány egymás társaságában
járt táncmulatságokba, a kor szokásainak megfelelő társas összejövetelekre. Polgárdi egyházközség „sorsjátékkal összekötött” táncmulatságán is együtt vettek részt. Lásd Unitárius Közlöny,
1907. 3. sz. 62.
1969 Kelemen Lajos utólagos beírása.
1970 Beszélgetésük során az Egyetemi Könyvtár kézirattára, és a gyűjtemény gyarapítása is téma lehetett. Lásd a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával
olvasható: „Poszler Józseftől csere útján. Ld. 1914, 43–78. onsz.”
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Tanítványaim nevében Gálfy Zsigmond1971 29-én, utolsó órámon üdvözölt. Igen jól esett
e meglepetés. Már elindultam volt s megállván, válaszoltam nekik.
Május 3., este.
Május 2-án délben egy kiló pörkölt kávét vásárolván, tegnap estétől fogva megkezdtem
a kávé-vacsorát. Beléuntam mind a tejbe, mind a hideg húsneműbe. Meguntam a vendéglői
száraz sülteket is. Ezelőtt öt-hat évvel nem hittem volna, hogy ne legyen akármikor farkasétvágyam, s bizony néha alig tudok enni. Főleg ez a már 8 hét óta tartó hűlésem e tekintetben is igen rossz hatással volt reám.
Ma jött K. Jenő öcsém levele a lakodalmáról. 25-én lesz, s egyik tanújának kért. Most
válaszolok neki mindjárt.
Elsején délután, midőn bejöttem délután a lakásra, elmenőben éppen a kapuval szemben jött le Geltsch Edit. Megvárt, s lekísértem Veress Elemérnéhez1972 a Sétatér utcába.
Három szál szép, erős-kék nefelejcset kaptam tőle – a nála levő kis bokrétája felét.
Sebestyén Párisból írt. A Notre Dame szentélyének külső képét küldte el, levelezőn. E
hónapban hazajön.
Május 14., este.
Szombaton, 11-én reggel voltam Tompa János dr-nál. Azelőtt négy napig feküdtem itthon, s megpróbáltam izzasztással kiheverni a hűlésemet. Oly ingerült voltam már, hogy
bolondnak beillettem volna. Tompa dr. megvizsgálván, gégehurutot konstatált, s porokat és
málnási Mária-vizet1973 rendelt. A baj még tart, s ami legrosszabb, munkaerőmet megbénítja. Tegnap este is már 9-kor le kellett feküdnöm. Most, egy hónapra Siposnál1974 vacsorát
is fogadtam, hogy kissé erősödjem a jobb táplálkozással. Ebédnél alig van étvágyam, s az
akkori már megunt száraz sültek sehogy sem ízlenek.
Arday Pállal ma beszéltem a lakás ügyében. Június elsejétől hozzám jön. Május 2-án
Ferenczi M. midőn vizsgája, illetve bukása után is folytatott léha kimaradásait látva, intettem, hogy térjen más útra, mert újra csak odajut, hova már egyszer jutott: felhozta, hogy ő
júniustól elköltözik. Természetesen nem maraszthattam, hiszen azt hihetné, hogy a 16
korona lakásbérért ragaszkodom hozzá. Együttlakásunknak nincs is célja tovább, mert őt a
velem való együttlét sem a kártyázástól, sem hitvány kompániáitól, sem léha, lump, könynyelmű életrendjétől nem vonta el. E tekintetben kérésem, energiám, bosszúságom, gorombaság és szelídség mind egyformán hiábavalónak bizonyult. Akkor is a kimaradása és utána
léha viselkedése tette, hogy szólottam neki. Többet nem törődöm vele. Léha gondolkozására
jellemző, hogy teljes készületlensége és igazán csúf bukása után öt hónapra újra elő akar
vizsgára állani. S az még a jó, hogy ebből egy hónap már maholnap eltelik, s még csak könyvet se vett a kezébe. Rendetlenségével a gyomrát is elrontotta. Legutóbb a református kollégium érettségiző fiúival járta végig egyik éjjel az éjjeli helyeket, midőn az írásbelik bevégzése
után áldomást tartottak, s midőn másnap gyomrával újra rosszul volt, még ő csodálkozott.
1971 Gálffy Zsigmond (1886–1959) tanár, műfordító. 1914-től a kolozsvári Unitárius Kollégium latin- és görögtanára
1972 Veress Elemér (1876–1959) orvos, egyetemi tanár, amatőr festő. A kolozsvári egyetem élettani
intézetének helyettes vezetője, magántanára. Veress Ferenc fotóművész fia. Sas Péter: Veress
Elemér (1876–1959). Művelődés, 2006. 3. sz. 12–13.
1973 Mária-víz = Málnásfürdő leghíresebb forrásának szénsavas-vasas-jódos-nátriumos vize.
1974 Sipos József.
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Olyan görbe, mint egy majom, és oly nyomorult szervezete van, mintha már valaki viselte
volna – mégis minden kérés, óvás, figyelmeztetés mellett rongálja magát. Ilyen életmód
mellett öt év a sírba viszi – de hiába minden –, nincs akarata, s megy, mint az éji bogár a
lámpák felé.
10-én és 12-én voltam Geltschéknél. Áldozócsütörtökön sétálni indulván, G[eltsch]
Edit behívott, vasárnapra pedig oda voltam ígérkezve. Nem szeretem így, e sűrű érintkezést.
Céltalan, s csak kósza beszédekre ad alkalmat. A leány – úgy látom –, igen érdeklődik irántam. Sajnálom szegényt. Bizonyosan nem tudja a helyzetemet. Én bolondítni nem fogom, s
annál inkább nem, mert három évig mást sem várakoztatnék – iránta pedig igazán közönyös vagyok. A komédiázás nem nekem való.
Május 30., este 1907.
Pünkösd második napján, 20-án reggel a gyorsvonattal lementem Gerendre,1975 s harmadnapján is ott lévén, 22-én a reggeli gyorsvonattal jöttem haza. Ott volt Márkos Albert is.
Sokat énekeltünk. A jó gerendi bor mellett ez a gégekatharusomnak nem ártott meg. Igaz,
hogy szorgalmasan szedtem a porokat is. A padlásról lehozott levelek válogatása igen kevés
eredménnyel járt, de megkapjuk Batthyány Ignác gr.1976 képét, s elhoztam Kemény József gr.
pecsétnyomóját.
20-án délután a Hirschné teniszpályáján megismerkedtem Molnár Mariskával, az odavaló postamester Kolozsvárt tanuló szép kékszemű kisleányával. Másnap délután pedig
Nagy Gáborral, a körjegyzővel,1977 kivel este, valamint Veress Károllyal, a ref. pappal is
összetegeződtünk. Nagy Gábor reggel velem jött Gyéresig.
24-én lementem Vásárhelyre, hol másnap délelőtt megvolt a Jenő öcsém esküvője Gvidó
Ilonkával. A tanú Bürger Albert sörgyárossal1978 én voltam. Délután én hoztam le az esperesünket1979 esketni. Igen szép beszédet tartott. Csak Gvidóék, a fiok, Géza, s felesége és kisgyermeke, Burián és Buriánné – a Gvidó bácsiék apa- és anyatársa – Bürger, Apám, Mama,
Klárika,1980 Henning Károly, a kereskedő, és én voltunk az új páron kívül jelen. 26-án du.
utaztak fel Régenbe, s én is akkor jöttem vissza.
Ilonkának egy 44 koronás gyümölcsös vagy teasüteményes ezüstkosarat vittem, s megtöltettem 4 koronára bonbonnal. Jenőnek egy 10 koronás aranyat ajándékoztam. Mint násznagy, régi szokás szerint én fizettem a papot és a kocsikat, ami ismét 25 koronába került.
Útiköltséget, borravalókat, a vásárhelyi kiadásaimat számítva csaknem 100 koronámba
került a lakodalom nekem.

1975 Aranyosgerend.
1976 Németújvári gróf Batthyány Ignác (1741–1798) egri kanonok és nagyprépost. 1780-ban erdélyi
püspök, a gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár megalapítója.
1977 Kelemen Lajos hatásának vehető, hogy báró Kemény Józsefnek a gerendi kastélyában lévő kéziratanyagának az Erdélyi Múzeumba való juttatásában Nagy Gábor „a legnagyobb készséggel
segédkezett”. Lásd Kézíratok a gr. Kemény féle gerendi kastélyból. Erdélyi Múzeum, 1902. 5.
füzet 258.
1978 Közgazdasági téren szerzett érdemeiért Bürger Antal marosvásárhelyi sörgyáros 1914. június
26-án boroskrakkói előnéven magyar nemesi címet kapott. Lásd Zsidó lexikon. Szerk. Ujvári
Péter. Bp., 1929, Pallas. 642.
1979 Fazakas Lajos.
1980 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
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Voltam az öreg Biáséknál1981 s Czecznééknél,1982 hol találkoztam Bucher Lajossal,1983 a
feleségével és a fiával. Biás Pistát, Szász Ferit nem találtam otthon.
Miklós az egri tornaversenyről táviratozott Jenőnek.
Ma írtam Gyallay Pap Domokosnak a történelmi elbeszélése ügyében.
K. Miklós öcsém ma reggel jött haza. Délután mutattam meg VIII. osztályt végzett tanítványaimnak a Régi Magyar Könyvtárunkat,1984 s beszéltem nekik a nyomdászatunk fejlődéséről az Igazgató szobájában. Csaknem mind eljöttek.
Június 26.
Életemnek újra fordulójánál állok. Vagy most, vagy egy év múlva mégis kimegyek tanárnak az unitárius kollégiumba. Hosszú tépelődés, sok küzdelem után határoztam erre magamat. Ki tudja, mi lesz a jövőm? Keserűséggel hagyom oda megszokott és magam elé szabott
pályámat, hol annyi kitartás, szeretet, önzetlen szolgálat és teher alatt terveim nem váltak
be. Más úton próbálok tehát céljaim felé haladni. Erre azonban nem annyira az én akaratom, mint a véletlen, a sors vezet. Teljesen érzem ezt, s aggódva indulok az utamra azzal az
érzésemmel, hogy „sic fata voluere”.1985 Legyen. Isten segítsen meg!
Július 30., este. Továbbá augusztus 5. 7. és 9. este.
Szombaton, 27-én délután határozódott el az én jövendőmnek lehetőleg igen jó nagy
darabja. Az unitárius Egyházi Képviselő Tanács1986 megválasztott helyettes tanárnak, oly
módon, hogy diplomám bemutatásától rögtön rendes tanári állásba jutok. Most az én érdekem, hogy minél előbb meglegyen. Kovács Kálmán itt, Szentmártoni1987 Székelykeresztúrt
rendes tanárok lettek. Az utóbbinak kivált azért örvendtem, mert így anyagilag kárpótlódik,
midőn előmbe kerül, s hiúságát ez tán kiengeszteli azzal szemben, hogy én ide jutok be.
Távozása nem esett jól neki, de mindenütt csak a maga önző szempontjai estek latba, midőn
elmeneteléről szólt. Magasabb célok nem kötötték ide. Velem szemben különben tisztességesen viselkedett. A rendes tanárság teljesen megvigasztalta.
Följegyzem most kimenetelem előzményeit.
Június 8-án, a kollégiumi ünnepély után Kovács Kálmánnal elindulva találkoztunk
Lukácsi Józsival, s hívásukra bementem velük Ácshoz egy pohár sörre.1988 Ott beszélgetés
közben előhozták, hogy miért nem pályáztam a kihirdetett állásokra. Én az előzmények
hatása alatt is újra kijelentettem, hogy nem akartam, s nem is fogok soha pályázni, mert
ahhoz akaratom és elhatározásom köt, hogy az egyházamtól semmit se kérjek. A történtek
után a magam megalázása nélkül nem tehetném, hogy kérelmezzek, s miután ezt igen sokszor ki is jelentettem és illetékes emberek igen jól tudják, még csak emlegetni is felesleges.
Pályázni, tehát kérni soha nem fogok.
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Biás István édesapja.
Czecz Rózsika édesanyja.
Id. Bucher Lajos (1861–1926) marosvásárhelyi vaskereskedő.
Az EME könyvtárának különgyűjteménye.
Sic fata voluere = Így akarta a végzet.
Egyházi Képviselőtanács (EKT) = a Zsinat és az Egyházi Főtanács mellett az unitárius egyház
főhatósága.
1987 Szentmártoni Kálmán.
1988 Ács Ferenc vendéglős, a főtéri Amerika elnevezésű vendéglő tulajdonosa, 1910 körül a Gyufagyár utca 6. sz. alatt működött. Hasonnevű fia festőművész lett.
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Lukácsi disztingvált, s azt mondta, hogy hiszen »nem« ne is pályázzak, hanem az egyház
meghívhat. „Az más nóta – válaszoltam, de ez rajtad kívül még egy unitáriusnak sem jutott
eszébe, s most már a pályázat lejártával eső után köpenyeg volna minden. Én pedig pályázni
semmi esetre sem fogok.”
Kovács Kálmán szavaimba kapva arra igyekezett reávenni, hogy jelentsem ki, miszerint
meghivatásom esetén kimegyek, illetve a hívást nem utasítom vissza. Szavai elől azonban
azzal tértem ki, hogy erről beszélni sincs miért. Lukácsi ostobának mondotta azt az eljárást,
hogy nem jutott senkinek eszébe meghívást indítványozni, s erről a tárgyról áttértünk egyebekre, és 1/2 12 óra tájt felmentem a könyvtárba.
Az érettségi szóbeli első szünetén, 11-én aztán Gál Kelemen félrehívott a folyosón, s jó
tíz percig beszélt nekem. Láttam, hogy Kovács Kálmántól hallott a nyilatkozatomról, s kapacitált. Én azonban akkor kijelentettem, hogy pályázni semmi szín alatt sem akartam, s nem
fogok. Azonkívül nem akarok bizonytalan és függő helyzetbe jutni. Rögtön azt »mondta«
kérdezte, hogy hát ha pályázat nélkül is el lehet intézni, és nem függő helyzetbe jutok? Erre
felelet helyett elmondtam, hogy mi a könyvtári helyzetem, s azt válaszoltam, hogy ezt csakis
abban az esetben cserélném fel jobbal, ha az Igazgatóm nem tudna tanári állásnak megfelelő
javadalmazást biztosítani. Különben is tudta nélkül nem tárgyalnék. Gál Kelemen azt
mondta, hogy a tanári állás ügyét ő el tudja intézni úgy, hogy pályázati kérést beadnom nem
kell, s függő helyzetbe sem kellene lennem, mert úgy tudnák igazítani az állásomat, hogy
diplomám keltétől fogva rögtön rendes tanár lehetek. Újólag felszólított, hogy menjek ki, s
ne kössem magam a gyengén javadalmazott könyvtári álláshoz, hol időmet annyira lefoglalva, szolgálatom igazán nincs megfizetve. Végre eleget vártam. Ők teljes szívvel hívnak,
szívesen látnak. Erről meg is győződhettem. Ne vonakodjam tehát tőlük. Szavaira megígértem, hogy midőn Igazgatóm hazajön, beszélek vele, s válaszától teszem függővé az én válaszomat.
Csütörtökön, 13-án délelőtt 11-kor, érettségi közben felmentem aztán az Igazgatómhoz,
s előadtam neki a kapott ajánlatot. Mondtam, hogy én évekig szívből ragaszkodtam a
könyvtárhoz, de előmenetelre láthatóan nincs kilátás. Azt akarom éppen megkérdezni,
hogy mikor és mire számíthatok, s az ajánlatra tanácsát is kérem. Oly elfogódott voltam,
hogy csak a legnagyobb megerőltetéssel tudtam nyugodtan elmondani kérdeznivalóimat. A
szó majd-majd torkomon akadt.
Igazgatóm egyenesen válaszolt: „Nagyon sajnálnám, ha meg kellene válnunk – mondotta
–, de ahhoz nincs lelkem, hogy ezzel az ajánlattal szemben marasszam. Én csak két év múlva
tudnék Önöknek kenyeret biztosítani, s akkor is 2400 korona fizetéssel és 560 kor. lakáspénzzel. Igen jól tudja, hogy megbecsültem munkásságát, s nekünk az esetleges távozása veszteség,
de mégis azt mondom, hogy inkább menjen, csak előbb kösse jól meg ott a dolgát. Láthatta,
hogy a mi dolgainkat hogy hátravetették a körülmények, s nincs elénk írva, hogy nem jön-e
még valami változás. Onnan még mindig visszajöhet, ha nem találná jól magát”.
Mondtam, hogy kétféle megoldási tervről gondolkoztam, s előbb azt vetettem fel, hogy
egy évig még a könyvtárnál maradnék, befejezném a kézirattár felvételét, megszerezném a
diplomámat, s azután kimennék. Itt arra akartam térni, hogy ebben az esetben kérném a
délelőtti 4 órai munkaidőm áthelyezését délutáni inspekciós óráimra, hogy így délelőttöm
felszabaduljon. Alig kezdtem azonban abba, hogy mostani 9 órás lekötöttségem mily terhes,
Igazgatóm azzal a valóban meglepő felfedezéssel ejtett ámulatba, hogy „Édes fiam, hiszen
magának nincs 9 órás elfoglaltatása”. Felsoroltam ekkor, hogy de. 8–12-ig, s du. 2–3-ig kézirattári munkát végzek, délután 3–7-ig pedig inspekciós vagyok. Ez utóbbi idő alatt felügye343
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letet teljesítek az olvasóteremben, ellenőrzöm a napidíjasokat, dirigálom a szolgát, kezelem
a könyvbiztosíték-pénztárt, a könyvkiadásoknál teendőim vannak – sokszor legalább is be
kell avatkoznom –, s mivel barátaim tudják, hogy délelőtt a hivatalos teendők lekötnek, s
délután „csak inspekciós” vagyok, ilyenkor majd mindennap jönnek. Ily körülmények közt
másolómunkán kívül egyebet délutánonként nem végezhetek, s estére fáradt elmével jutok
haza. Ezekre a felvilágosításokra Igazgatóm sajátságosan arról kezdett beszélni, hogy ő
nagyon sajnálná, ha én nem találtam volna jól a könyvtárnál magamat. „Nem arról van itt
szó, Igazgató úr – feleltem én. – Én a könyvtárnál jól találtam magam mindig, csak »azt«
arra akartam rámutatni, hogy nekem tényleg 9 órás elfoglaltatásom van, s az leköt.”
Látván, hogy erről nincs mit beszélni tovább is, »s« neki ez kellemetlen tárgy, s arról
semmit sem szól, hogy könnyíteni kész: gondoltam én is, hogy ily körülmények közt nincs
mit kössem magam a könyvtárhoz. Hiszen így arra sem lesz alkalmam, hogy pedagógiai
vizsgámra elkészüljek. Áttértünk újra az unitáriusoktól kapott ajánlatra.1989
Elmondtam, hogy azt is biztosítják, hogy diplomám megszerzésétől, illetve benyújtásától rendes tanár lehetek. Így egy éven belől biztos helyzetbe jutok, s adósságaimtól már
akkorig, míg a könyvtárhoz kineveznének, s a lefizetést megkezdhetném, így félig megszabadulhatok. A könyvtárnál 1909-ben neveznének ki, s miután a nyugdíjalapba való levonás
mellett igen keveset törleszthetnék, 1911 vége előtt semmi esetre se tudnék a legnagyobb
takarékosság mellett sem kigázolni anyagi gondjaimból. Szóval 1912 előtt nem lehetnék a
magam embere. Így, ha kimegyek, 1910 elejére, vagy legrosszabb esetben végére rendbe
jövök, s másfél évet nyerek. Mindezek 30 éves ember létemre megfontolandók. Jövőmet
biztosítanom kell, s itt újra tisztességgel tisztességes alkalmat úgyszólván kínálva kínálnak
ehhez. Az Igazgató teljesen igazat adott nekem, illetőleg egyenesen biztatott az ajánlat elfogadására.1990 Úgy is váltunk el, hogy a tárgyalásokba belémegyek.
Gál Kelemen délután szünet közben megkérdezte az eredményt, s midőn elmondtam,
láthatóan örvendett. Kijelentettem most, hogy ily körülmények közt hajlandó vagyok
kimenni, csak írásbeli biztosítékai legyenek annak, amiket megbeszéltünk. Azt mondta,
hogy nehogy félreértéseink támadjanak, s nehogy a megbeszéléseinkből valamit kétféleképpen értsünk, vagy magyarázzunk: írjam le egy ív papirosra mindazt, amit előtte szóban
kifejtettem, s adjam át másnap neki.
Erre nem ugyan másnap, de harmadik nap »át« beadtam neki a következő emlékeztetőt:
Alkalmaztatásom kérdésénél óhajtásaim a következők
I.
Leginkább szeretném, ha alkalmaztatásom kérdése egy évre elodáztatnék. Ezalatt az
Erd. Múz. Kézirattárának munkában levő katalógusát »befej« elkészíthetném,1991 s diplomámat megszerezve, 1908 szeptemberében rendes tanár lehetnék.
1989 Az ügy kapcsán egykori diákja, Gergely Pál (1902–1982) irodalomtörténész, az MTA Könyvtár
kézirattárának munkatársa így emlékezett: Kelemen Lajos „tanári oklevelével az Egyetemi
Könyvtárba került krajcáros gyakornoknak és Erdélyi Pál igazgató érthetetlen tudományos féltékenysége folytán kerek hét éven át tengődött napidíjasként. Ezért fogadta el 1907-ben az unitárius kollégium meghívását”. Magyar Nemzet, 1978. június 15. 5.
1990 Elhatározását, indokait hivatalos felmondólevélben írta meg a könyvtár igazgatójának. Kelemen Lajos levele Erdélyi Pálnak (Kolozsvár, 1907. augusztus 29.) KL Lev I. 798–799.
1991 A katalógust befejezte, utólag megjelent a kézirat. Kelemen Lajos: Kézirattári értékeink. Kolozsvár, 2011, Erdélyi Múzeum-Egyesület.
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Addig mostani h. tanár kollégám is rendes helyet találhatna, s időközi távozása esetére
kötelezném magam, hogy megüresülő helyét azonnal elfoglalom.
Odáig a kontaktust az eddigi gyakorlattal az óraadó tanárság révén az intézettel fenntarthatnók.
II.
Ha alkalmaztatásom az 1907–08. isk. év elejétől kezdődnék, akkor annak a biztosítását
kívánnám, mit Igazgató úr1992 kilátásba helyezett – t. i., hogy tanári diplomám megszerzése
napjától kezdve mindjárt véglegesen alkalmazott rendes tanár lehetek.
Ideiglenes jellegű alkalmaztatásra semmi esetre sem vállalkozom.
Jelenleg évi 1440 kor. napidíjjal alkalmazott könyvtári segédtiszt vagyok ugyan, de e
gyenge díjazás mellett, anyagi gondjaim között is szívesebben várok még arra a két évre, míg
emberileg biztosra számítható előmenetelem bekövetkezik, mintsem csak két hónapot is
30. évbe járó ember létemre függő, bizonytalan és bizalmatlankodó ideiglenes alkalmaztatásban töltsek.
Alkalmaztatásomnak már jelzett feltételéről akár hivatalos értesítésben, akár hasonló
érvényű más, lehetséges alakban írásbeli biztosítást kérek.
Erre a kívánságra nem a puszta bizalmatlankodás, hanem az életből merített az a tapasztalat vezet, hogy a csak személyes természetű ígéretek a személyekkel változhatnak.
***
A teljesíthetés és 1907 szeptemberében kezdődhető alkalmaztatásom esetére az 1907–
08. tanévre továbbá kérem azt a két szíves kedvezést, hogy
a.) óráimat legelső sorban a magyar történelemből és a földrajzból kapjam, de mindenesetre csak szaktárgyaimat tanítsam.
b.) mellékfoglalkoztatásom (jegyzőség stb.) ne legyen.
Két utóbbi kérésem indoka az, hogy ily módon a ped[adógiai] vizsgálatokra könnyebben és hamarább készülhetek el.
Kérem továbbá, hogy a szakvizsgám után eltöltött éveimből azok, melyekben a főgimnáziumban is tanítottam, szolgálati éveimbe a lehetőségig beszámíttassanak.
Végül akár az I., akár a II. esetben kérem a pályázati kéréstől való eltekintést, mert a
múltakban annyira exponáltam magam már amellett, hogy a kollégiumban állást nem
kérek, miszerint most a kérelmezés számomra lehetetlenség.
Ha ez lehetetlen, akkor minden más kérésemet és kívánságomat kérem tárgytalannak
tekinteni.
Kolozsvár, 1907. június 18.
KL.
Gál Kelemen nem lévén benn az igazgatói irodában, egy borítékban otthagytam az asztalán az írást. Midőn legközelebb találkoztunk aztán, akkor kérdezte, hogy mint értem a
szolgálatom beszámítását? Mondtam, hogy az államnál két és félévi nyugdíjidőm van már, s
mivel óraadó minőségben itt is annyit szolgáltam, nem szeretném, hogy az az időm elveszszen. Különben csak annyiban kérem a beszámítást, amennyiben a törvény engedi. Ő azt
mondta, hogy az óraadói szolgálatot nem számítják be. Gondoltam, hogy majd évek múlva

1992 Gál Kelemen.
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kérem a beszámítást. Végre, ha nem kapom meg, úgyis itt 30 éves, a könyvtárnál 40 lévén a
szolgálati idő: 7 évet nyerek.
Ennek a pontnak kivételével egyebet mindent teljesíthetőnek talált Gál Kelemen, s csak
azt tette hozzá, hogy ők mindenesetre azt akarják, hogy szolgálatomat már 1907 szeptemberében kezdjem. Nekem is úgy előnyösebb. Nyerek egy szolgálati évet, ami most nem sok,
de idősebb korban számot tesz. Azt válaszoltam, hogy reájuk bízom az elintézést, s
akármelyik»be« megoldásba belémegyek. Örömét fejezte ki.
A tárgyalások így indulván, másnap vagy harmadnap megvolt a tanári gyűlés (tán
21-én), melyen meghívásomat ajánlották, s felterjesztettek.
Július 27-én délután megvolt az Egyh. Képviselő Tanács gyűlése, melyen alkalmaztatásomat elhatározták. Pap Domokostól tudom, hogy Csifó Salamon felszólalt a módozat
ellen, amiért nem pályáztam, de a püspöktől elkezdve mind mellettem voltak.
Aug. 3-án meghívtak a tanári gyűlésbe, s ott már kézbesítette az Igazgató1993 az EKT
leiratát. Gyűlés után bementem hozzá, s megköszöntem az ügyemben tett szíves fáradozásait. Másnap felmentem a püspökhöz, de csak a feleségét találtam otthon, s vele keveset
beszélgetve felmentem a kollégiumba, hogy a püspököt ott keressem meg.
Éppen jött ki a titkártól. Mondtam, hogy kerestem a lakásán, és miért kerestem. Elkísértem a titkárral – a vejével1994 – haza. Beszélgetésünk folyamán azt mondotta, hogy ügyemnek a zsinaton már előreláthatólag nem lesz akadálya. Aztán a lépcsőkön lejövet éppen a
Kelemen Benjámin1995 képe alatt s a fordulóban folytatólag hozzátette: „Mi, édes barátom, az
egyház részéről megadtuk magának a legnagyobb megtiszteltetést. Örömmel tettük mindnyájan, s már most én is óhajtom, hogy az a sok szép reménység, amit a hozzánk jöveteléhez
fűzünk, csakugyan teljesüljön is”.
„Igyekezni fogok tőlem telhetőleg én is, méltóságos uram, hogy az Egyházam ne csalatkozzék bennem” – válaszoltam, s aztán beszélgetve mentünk hazáig. Véghnek, kit hazamenőben szintén a kapujáig elkísértem, hasonlóképp megköszöntem, hogy ügyemben fáradott.
Már csak a zsinat utolsó szava van hátra. Isten kezében a jövendő, s új pályám sorsa.
Istenem, segíts!
Nehéz szívvel indulok, de érzem, hogy így kell lenni. Biztosítnom kell a jövőmet, amelyet a könyvtárnál nem tudtam biztosítani.1996 Azt a célomat, amiért annyira ragaszkodtam
Kolozsvárhoz – az irodalmi munkálkodást –, anyagi gondjaim, s a 9 órás napi lekötöttség
mellett nem érhettem el. Öt és fél évem alatt helyt vesztegeltem ugyan, de ez az időm sem
veszett szellemileg teljesen el, mert a Levéltárban és a Kézirattárban akkora forrásanyag
ment át a kezemen, amekkorát az utóbbi évtizedben végzett kollégáim közül egyetlen egynek sem volt alkalma még csak közelítőleg sem ismerni. Csakhogy elfoglaltságom miatt
csupán láttam, és úgy voltam vele, mint az összekötött kezű ember a gazdag termésű gyü1993 Gál Kelemen.
1994 Végh Mihály.
1995 Nagyernyei Kelemen Benő (1792–1883) birtokos, gazdatiszt, az unitárius Egyházi Képviselőtanács tagja, a Kolozs-dobokai egyházi kör gondnoka. 1816-ban, ügyvédi vizsgái letétele után
Wesselényi Miklós zsibói gazdatisztje. 1830-ban földet vásárolt Szucságon, és két év múlva bevezette birtokán az örökváltságon alapuló kisbirtokrendszert.
1996 Helyzete, jövőterveinek megvalósíthatási lehetőségei tanársága idején sem változtak kedvezően: „Egykori terveimet megölte kollégiumi tanárságommal járó gyenge anyagi helyzetem és
elfoglaltatásom sok terhe”. Kelemen Lajos levele Szádeczky Lajosnak (Kolozsvár, 1922. szeptember 27.). MTA Kt. 4166/464.
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mölcsfa alatt, amelyet sokáig szeretettel éppen ő ápolt. Előtte minden, szereti, nézi, élvezné
is –, de összekötött kezeivel nem nyúlhat hozzá.
Talán majd pedagógiai vizsgám után megkezdhetem a terveim valósítását.
Meg kellett fontolnom, hogy 30-ik évembe járok, s előmenetelemig 32 éves leszek.
Akkor kezdve az adósságok lefizetését, 34 éves koromban jutnék szabad helyzetbe – ha
ugyan odáig nem gyűlne még újabb nyomorúság a fejemre. Öt és fél évi böjt elég volt. Mit
vesztegessem semmiképpen sem honorált ragaszkodásban el még négy szép évemet? Így
legalább 32 éves koromban már dolgozhatom. Késő ugyan, de jobb, mint még később.
Senki sem vethet reám. A könyvtárhoz kutyahűséggel ragaszkodtam. Az igazgatóm1997
mellett kitartottam. Azonban élnem nekem is kell. Ebben a tanácsával ő is igazolt. Nem
győzöm a kiadásaimat, s nem győzöm bevárni a még két év multára sem biztosított, csak
valószínű előléptetést. Saját érdekem is így, hogy a nem kért, hanem kínált jobb helyzetet
elfogadjam.1998 Megválasztatásom módjával a múltakban történtekért teljes elégtételt kapok.
Igyekszem vállalandó kötelességemet jól végezni, s ha nem tudnék belétörődni, vagy nem
tudnék megférni, a könyvtárhoz két év múltán is visszamehetek. Az egyházam megtisztelő
eljárása után azonban erkölcsi kötelesség ragaszkodnom, s életcélom, hogy a bizalmat megérdemeljem, s az irigyek ne illethessenek megérdemlett gánccsal.
Jövőmet így tudva, tán jobb lett volna már 1905-ben erre az útra lépni. Most legalább
anyagilag rendben volnék, s dolgozhatnám. De ha az isten egészséget s munkakedvet ad,
megpróbálom pótolni majd meddő éveimet is. Mindenesetre a mai kenyérharcok között
Isten kezét látom abban, hogy így juthatok előbbre. Senkinek sem érzem lekötelezve magam
a jó Istenen kívül. Nem kilincseltem, nem kértem senkitől egyetlen szóval sem pártfogást.
Független társul léphetek be társaim közé, s csak a jó Isten segedelme kell, hogy diplomámat
megszerezve teljesen szilárdan álljak s céljaimért élhessek.
Szeptember 1., este. 1907.
Marosvásárhelyre augusztus 12-én, hétfőn a gyorsvonattal indulva mentem le, s kedden
az unitárius esperestől1999 a régi vizitácionális jegyzőkönyveket kikérvén jóformán egész
hetemet ezek átolvasásával és jegyezgetéssel töltöttem, hogy az Erdélyi Hírlapnak a Csókfalváról és unitárius egyházáról ígért tárcámat megírhassam. Közben alig tettem látogatást is,
s csak azután járogattam el, hogy a cikk elkészült.2000
Szülővárosom nagymértékű külső haladása most is meglepett.2001 Otthon úgy megy
minden, mint eddig.
Augusztus 20-án felmentem Szászrégenbe, hogy Jenőéket2002 meglátogassam. Igazán jól
járt Jenő Ilonkával, akiben takarékos, jó és csinos feleséget kapott. Ügyes gazdasszony is.
Igazán megelégedéssel láttam, hogy boldogok.

1997 Erdélyi Pál.
1998 „Amikor már harmadszor hívtak ki tanárnak a kolozsvári unitárius főgimnáziumhoz, s mivel
az akkori exlex állapot miatt Erdélyi Pál dr. nem biztathatott kinevezéssel: kimentem tanárnak.”
Lásd Kelemen Lajos önéletrajza i. m. 230.
1999 Fazakas Lajos.
2000 Csokfalva és egyháza múltjából. Erdélyi Hírlap, 1907. 198. sz. 1–3.
2001 Már szülővárosa tervezett fejlesztése is nagy örömmel töltötte el. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1904. július 10.). KL Lev I. 538.
2002 Kelemen Jenő.
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Szászrégenbe bemenve, a piacon találkoztam Gergelyffy Sándorral, s elbeszélgettünk.
Jellemző, hogy ebben az exponált városkában a kálvinisták István király napját nem ülik
meg, „mert Szt. István napja katolikus ünnep”. Igazi obskúrus felfogás. Így unitárius létemre
a református Gergelyffyvel együtt a katolikus prédikációt hallgattuk a templomban jó darabig, ahova – éppen azért, mert más templomba nem mehet – a protestáns magyarság nemzeti érzésű színe-java is elmegy, aminthogy ott is volt.
Aznap délután Gernyeszegnél kiszállva Vajdaszentiványra jöttem, Szász Ferinek mint új
házasnak a látogatására. Éppen Vásárhelyt voltak, s estére kerültek haza. Most ismerkedtem
meg Korondi Sándor2003 kedves, csinos, szép, kis barna feleségével. Sándor sokat és előnyösen változott. Most már nem a régi, rusztikus ember többé. Másnap szerettem volna eljönni,
de az eső oda rekesztett, s csak 22-én délután jöhettem. Sáromberkére hozott a kocsi, s ott
összetalálkoztam Apámmal, ki Fodor Béla bácsitól jött Pókakeresztúrról.
Még egy utat meg kellett hogy tegyek. A Székelyek Történetének pályadíjalap bizottsága2004 jegyzőjének lévén kiszemelve, szerettem volna, ha a Mezőség Korhányairól2005 személyes meggyőződést szerzek. Vasárnap – 25-én – reggel 6-kor tehát gyalog elindultam
Szabédra, s Szabadon,2006 Csáváson2007 és Felén2008 át, fél tízre oda is érkeztem. Negyedórai
pihenés után Barabási Pistával2009 kimentünk a Korhányra. Nagy, magas, messzire látszó,
kerek tetejű és Kölpény felé lesuvadt oldalú hegy. Szó sem lehet róla, hogy mesterséges
temető-halom lehetne. A tetejéről azt az érdekes megfigyelést tehettem, hogy amíg a Mezőség tórendszere megvolt,2010 az addig a mezőségi székelységnek nagyszerű természetes
védelmet nyújtott. A kölpényi tó most is egész völgyet átfogva úgy csillogott fel, mint egy
hatalmas, széles folyó.2011 A nádasok, mocsarak, tavak, s túl a Maros-völgy berkei, a terjedelmes erdőségek valósággal fedezték a székelységet itt.2012 A tavakon túl nincs is Marosszék
2003 Korondi János haszonbérlő, körtvélyfájai, majd marosfelfalui kántortanító fia. Vö. Pallós Albert:
Marostorda vármegye és Marosvásárhely szabad királyi város népoktatási intézeteinek története.
Marosvásárhely, 1896. 212–213. Vadasdy Kálmán apósa.
2004 1873. jan. 5-én Jakab Elek egy történeti pályadíjalap megteremtésére hívta fel a székelységet.
Gróf Mikó Imre életre hívta a Székelyek Történetének Pályadíjalap-bizottságát, és 1874. április
7-én megtartott első közgyűlésükön Szabó Károlyt megbízták a székely nemzet történetének
megírásával. Szabó Károly halála után, 1892-ben a feladatra Szádeczky Lajos vállalkozott. Lásd
Kanyaró Ferenc: A székely történeti pályadíj-alap története. Erdélyi Múzeum, 1898. 9. sz. 539–
540.
2005 Korhány = kunhalom (népvándorlás kori halomsír), kurgán.
2006 Mezőszabad.
2007 Mezőcsávás.
2008 Mezőfele.
2009 Makfalvi Barabási István (*1880) királyi kúriai bíró.
2010 Kelemen Lajos érintőlegesen írt a témáról tudományos ismeretterjesztő formában. Régi erdélyi
tóárvizek. Ellenzék, 1926. 42. sz. 9–10. és Tavak áradása a régi Erdélyben. Magyar Nép, 1932. 17.
sz. 235–237.
2011 Tovább folytatta a gondolatot. „Tudtam, hogy a kölpényi tó egyik láncszeme annak a tósorozatnak, mely a középsőt a mezőségi M[aros]vásárhely-tekei keskenyvágányú vasút építésekor talált
leletek bizonysága szerint már az őskorban is, kb. 20 km hosszúságban gátakkal elválasztva
csaknem egészen összefüggő – s széles víztükröt alkotott egészen 1889-ig, mikor nagyrészüket
lecsapolták.” Kelemen Lajos levele domahidi Sipos Zsigmondhoz (Kolozsvár, 1955. június 8.).
LGy hagy.
2012 A látottak alapján fontos felfedezést tett. „Átvillámlott az agyamon, hogy ez a 2–300 méteres
víztükrös völgy valaha természetes határul szolgálhatott, akárcsak Nyugat-Magyarországon a
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székely faluiból Sámsondon2013 és Lekencén2014 kívül egy sem. Délután 4-kor visszaindulva a
magasan haladó országútról még sokszor el-elnéztem a vidéket, s elgondolkoztam az öreg
Barabási István nyugalmazott járásbírónak azon a természetes, hallás után tett megfigyelésén, hogy a feleiek beszédje a kunságihoz, a szabédiaké a jászokéhoz hasonlít. Ki tudja,
nincs-e valami egyszerű, de nagy történeti igazság kulcsa e természetes tapasztalati megfigyelésben? Nyelvésznek kellene lenni hozzá. A felei és szabédi temetkezés is merőben
különböző.2015

A cipő feltörte a lábamat, s este 8-ra elfáradtan érkeztem be. Láttam a Barabásylevelesládát is. Főleg szabédi családokra tartalmaz, a XVII. sz. első felétől kezdve. Vásárhelyen most végiglátogattam újra az összes ismerősöket, akiknél meg szoktam fordulni. Voltam Nyíriéknél, ahol már vagy 6 éve, s Kunéknál, ahol 3 vagy négy éve nem jártam. Itt
tudtam meg Jozéfa nénitől azt is, hogy Vadasdy Erzsikét2016 tulajdonképp ők nekem szánták,
s Szentiványon2017 is sokszor emlegettek, hogy vajon én miért „kerülöm el” őket? A jóakarat,

2013
2014
2015

2016
2017

Hanság mocsara. Itthon aztán tovább folytatva a kutatást, a tósor északi vége közelében ott van
Erkéd, ami az Őrke mezőségi tájszólásos formája, a d helynévképzővel. Aztán fennebb ott van
Kerlés, melynek semmi köze nincs a középkori reáfogott ostoba Chyrie clais-sal, hanem ez is
éppen úgy a ker(t), kerítés, határ, gyepű származéka, mint a gyepűvonal, csak a Maros felöli
részén Kerelő, Kerelős[epsi]patak és Kerelősz[en]tpál, melynek tőszomszédjában éppen úgy ott
van Buzásbesenyőben a besenyő őrtelep, mint a gyepü északi végénél levő Besenyőnél, melynek
szász-német neve Heydendorf = pogányfalu, a pogány őr-besenyők egykori telepe. Tisztán láttam, hogy engem itt a jószerencse egy egykori, ma már ismeretlenségbe süllyedt országhatár
illetve gyepü fölfedezésével ajándékozott meg.” Kelemen Lajos levele domahidi Sipos Zsigmondhoz (Kolozsvár, 1955. június 8.). LGy hagy. Kelemen Lajos felfedezésének részletes bemutatását lásd Sas Péter: A mezőségi tórendszer, mint az egykori határvédelmi rendszer, a gyepű
része. In: Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Szerk. Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt. Kolozsvár, 2010, Művelődés. 398–407.
Mezősámsond.
Szászlekence.
„Azt magam is láttam, mikor III. gimnazista koromban Felében életemben először és utoljára
jártam, hogy ott a temető a falu végén sík helyen van, soros sírhalmokkal. Ez egészen szokatlan
látvány volt előttem. Soha addig ilyent nem láttam – csak domboldali temetőket. Ilyen volt
Szabédon is.” Kelemen Lajos levele domahidi Sipos Zsigmondhoz (Kolozsvár, 1955. június 8.).
LGy hagy.
Vadasdi Dakó Erzsébet, Vadasdi Dakó Kálmán leánya.
Vajdaszentivány.
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s a felfogás egyformán meglepett. A leány jegyes volt, s így még akkor sem mentem volna
háztűznéző szándékkal, ha valaha ez reájuk nézve egyáltalában csak eszembe is jutott volna.
Eljövetelem napján viziteltem Bucher Lajoséknál2018 is, ahol most voltam először. Sokat
beszélgettem a Bucherné2019 apjával, az öreg Szász táblabíróval, s Wengerrel2020 jöttem onnan
el.
Szeptember 17., reggel.
Hosszú ideje, hogy nem érkeztem semmit feljegyezni. Változatos napjaim voltak.
Szeptember 2-án adtam át a lemondásomat írásban, mert elsején nem tudtam az Igazgatóval2021 találkozni. Még mielőtt augusztusi hazajövetelem után találkozhattam volna vele,
névnapomra egy szép asztali készletet küldött, 2 gyertyatartót, 1 kis kézi gyertyatartót, 1
tintatartót stb., ahhoz való dobozban, s szerencsét kívánt új pályámhoz. Felmentem hozzá
ezt megköszönni, s akkor beszéltem meg vele azt is, hogy a lemondást írásban mikor adjam
át.2022
A kollégiumban szeptember 4-én délután kezdődött a dolgom az V. gimnáziumban, hol
a fiúk neveit leírva, az óra többi részét magyarázattal töltöttem. Aznap kaptam Szász Feri
első ajánlott levelét váló-szándékáról, s a válás okáról, mely valósággal úgy megdöbbentett,
mint egy nagy és olthatatlan tűzvész látása. Igazi tragédia. Még aznap a telefonhoz is hívatott, ahol sírva beszélt velem. Azt mondtam neki, hogy viselje férfiasan a megtörtént csapást. Én nem látok más megoldást az ismert körülmények közt, mint amit ő. Legyen ereje s
ügyeljen, hogy korrektül vigyen át mindent. Azután újra írt, de nem mertem neki tanácsot
adni, mert ily ügyekben igen kényes a beavatkozás.
Arra kértem, hogy feleljen nehány kérdésemre, mielőtt írnék, mert így nem látom elég
tisztán a dolgot. Ezzel a levelemmel egyszerre írt ő is, úgyhogy a levelek útja keresztezte
egymást. Azt tudatta, hogy 14-én este feljön hozzám tanácsomért. Kimentem eléje a vonathoz éjjel, de nem jött meg. Tegnap, hétfőn délelőtt 11-kor táviratot kézbesítettek nekem tőle,
mellyel egész napomat tönkretette. „Nagyon, nagyon nagy baj van, azonnal jöjj.” Ennyi volt
az egész. Miután ő nem jött volt fel, azt hittem, hogy valahogy húzza a nyomorúságát, s
mivel az utóbbi évek otthoni eseményei után hazulról már minden irtózatos és szégyenletes
csapásra el lehetek készülve: a távirat után is azt hittem, hogy otthon is történhetett valami.
Elrohantam a postára, hogy vagy Szász Ferivel beszéljek, vagy Apámat kéressem a törvényszéki telefonhoz, de a vonal úgy le volt foglalva, hogy délutáni 2 órára biztattak. Elfutottam
a postáról, de közben azt tanácsolta Raffai Károly, ki izgatottságomat látta, s tudta, hogy
távirat zavart föl, hogy táviratozzak haza. Ismét a póstára mentem tehát, s Apám címére azt
táviratoztam: „Távirati értesítést kérek, hogy van-e otthon baj?” Gondoltam, hogy délután
2–3 órára válasz jön, de egész estig hiába vártam, s a bolondulásig fel voltam lelkileg zavarva.
2018 Id. Bucher Lajos (1861–1926) marosvásárhelyi vaskereskedő.
2019 Bucher Lajosné Szász Piroska a századelő Marosvásárhelyének elismert költő- és írószemélyiségei közé tartozott, akiről Ady Endre is elismerően nyilatkozott. Bizonyosan Kelemen Lajos hatására adományozott a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak. Lásd a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Bucher Lajosné szül. Szász
Piroska ajándéka, Marosvásárhely. Ld. 1908, 51–52. onsz.”
2020 Wenger Félix (1846–1926), a francia nyelv tanára a marosvásárhelyi Református Kollégiumban.
2021 Erdélyi Pál.
2022 Az Egyetemi Könyvtártól való távozása hivatalos formában is megjelent. Az Erdélyi MúzeumEgyesület évkönyve 1907 i. m. 17.
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Ha otthon véletlenül nem volt semmi nagyobb baj, akkor az én sürgönyöm éppen úgy felzavarhatta őket, mert annyi okosságuk nincs, hogy belássák, vagy meggondolják, hogy ok
nélkül nem fogok táviratilag kérdezősködni. Annyit nem tettek, hogy egy szóval megnyugtassanak.
A kollégiumban egy V. gimnázista skárlátban meghalván, egy másik megbetegedvén
benne: délután 3-ra sürgős gyűlést hívtak, s 2 hétre hatósági intézkedés folytán az ifjúságot
elbocsátottuk. Miklós öcsém is még az este elment, s ha most minden hírtétel nélkül beállított az éjjel 12 óra felé otthon, képzelem, hogy volt riadalom.
Este felé nyugodtam kissé meg, hogy ha baj lenne, tán mégis táviratoztak volna, de így
nem értették meg a táviratomat. Miklóst megbíztam, hogy rögtön írjon, vagy ha baj van,
sürgönyözzön.
A kollégiumban a kezdet nehézségeivel kell küzdenem. Némelyik tárgyammal, mint pl.
a világtörténelemnek az ókori részével, s a földrajzzal évekig nem foglalkozván, most nehezen megy, mert nem vagyok ura az anyagnak. Igen sokat kell tanulnom, s éppen úgy el
vagyok ezért egész nap foglalva, mint akár a könyvtárnál. A tanítás az I. gimnáziumban a
legnehezebb. Itt az anyagközlés és fegyelmezés gondja minden órán kifáraszt. A VII. és VIII.
osztályokban Istennek hála, szépen megy minden. A magyar nemzet történeti hivatásáról
beszélvén, két első órám végén az ifjúság, midőn kijöttem a VIII. osztályból, megéljenzett.
Történt egy komikus tévedésem is, amit azonban szerencsére csak én vettem észre. Hazajövetelem óta a bajuszpödrős kis pléhdobozomat elfelejtettem volt letenni. Az I. gimnáziumban a világtájakat tanítván, az iránytűre került a sor. A nagy iránytűn kívül egy kicsit is
bevittem a zsebemben, amelyen a fővilágtájakat jelölték. A nagy, függő tűről már elmondtam, hogy a sötétebb fele északra mutat, s akkor megjegyeztem, hogy hoztam egy kisebbet
is, mely, amit látni fogjátok, szintén így mutat. Benyúltam a zsebembe és kihúztam a
bajuszpödrős dobozt. Mielőtt azonban ideje lett volna valamelyiknek észrevenni, hogy az a
fényes pléhdoboz mi, már feltaláltam magam, ugyanazon pillanatban a másik zsebembe
csúsztatva közbevetettem, hogy „ez különben csak a tokja. A delejtű maga ez!” s azzal már
kitettem azt, úgy, hogy mindenik figyelmét egyszerre az foglalta le.
Október 2., este.
Szeptember 18-án este – mivel Szász Feri délelőtt ismét táviratozott volt nekem – elindultam haza, s éjfélre megérkeztem. Nem is sejtették, hogy megyek. Volt riadalom s kellemetlenség. Apám levelezőn írt volt, hogy nincs baj, s mire hazamentem, az a gazember, a
családunk beszennyezője ott volt nálunk. Miklóssal az első szobában aludt s én hallván,
hogy ketten vannak benn, kérdeztem Apámtól, hogy ki van ott. Ő mondta, hogy „Pista” van
itt, mert reggel mennek ki együtt Fodor Béla bácsihoz. Azt hittem előbb, hogy a Fodor bácsi
fia, mert intéseim és leveleim után eszembe sem jutott, hogy azt a szemetet hálni odaengedjék.
Már vacsoráltam, mikor újra kérdezősködve Apám izgatott és ingerült felelete kinyitotta
a szememet. Egy szót se szóltam, de úgy elfogott az indulat, hogy azt sem tudtam, hogy mit
tegyek. Végre elhatároztam, hogy elmegyek hazulról, s mikor Mama ágyat akart nekem a
középső szoba rossz díványán készítni, megmondtam egész fagyos nyugalommal, hogy ne
fáradjon hiába, mert elmegyek. El is indultam, de alig 100 lépés után visszatértem, mert
eszembe jutott, hogy nincs velem hálóing, s a szállók bizonytalan tisztaságú ágyneműinek
és ruháinak elgondolása, esetleges bőrbajok felszedésének lehetősége más gondolatra térített. Úgy akartam, hogy Szász Ferinek levelet írok, s reggel 8 után leendő kézbesítésre Mik351
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lósnak otthon hagyom. Én pedig reggeli öt óra tájáig elsétálom az utcákon az időt, s akkor
Antaléknál2023 pihenek egyet 8-ig. A levelet meg is írtam, és írás közben a szemét fráter
kisurrant a hátam megett a szobából. Mire a levelet elvégeztem, megszűnt az ok, amiért nem
akartam otthon maradni. Mama az első szobába akart elhelyezni, de attól tartva, hogy azzal
a piszkos fráterrel egy ágyneműbe akar fektetni, nem mentem be. Künn az udvaron sétálva,
vagy padon ülve töltöttem felváltva az időt reggeli 4 óráig. Akkor bementem aztán a középső
szobába, s egy székre ülve és fejemet az asztalra hajtva aludtam, amennyit lehetett, reggelig.
Apám igen levert volt mikor elment, s láttam, hogy búsul, és haragszik is. Mamának
megmondtam most keményen, hogy ily körülmények közt én nem jövök haza többet, vagy
legalább nem szállok a házunkhoz, hogy mind őket, mind magamat megkíméljem a kellemetlenségtől. Miklóst pedig leszidtam, amiért nem tett semmit, sőt, azzal a firmával együtt
hált egy szobában.
Mentségük és magyarázatuk után beláttam, hogy nekik is igazuk van. Lecsendesülve
elküldtem Miklóst Szász Ferihez, s ő 10 után lejővén, együtt kimentünk a kollégium kertjébe, a játszóhely mellé, ahol hosszasan elbeszélte nekem szerencsétlen sorsát az ismerkedéstől, illetőleg a múlt karácsonytól, szerelme keletkezésétől egészen mostanig.
Igazán rettenetes helyzet, de ő is hibás. Az ostoba Péter,2024 Nyírivel2025 együtt
lovagiaskodásdit játszva a segédek elé, majd korcsmasztalhoz vitték ki a szégyenét, s ezzel
elrontottak mindent. Péterrel való ügyét Melka Vladimir főispáni titkárral és Auffenberg
Pál székely kirendeltségi tisztviselővel Szász Feri részéről én Nagy Endrével este igen rövid
jegyzőkönyvvel elintéztük. Feri megbízását túllépve, a béke érdekében és azért, hogy pisztoly elé ne álljanak, s ne legyen még több szerencsétlenség, sértéséért bocsánatkérésbe belémenve, ezt az elrontott ügyet befejeztük. Tisztán látom azonban, hogy ezzel csak betapasztottuk, de meg nem gyógyítottuk a sebet. Feri rendkívül elégedetlen volt, s alig tudtam
lecsendesítni és megnyugtatni, hogy most a sógoraival a társadalmi formaságok szerint
tisztára lévén törölve a táblája, próbáljon elmenni Vásárhelyről, s ha képesnek érzi magát, a
családnak adott becsületszava értelmében igyekezzék megélni a feleségével ott, ahol nem
ismerik őket. De tűrjön, várjon legalább karácsonyig. Ha aztán nem tudnak együtt élni,
akkor ne ingadozzék, hanem járjon el határozottan, s szakítson, de a nőkkel azért férfiúhoz
és úriemberhez illően bánjon addig is. Ezeket csak másnap délelőtt tudtam jó kétórai
együttlétünk alatt belédisputálni, mert azon este, mikor mi 8 órakor Péter segédeivel elvégeztük a dolgot, Ferihez voltam híva vacsorára, s kínos és kellemetlen helyzetben s hangulatban lévén mindnyájan, ott módom sem volt ezekről beszélni.
Érette maradtam ott harmadnapra is, s félig megnyugtatva jöttem aztán el. Ő kísért ki az
állomáshoz, s ezért Apám és Miklós otthon maradván, Apámnak Kolozsvárról írtam meg,
hogy ne nehezteljen felindulásomért, mert én sem hoztam el semmi irántuk való neheztelés-emléket. Az azonban érthető, ha abban nem bízom, aki minket egyszer beszennyezett, s
ez a felfogásom kavarta fel a lelkemet otthon.
Okt. 3.
Legtöbbet ért otthonlétemben az, hogy Biást reávehettem a lustrakönyvek kiadására.
Egész könnyen ment. 20-án délután vele lévén a Teleki-levéltárban előhoztam a lustra2023 Gálfalvy Antal.
2024 Vadasdy Péter.
2025 Nyíri Dénes.
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könyveket, s azt ajánlottam, hogy kis publikációk helyett adja ki idősorban és megyénként,
székenként cserélve ezeket a Gen[ealogiai] Füzetekben.2026 Ezekkel nevet szerez magának, s
a Füzeteknek is hasznos szolgálatot tesz. Én kiválogatom azokat, amelyek érdemesek. Elővette, s mindjárt ki is jegyeztem azokat. Azt mondta azonban, hogy ő most nem érkezik,
csak a jövő nyártól kezdve. Én meggondoltam hirtelen azt, hogy most kell az alkalmon
kapni, amíg ő biztosan ott van, s a Füzeteknek is most jól fogván, azt ajánlottam, hogy adja
ide a lustrafüzeteket nekem. Én felviszem, közösen szétosztjuk, lemásoljuk, s kiadjuk a neve
alatt. Végre is az a fő, hogy megjelenjenek, s mintsem a dolog késsék vagy elmaradjon,
inkább leírjuk mi. Jobb így, mint késve. Így Biásnak szívességképp leírjuk, és se neki, se
nekünk nem kerül a dolog pénzbe.
Beléegyezett, s reverzálist adván, 25 megyei lustrafüzetet elhoztam. Sándor Imre, Köblös, Persián és én írjuk, s indítványomra bevettük, és egy évfolyam tiszteletpéldánnyal
honoráljuk Ardayt és Hutter Kálmánt2027 is. Másolni fog Ferenczi Miklós is, akinek szintén
tiszteletpéldány jár, de nem dolgozott reá. Megkértem tehát, hogy segítsen most ebben a jó
ügyben a lapnak.
Két évre lesz ezzel lustrapublikációnk, s karácsonykor a nehány székely lustrát is elhozom. Megvan a Teleki-könyvtárban az 1614-i lustrának egy 1784-i jó másolata is, melyet
szintén lehet majd közölni. Ezekhez az Erd. Nemz. Múzeum székely lustráit, s Marosszék
1635-i lustráját hozzávéve 5 évre való anyagunk bővön van, s e füzetet a genealógusok
részére nélkülözhetetlenné tehetjük.2028
Sándor Imre feljövetelem alkalmával, mikor közöltem a tervemet vele, nagyon örvendett. Ezzel jól jövünk ki, s használunk.
Szeptember 25-én délelőtt fedeztem fel a székely írást az Országos Levéltártól nálunk az
Erd. Múzeumban lévő versek hátán. Felvetődtem volt a könyvtárba, s az igazgató megkért,
hogy a lemásolt vers azon 4–5 szavát, melyet Köblös nem tudott kiolvasni, nézzem meg én
is. Összeolvastuk az egészet, s jókat kacagtunk bolond székely humorán. Szádeczky Béla is
odajött, s velünk élvezte felét a folyosón. Visszaadtam volt már Köblösnek a verset, és ültem
még az asztalnál, mikor megláttam, hogy a vers hátán is van egy sor írás, s mellette valami.
Kérdeztem Köblöstől, hogy mi. A vers első sora volt tollpróbálásul keresztül írva „Még
ifiúságomban, 18 esztendős koromban”. Köblös azt mondta, hogy „a vers első sora s még
valami ákombákom”. Mire azonban ezt megkezdte mondani, én felemelkedve helyemről,
közelebb láthattam az írást, s megismervén két-három betűt, meglepetésemben majd kitéptem a verset az ő és Szádeczky kezéből. Soha meglepetésemben nem káromkodtam életemben, de most szégyenemre ezt tettem. Igaz hogy nem rosszindulatból. Szádeczky sokat is
mulatott aztán rajta. Megpróbáltam mindjárt főből megfejteni, de nem tudtam. Segítő szö-

2026 Biás István közreadásában: Fejér megye lustrája 1682-ből. Genealógiai Füzetek, 1908. 147–149.,
Fejér megye lustrája 1686-ból. Uo. 1908. 164–168., Belső-Szolnok vármegyének registroma
1686-ból. Uo. 1909. 1. sz. 27–29., Fejérvármegyei lustra 1694-ből. Uo., 1909. 3. sz. 88–91., 4–5.
sz. 129–132., 6. sz. 145–148., Torda vármegyei lustra 1671-ből. Uo., 1908. 2. sz. 33–38., 61–62.,
Kézdiszéki lustra 1659-ből. Uo., 1910. 4. sz. 83–84., Belsőszolnoki lustra 1684-ből. Uo., 1910. 4.
sz. 84–85.
2027 Hutter Kálmán bölcsészethallgató, tanárjelölt, közleménye: Mákó község (Kolozs m.) helynevei. Erdély, 1907. 29.
2028 Kelemen Lajosnak a témakörben közreadott publikációja: Gyergyószék lustrája 1616-ból. Genealógiai Füzetek, 1907. 7. sz. 71–72., 8. sz. 81–83.
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vegem Hodoly László kis füzetén2029 kívül nem akadt, mert a Könyvszemle2030 és az Ethnografia2031 szükséges füzetei éppen a könyvkötőnél voltak. Jelentettem a felfedezésemet az
igazgatónak. Ilyen örömöm rég nem volt.
Délután 2-kor az Igazgató Ethnográfiáját és Könyvszemléjét, melyben Sebestyén2032 cikkei vannak, elhozva tőle, alig pár perc alatt megfejtettem a szöveget, mely a vers címét foglalta magában:

azaz: Páterek koniáiárul.2033
Határtalanul örvendtem, hiszen mintegy 15 év óta ismertem ezt az írást, s több mint 10
éve mindenkor figyeltem az esetleges nyomait. Haranglábak gerendáin, templomok gerendáin, karzatain, padjain, ajtószemöldökein, falain, falképeken, templomi edényeken, varrottasokon, könyvekben, okleveleken mindig ügyeltem és soha egyetlen betűjét sem láthattam.2034 Most ily rendkívüli véletlenben igazán az Isten gondviselését láttam, s örvendtem.
Erdélyi lefotografáltatta az írást, s úgy akarja, hogy Köblös közölje a verset,2035 melyet
különben neki másolt le. Címül az írás hasonmását teszik.
Megérdemelte volna e sor, hogy akár külön közöljék, de nem akartam ezt erőszakolni.
Örvendtem, hogy a felfedezés szerencséjét nekem adta az Isten. Becsét eléggé méltányolom,
de nem akarom ezzel magam előtolni. A szerencse és az az öröm, mely boldoggá tett akkor,
elég jutalmam.
Október 20., este.
Tegnap délután a II. gimnázistákat Márkos Alberttel kivittük a Kányafőre, s ott a naplementét megvártuk és azután jöttünk velük be. Én Dreikusz Lajossal, egy élénk és jó eszű
gyermekkel, Szathmári Lajossal s Hegedűs Ferenccel visszamaradtam a csoporttól, mert
Hegedűs otthagyta a kabátját, s el kellett hoznunk. A szőlők útján jöttünk aztán le, a többiek
2029 Hodoly László: A székely vagy régi magyar írás eredete. Pozsony, s. n., é. n.
2030 Sebestyén Gyula: Telegdi János 1598-iki Rudimentájának hamburgi és marosvásárhelyi kézirata. (Huszonegy hasonmással a szövegben.) Magyar Könyvszemle, 1903. 3. sz. 247–280.
2031 Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. Ethnographia, 1903. 1–2. sz. 1–29., 3. sz. 81–125., 4. sz.
161–189., 6. sz. 273–287., 7. sz. 313–340.
2032 Sebestyén Gyula (1864–1946) irodalomtörténész, folklorista, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke.
2033 A rovásírás után annak megfejtését is leírta.
2034 1894-ben ifj. Nemes Ödönnel együtt fedezte fel a csejdi református templom nyugati ajtajának
szemöldökfájába vésett latin betűs feliratot (BOLTOKI), melynek L betűjét a székely rovásírás
i-jével írták. Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek. Székelyudvarhely, 1997, Erdélyi Gondolat. 10.
2035 Köblös Zoltán a nyomtatvány legutolsó lapján olvasható szöveget közzétette. Adalékok a Régi
Magyar Könyvtárhoz. Harmadik közlemény. Erdélyi Múzeum, 1907. 248–249. Köblös Zoltán
nem ismerte Lukinich Imre közléseit, melyekben közreadta és Baranyai Decsi János énekével
(1597) azonosította a szöveget. Egy historiás ének töredék a XVI. századból. Kalazantinum,
1898–1899. 7. sz. 80–82., és 8. sz. 96–98. és Baranyai Decsi János ismeretlen historiás éneke.
Kalazantinum, 1899–1900. 1. sz. 4–6. A kézirattal kapcsolatos legújabb közlemény Holler László: Baranyai Decsi János éneke 1597-ből. Magyar Könyvszemle, 2001. 1. sz. 101–112.
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pedig az erdőn át. Ma az I. gimnázisták közül 32-t, akik nem jártak a kolozsvári határban, a
Békás-patakhoz vittem ki, s amellett felhaladva megmagyaráztam nekik a természetben, s
megmutattam, hogy mi a halom, domb, hegy, hegysor; mi a hegy töve, alja vagy lába, dereka
és teteje, mi a hegyél, hegygerinc, vízválasztó. Mutattam csúcsokat s jöttünk hágón, majd
fennsíkra ereszkedtünk, s mindent a helyszínen a példákból elvonva magyaráztam séta és
beszélgetés közben meg. A patakban láttak szigetet, félszigetet. Láttak völgyet, patakmedret
s víztorkolatot, illetőleg egyik patak száraz medrének torkolata helyét, mert a hetekig tartó
szárazságban a víz a kisebbik patakból elapadt. Fenn egy térségen labdáztunk egy nagyot, s
visszajövet is, amíg alkonyodott, beszélgetve magyarázgattam nekik, s feleltem tömérdek
érdekes kérdésükre. Velünk jöttek György Géza temesvári, s Nagy Simon szabédi III.
gimnázisták is. Az utóbbi fürge, ügyes gyermek, s kitűnő labdázó. A másik az idénig Temesvárt tanult, s vidéket látni jött velünk. Láttuk a Hold feljövetelét, s egy darabig megállva
néztük, hogy mint emelkedik magasabbra a látóhatár szélétől. Magyaráztam, s mutattam,
hogy most a Föld is fordul feléje, s ezen is tapasztaltam, hogy mily roppant sokat tesz a
szemléltető magyarázat.
Pénteken, 18-án volt nálam Harmos Iván, s akkor tudtam meg tőle, hogy a Tolnayak 6
láda levele Folyfalváról hozzá került. Nála volt belőle a Désfalvi Simonok és a Jármyak egy
kis családi krónikája – tán 4–5 levél. Nekem Pálffy Mihály úgy említette volt, hogy ennek a
levéltárnak nagy részét eltüzelték.
Október 22., este.
Tegnap délelőtt 11-től újra szünidőnk van a járvány miatt. Igazán rettenetes kellemetlen.
A jó Ég tudja, hogy mint végzünk az idéni anyaggal. Miklóssal is csak levél útján közlekedem, mert a bennlakók az intézetbe be vannak zárva, a künnlakóknak pedig nem szabad
bemenni.
Ma említettem Erdélyinek, hogy mivel karácsonyi szünidőnk előreláthatólag 5–6 nap
lesz csak, most kellene, hogy behozzam ezen a vakáción Péterlakáról2036 a Körösyek leveleit,
s Marosvásárhelyről a Retteghi-leveleket.2037 Péterlakáról aztán bemennék Régenbe, hogy a
ref. esperesség levéltárában megnézzem az állítólagos hun-székely írást. Helyeselte a tervet,
s írtam is már Csekmének2038 és Kiss Lajosnak.
Ma a Wesselényi-háznál a levéltárak és kéziratoknál 2 és fél órát dolgoztam, s holnap is
megyek oda.
November 1., délután 2 óra.
Október 23-án fölkeresett Kozma Ferenc,2039 s névjegyét hagyván a lakásomon, azon
felkért, hogy másnap a Székelyek Történetének pályadíj alapja ügyében keressem fel.
Kőváry2040 még júniusi találkozásunk alkalmával mondotta, hogy engem akarnak jegyzőnek. Vele júniusban és júliusban többször találkozva, kifejtettem, hogy a székelyek történe2036 Magyarpéterlaka.
2037 Foglalkozott a család történetével, lásd Kisbudai Rettegi István följegyzései 1738–1754. Genealógiai Füzetek, 1908. 4. sz. 106. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i.
m. 388.
2038 Csekme Ferenc.
2039 Kozma Ferenc (1844–1920) tanár. 1885-ben Kolozs megye tanfelügyelője, 1892-től a helyi unitárius kollégium felügyelő gondnoka, az unitárius kebli tanács tagja.
2040 Kőváry László.
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tének kérdésében az 1540 utáni rész más embert kíván, mint az eredet és őstörténet kérdése.
Oda mélyebben szántó elme való, mint a Szádeczky Lajosé.2041 Úgy véltem, hogy a kérdést
ketté kellene szakítani, s a még meg nem oldható őstörténetet elodázva, azon segédtudományok segítségére kellene pár évig az évi 600 korona tőkekamatunkkal fordulni, amelyektől a
kérdés ez ágának előbbrevitele remélhető. Ilyen elsősorban az archeológia, az etnográfia,
etnológia és nyelvészet. Kőváry igazat adott nekem.
Most 24-én Kozmával is ily értelemben beszéltem, s szintén magáévá tette felfogásomat.
Belátta, hogy a kérdésnek egy megoldható és egy még meg nem oldható fele van, amelyet ha
továbbra is összekapcsolunk, az egész ügy vallja kárát.
Megbízásából a jegyzőkönyvekből összeírtam az 1889 óta még élő tagokat, s azoknak
egy névsorát, kikkel a bizottság tagjainak számát a szokásos 50–60-ra kiegészíteni tanácsosnak, s az ügy érdekében valónak hittem. Mindenikhez odaírtam a kolozsvári író emberek
közül a rövid indoklást is. Ezek a kolozsváriak:
Pósta Béla, Kovács István archeológusok.
Sándor Imre a székely családok történetének kutatója.2042
Endes Miklós a székely jog ismerője.2043
Seprődi János a székely zene kutatója.2044
Pálfi Márton a székely nyelvész, aranyosszéki.
Irodalmi érdemeikért különösen és elsősorban megválasztandók: Sebestyén Gyula,
Karácsonyi János, Horger Antal.2045 Továbbá Barabás Samu,2046 kinek, mint tőle tudom, már
csak Mohács előttről 1 kötetre való kiadatlan székely oklevele van.2047
A jkv-ileg is kifejezett szokás szerint a társadalom vezető elemeiből, különös tekintettel
a székelyekre, Kolozsvárról ezeket írtam fel: Bartók György püspök, Pál István kanonok2048,
2041 A Kuun Géza gróf elnökletével működő Székelyek Története Pályadíjalap-bizottság Szádeczky
Lajost bízta meg a téma megírásával. Lásd Századok, 1894. 941–942. A Székely Nemzet története és alkotmánya (Bp., 1927, Hargitaváralja) címmel megjelent munka előszavában a szerző
vázolta könyve megjelenésének előzményeit. Előszava támogatásokat köszönő részében megemlékezett „Kanyaró Ferenc előbbi és Kelemen Lajos későbbi jegyzőről” is.
2042 Sándor Imre (székelységgel kapcsolatos munkái: Nemek és ágak a Székelyföldön. Genealógiai
Füzetek, 1903. 1. sz. 1–4, 2. sz. 17–20., Az erdélyi nemes fölkelő sereg 1809-ben. Genealógiai
Füzetek, 1910. 1. sz. 10–17., összefoglalásul A székelyek letelepülése. Bp., 1930, Hargitaváralja.
2043 Csíkszentsimoni Endes Miklós (1872–1945) jogász, kúriai bíró, történetíró. Kutatóként főleg a
székelyekkel, Csík vármegye múltjával, őstörténetével, valamint családtörténetettel foglalkozott. Főbb művei: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. (Bp., 1935)
és Csík-, Gyergyó-, Kászonszékek, Csík vármegye földjének és népének története. (Bp., 1938).
2044 Seprődi János.
2045 Horger Antal (1872–1946) nyelvész, 1922 és 1940 között a magyar nyelvészet tanára a szegedi
Ferenc József Tudományegyetemen.
2046 Papolci Barabás Samu (1855–1940) történetíró. 1883-ban az Egyetemi Könyvtár munkatársa.
1885 és 1913 között az Országos Levéltár Erdélyi Osztályának vezetője. Jakó Zsigmond (1916–
2008) történettudós apósa.
2047 A 16. századi székely lustrák (összeírások) kiadását a Székely oklevéltár II. kötetében (Kolozsvár,
1876. 194–195, 195–206, 216–224.) Szabó Károly kezdte meg. Munkáját Szádeczky Lajos mellett Barabás Samu folytatta. Lásd Székely oklevéltár (1219–1776) VIII. Bp., MTA, 1934. A megjelenés ideje nem mond ellent Kelemen Lajos korabeli bejegyzésével. Vö. a forráskiadás előszavával: „Ide s tova ötven esztendeje, hogy e szerény kötet anyagát gyüjtögetni kezdettem”.
2048 Pál István (1854–1935) főesperes, kolozsmonostori apát. 1911-ben Székelyudvarhelyen plébános.
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Fekete Gábor táblai elnök,2049 Dósa Endre alispán –, kit már Kőváry ajánlott volt, s most
Kozma éppen elnöknek nézett ki – Gidófalvy István közjegyző, Gál Kelemen igazgató,
továbbá Cholnoky Jenő mint kiváló földrajzi szakember.
A vidéki író-emberek közül ajánlottam Dékáni Kálmán m[aros]vásárhelyi, Csutak Vilmos sepsisztgyörgyi történelemtanárokat, Baló István Csík megyei tanfelügyelőt, R. Kiss
István Győr megyei főlevéltárost és Pap Domokost mint tanárt, szerkesztőt és szépirodalmi
írót. Ezeken kívül mintegy 8–10 nevet írtam még Kozmáéval együtt fel, mikor 26-án elvittem a névsorokat hozzá. A fennebbieket mind helyeselte. K. Weress Sándort is bevettük
Kőváry kívánságát akceptálva a jelölendők közé. Elnöknek való író székely mágnás nincs. A
gyűlés e hét végén lesz.
Görgényi utam elmarad. Csekmétől2050 és Kiss Lajostól azt a választ kaptam, hogy ők a
hun-székely írásról nem tudnak. Mivel pedig Veress Endrének egy nyilatkozatából azt vettem ki, hogy mind ő, mind Erdélyi azt hiszik, hogy családi ügyekben is akarok járni, s ezt
Veress úr úgy fogja fel, mintha elsősorban azért mennék: bejelentettem, hogy most a válaszok után céltalannak látom a kimenetelt. Majd el tudok én menni oda a magam költségén
»is«, komisz gyanúk nélkül is.
Ma voltam Radnóti Dezső síremlékének felavatásán. Kovács Géza2051 még butább, mint
volt. Valósággal megundorodtam a tudatlanságától és rövidlátóságától. Beh jó, hogy szakítottam velük!
Vasárnap délután volt benn Pap Domokos. Akkor beszéltünk újra hosszasabban a szentlászlói2052 regénytárgyról, melynek törzsanyagát, a válópert éppen most másolgatom.2053
December 8., este.
Miklós ma délután feljött hozzám, s felolvasta nekem az önképzőkörre írott elbeszélését.
Nagy örömmel láttam, hogy a népies mesélés jól sikerül neki.
A tegnap kezdtem Böhm2054 előadásai után tanulni a jegyzetből a filozófia történetét.
Sokkal világosabb, mint a Schwegler könyve.2055 Rendkívül keveset tudtam eddig haladni,
mert csak szombattól hétfőig tanulhatok pár órát, s a közbeeső napokon jóformán azt is
elfelejtem. Ezután szerdán is megpróbálok a filozófia történetére legalább egy órát szakítani.
Tegnap voltam a Cholnoky2056 előadásán, s hazakísértem Buchernét2057 és Czecz Rózsikát. Ma ismét találkoztam velük Gidófalvyéknál, s újra elkísértem őket.
December 26., este.
A karácsony estémet Csíki Laciéknál töltöttem el. Már azt hittem, hogy itthon árváskodom Ardayval, de hétfőn délután Laci, Nagy Gerő joghallgatóval felkerestetett a könyvtárban, s meghívatott. Olyan jól esett ez a figyelem nekem, mint egy angyali üzenet. Ott volt
2049 Nagyfalusi Fekete Gábor (1845–1917) ügyész, a marosvásárhelyi ítélőtábla elnöke, a felvinci
kerület országgyűlési képviselője, az unitárius egyház főgondnoka.
2050 Csekme Ferenc.
2051 Kovács Géza, az Erdélyi Kárpát-Egyesület titkára, majd főtitkára.
2052 Nyárádszentlászló.
2053 Vö. Gyallay Pap Domokos: Nyár Solymoson. Kolozsvár, 1938, Könyvbarátok Társasága.
2054 Böhm Károly.
2055 Albert Schwegler: A bölcselet története. Bp., 1904, Franklin Társulat. (Filozófiai Írók Tára XIX.)
2056 Cholnoky Jenő.
2057 Bucher Lajosné Szász Piroska.
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Laciéknál Szilágyi Erzsike is Vásárhelyről. Igen kedvesen eltöltöttük az időt, s 12 óráig ott
voltunk. Erzsike vidám, jó kedélyű, kedves kis leány. Táncolt, zongorázott, énekelt. Szépen
játszik, s szépen és érzéssel énekel.
Ma ebéden Vályiéknál2058 voltam a közjegyző úrék és a rokonság társaságában. Azelőtt
lenn jártam a közjegyző úréknál boldog ünneplést kívánni. Délután kerestem Gyaluit, de
mivel nem volt otthon, elmentem Róza néniékhez.2059
Karácsonyra Kronberg Irma2060 és Vályiné2061 egy-egy kosár almát küldtek be nekünk, s
Vályiné oly jó volt, hogy az én teaszeretetemet ismerve, egy doboz teát is vett karácsonyi
ajándékba. Úgy örvendtem, mint egy gyermek.
Ma volt nálam Szentmártoni Kálmán.

2058 Nagykéri Vályi Gábor (1844–1926) jogász, egyetemi tanár, a kolozsvári református teológia
főgondnoka.
2059 Kolosváry Domokosné Csomoss Róza.
2060 Kronberg Irma.
2061 Vályi Gáborné Gidófalvy Matild.
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1908. Januárius 1., este.
Az óév utolsó éjszakáján fennmaradtunk Ardayval,2062 s 12 óra felé elmentünk a Mátyás
király térre, ahol meghallgattuk az éjféli harangszót, az Iparos Egyletből kihangzó Himnuszt, s boldog újévet kívántunk egymásnak. Aztán bementem a becsületes vendéglősömhöz, Sipos Józsefhez, s neki boldog újévet kívánva két deci bort ittunk ott meg Ardayval.
Reggel fél ötkor Persián volt az idéni első vendégünk.
Ma jóismerőseimnél, s 12 felé az egyházi tanácsosokkal és a tanári testülettel a püspökünknél is fenn voltam. Délben Csíki Laciéktól Gárdonyi Géza Ábel és Eszter című regényét
elhozva, addig olvastam, amíg láttam, s most este el is végeztem. Valósággal éhes voltam
már szépirodalmi olvasmányra, s ily egyfolytában és hamar még könyvet el nem olvastam.
A szünidőn a filozófiatörténettel is haladtam. Szeretem olvasni, de tanulása nehéz már.
Élvezem, de elmondani nem tudom. Isten tudja, hogy mi lesz velem. Áprilisben okvetlen
vizsgáznom kell. Csak a jó Isten tud segíteni ezen már, hogy valahára révbe jussak! Ez az év
döntő.
Januárius 19., este.
E hónap 11-én az Erd. Múzeum Egyesület Történelem, Nyelv- és Bölcsészeti Szakosztályán meglepetésül, jobban mondva véletlenül választmányi taggá lettem.
Tartottunk tőle, hogy Veress Endrét be akarják csempészni titkárnak, s hogy ez ne sikerülhessen, a könyvtáriak és a régiségtáriak majd mind eljöttek, s én az unitárius tanárokat is
felhívtam. El is jött Gál Kelemen, Kiss Ernő,2063 Pálfi2064 és Barabás.2065 Az egész közgyűlésen
tán 20-22 tag lévén, fényes többségben lettünk volna, de Veress úrra nem került sor. E
helyett nagy meglepetésünkre Erdélyi az államosítás húrjait pengette. Ők s velük mi – kivertük a másik pártot, hogy a tárakat fejleszthessük, s most ott vagyunk, hogy mind a tárak,
mind a szakosztályok nyögnek az adósságok alatt, úgyhogy kénytelenség lesz az államosítás.
Ezek az urak nem tudnak gazdálkodni annyiból, amennyi van, csak annyiból, amennyi
nincs. Maguk mind jól állanak, de az intézetek a kezükön a csőd szélére jutnak. Bizonyos,
hogy mind tisztakezű emberek, de úgy gazdálkodnak a tárak, illetve a szakosztályok vagyonával, mintha csak éppen be akarnák bizonyítni, hogy meg kell bukni.
Indítványuk felett Schneller már vita nélkül ki akarta mondani az elfogadó határozatot,
mikor felszólaltam, s megkérdeztem, hogy mik az előnyei az államosításnak, s a javaslat
rövid indoklásánál rajzolt jó kilátásoknak mik a garanciái? Mondtam, hogy Egyesületünk
helyzetét nem lehet a Nemz. Múzeuméhoz mérni, mert azt már Széchenyi a nemzetnek
hagyta, míg a mi »egyesületünk« múzeumunk alapításának gondolatát igaz, hogy 1842–432062 Arday Pál.
2063 Kiss Ernő (1868–1931) pedagógus. 1901 óta a kolozsvári Unitárius Kollégium magyar-, valamint latin- és görögnyelv-tanára.
2064 Pálffi Márton.
2065 Barabás Endre (1870–1945) tanár. 1903-ban a kolozsvári állami tanítóképző tanára, 1911-ben a
dévai állami tanítóképző igazgatója. 1919-ben Budapestre települt, 1925-től a Népies Irodalmi
Társaság főigazgatója.
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ban felvetették, de az állami úton nem valósulhatott, s csak 1859-ben, az unió széttörése
után tudta megalkotni nem az állam, hanem a szervezkedő magyar társadalom. Nem hiszek
az állam azon nagylelkűségében, hogy csupa terhet vegyen át.
Kiderült, hogy a garanciák csak reménybeliek. A múzeum helyzetére és az állam kötelességeire nézve Erdélyi válasza megnyugtatott. Beszélt még Cholnoky, Imre Sándor, Buday
Árpád, újra Pósta, s végre a megbeszélés után láttuk, hogy kész tervvel jöttek, melybe azonban senkit be nem avattak. A dolog megértése után elfogadtuk a javaslatot.
A választmányi tagsági helyekről Peielle Róbertet töröltük, s helyére Gál Kelement ajánlottam, kinek érdekében barátaimmal előre beszéltem. Imre Sándor is kijelentette, hogy
lemond, de nem vettük tekintetbe. A titkos szavazás megkezdődvén, Kreutzer Lipót2066 neve
helyébe többen az enyémet írták, úgyhogy a szavazatok összeszámításánál nekem csak
eggyel lett kevesebb, mint neki. Én a szavazatok beadása után Sebestyéntől tudtam meg e
hirtelen elhatározásból Sándor Imrétől, Roskától, Persiántól és Sebestyéntől egyszerre
indult akciót, s restelltem is. Mire azonban a szavazás megvolt, Pósta, Virányi2067 és Gál
Kelemen mind szólottak, hogy miért nem mondták nekik is a jelölésemet? Imre Sándor
most az eredmény kihirdetése után rögtön ismét megköszönte a választatását, s azzal az
indoklással, hogy ő amúgy is tagja a nagy választmánynak, s különben is elfoglalt ember,
újra lemondott. Most a megüresült helyre, mint legtöbb szavazatot nyert tagot egyhangúlag
kikiáltottak.
Örvendtem is, restelltem is. Nem vártam, nem kerestem, de mikor Imre Sándor is azzal
ajánlotta már a szavazás előtt választásomat, hogy én dolgozom a múzeum érdekében: ez az
igazság megnyugtatott. Aznap még járt az eszemben, hogy lemondok, mert mint diplomátlan ember, nem érzem jól magam a választmányban. Azonban barátaim is úgy kívánták,
hogy okvetetlen maradjak, s Gyalui Farkas, kivel szintén beszéltem, hasonlóképp azt
mondta, hogy semmi szín alatt se mondjak le. – Végre megmaradtam.
Szombaton a VII. osztály történelem óráján felhívtam a fiúkat a múzeum céljainak pártolására, s vázoltam az egyesület múltját. Szóltam arról, hogy a 4 koronás előfizetési kedvezést kezdeményezésünkre valószínűleg rájuk is kiterjesztik, s lelkesítő szavaimnak az az
eredménye lett, hogy minden reményemet meghaladva 30 írta alá a kis cédulát, melyet
átadtam nekik. Fele is elég lesz.
Februárius 8., este.
Tegnapelőtt este beszéltem Erdélyivel egy óránál tovább Veress Endréről. Úgy találkoztam össze vele, hogy a Gál Zsigmondnál2068 lévő Hegedűs András-féle 1740–41-ben Tordán
másolt kézirat2069 ügyében akartam szólni vele, melyre Dézsi Lajos a saját gyűjteménye számára szinte reátette a kezét. Gál biztatásaimra elhozta Dézsitől, de szűk látókörű és kevés
tanultságú ember, akivel nem tudtam ma egy órai beszélgetés után sem megértetni, hogy
2066 Kreutzer Lipót (*1867) közgazdasági író (álneve Fabula János), a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia tanára.
2067 Virányi István, az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának tagja, a kolozsvári jégpálya elnöke.
2068 Gál Zsigmond (1878–1955) pénzügyi tanácsos.
2069 Vadadi Hegedűs András jegyzőkönyve, melyet egykori tulajdonosáról, Gaál Zsigmondról Gaálkódexnek neveztek. Most is használatos elnevezését Szabó T. Attilától kapta. Az unitárius énekeket 1741-ben Vadadi András tordai diák másolta. Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Vadadi
Hegedüs-kódexe. Cluj-Kolozsvár, 1931, Minerva. (Erdélyi Tudományos Füzetek 36. sz.)
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legjobban jár, ha a kéziratot, melyben 2 ismeretlen históriás ének is van, a Múzeumnak adja
el, s a két hist[óriás] énekre kikötheti a közlés elsőségét.2070
A Mátyás kir. téren körüljárva, midőn a kéziratról való beszélgetést befejeztük, úgy kérdezte meg Erdélyi, hogy Szádeczky Béla nem panaszolt-e nekem a levéltári esetéről. „Nem
panaszolt, de mondta, hogy mint járt, s tökéletesen igazat adok neki” – válaszoltam. „Na, de
higgye el nekem, édes fiam, hogy a Bélának nincs igaza.” „Engedelmet kérek, Igazgató úr,
tudom, hogy igaza van. Az ügyét kétfelölről is hallottam. Igazgató úr ne legyen elfogult
Veress érdekében. Itt a kutatás szabadságáról van szó, s ez mindnyájunkat érdekel, akik ott
valaha dolgozni akarunk. Szangvinikus természetemmel nem állanék jót magamról, hogy
hasonló eljárás után azt az urat meg nem pofoznám.”
Ezzel megindult pro és kontra az ügyben a véleménycsere, s mire az Unió utca sarkára
értünk, Erdélyi már szívesen abbahagyta volna a megindított beszélgetést. Mikor azonban
azt mondta, hogy mind elfogultak vagyunk Veress iránt, megmondtam, hogy éppen ő az.
Mi sem szeretjük, de okunk is van reá. Mindenkivel szemben tapintatlan, kellemetlen volt,
s idejövetele óta romlott a jó közszellem el miatta. Eljárását mindenkivel nehéz részletezni:
de Igazgató úrnak nehéz is megérteni, mert ez az ember azok közé tartozik, akik felfelé…
nyalnak, lefelé rúgnak. Vele és velünk más az érintkezése. Én azonban személyes ügyeimet
el tudom választani attól, ami nem az. Mi, akik láttuk a munkája értéktelen kéreg-jellegét, s
a sok rontást és hibát, amit tett, nem tudjuk becsülni levéltári működését se. Az Igazgató
védő ellenvetésére megjegyeztem, hogy bocsánat, de én az állításaimat egytől-egyig igazolni
is tudom, s ha kell, írásba foglalom, és úgy igazolom, hogy elmegyek a helyszínére, előveszem az írást, elő a hibákat, megkérdem, hogy igaz-e, s Igazgató úr csak azt mondhatja,
hogy igaz. Meghökkent, gondolkozóba esett s kérdésére aztán felsoroltam hirtelen mindent,
ami eszembe jutott. Igen kényelmetlen helyzetbe jutott s figyelmeztettem, hogy a rossz
munkáért majd őt is éri a jövő ítélete, s akkor Veress úr nem fog előállani, hogy azt csak ő
csinálta rosszul.
Végre odajutottunk, hogy midőn kapujáig elkísértem, kijelentette, miszerint neki az a
célja volt, hogy az egyetem számára diplomatikai intézetet létesítsen, s ehhez rendeztetni
kellett az anyagot. Erre a munkára olyan pepecselő ember látszott legjobbnak, mint Veress.
Ne gondoljuk azonban, hogy őt Veress befolyásolhatja. Itt ellenvetést tettem, s kijelentettem,
hogy a látszat és a közmeggyőződés nem ez. Erre igen érdekes kijelentést tett. „Ha már belémentünk ennyire ezek tárgyalásába, hát én esküszöm magának, édes fiam, hogy Veress a terveim mélyebb rugóit egyáltalában nem is tudja. »Azok« Az, amire őt felhasználtam a diplomatikai intézet érdekében való munkálatoknál, nekem nem szakom. Nekem valaki erre kellett.
De én nem ragaszkodom hozzá. Nekem az a célom, hogy mihelyt az állam a diplomatikára
valakit ide kinevez, beengedjem, s átadjam neki az intézetet. Láthatja, hogy az új épületben
külön emeleten lesz az egész levéltár, a könyvtár osztályaitól külön.
Aztán láthatta, hogy ez az ember sehol 7 évnél tovább még egy helyen nem ült.”
„Nem, mert condottieri-szellem – válaszoltam, Ibi bene, ubi patria.2071 Ez a hely is csak
lépcső neki, hogy fennebb másszon” – vetettem közbe.

2070 Hihetőleg az Egyetemi Könyvtárnak mégis sikerült megvásárolni a kéziratot. Lásd a kéziratok
származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Gál Zsigmondtól vétel, Kolozsvár. Ld. 1908. 4. onsz.”
2071 Ibi bene, ubi patria = Ahol jó, ott a haza.
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„Na látja, ő már – megmondom bizalmasan – elkészül innen. Pestre, a paedagogiumba
csinálja magának az utat, s én is közbenjártam és közbejárok, hogy ez sikerüljön. Nekem nem
az a fő, hogy a diplomatikai intézet vele legyen meg, hanem hogy meglegyen.”
Közben jött Roska Marci, s aztán hamar befejeztük a beszélgetést. Megköszöntem a felvilágosításokat, s eljöttem. Már előbb mondtam, hogy őszinteségemet ne vegye rossz néven,
de én mondhatok meg legjobban mindent. Környezete elégületlen, sokszor elkeseredett, s
ha tán mégsem szólnak, őket sokféle tekintet visszatartja, ami engem nem tart.
Nagy terhet raktam le a lelkemről ezzel is, s tudom, hogy nem tettem rosszul. Az Igazgatónak is érdeke volt már kinyitni a szemét. Különben Veress úrra jan. 31-én és febr. 1-én
Szádeczkytől, 3-án Gyaluitól már reájárt a rúd, s én csak befejeztem azt, amit ők megalapoztak. Köblösnek és Persiánnak másnap elmondtam a beszélgetést, s hálálkodtak, hogy végre
oly kíméletlenül felrántottam a fátyolt az Igazgató szeméről.
Midőn Veress személyéről, egyéniségéről volt szó, oly kemény és lealázó kifejezéseket
használtam iránta, amilyeneket érdemelt egy oly komisz firma, ki alkalmazottjait spicliségre
s besúgásra akarta tanítani. Ezeket még meg sem említettem pedig most, mert nem reám
tartozó dolgok voltak, s elég volt az a sok tárgyi bírálat, amivel működését teljes joggal illethettem.
Most már feljegyeztem vázlatosan magamnak azt a sok baklövést, ötletszerűséget, önkényességet, hibát, sőt hamisítást, amit ez az úr elkövetett, hogy megírhassam.
Februárius 17., este.
Csütörtökön, 13-án voltam másodszor az Endesék teaestélyén. A társaság kevés kivétellel a múltkori volt. Most ismerkedtem, meg a szép Schlauf Bellával.2072 Felolvastam Az orvosság című elbeszélésemet, de azzal a kijelentéssel, hogy ennek szerzője egyelőre inkognitóban kíván maradni. Sándor Imre és Sebestyén mégis reáismertek a szerzőre, s nekik
megmondtam, hogy én írtam, de megkértem őket, hogy ne mondják. Kráner Hedvig2073
érdeklődvén, kérte, hogy adjam oda neki. Megígértem, s vasárnap, 16-án levittem. Nem volt
otthon, de anyja, nénje és sógora, Ajtay dr.2074 igen szívesen fogadtak és meghívtak 25-ére.
Március 11., délután 1/3 3.
Tegnap este voltam másodszor Kráneréknél teaestélyen. Ezek a kolozsvári teaestélyek 11
óráig tartanak, s meguntatják az embert. Nekem nincs időm 5 óra hosszáig fecsegni, s úgy
tenni, mintha jól találnám magam.
Elmegyek, hogy el ne vaduljak, s embereket ismerjek. Tartozom honorálni a meghívásban nyilvánuló jóakaratot is, de 2 óra ily összejövetelből végleg elég.
A tegnap ott voltak a háziakon kívül: özv. Székely Elekné,2075 Vályi Gáborné,2076
Ondrejkovicsné Veszprémi Róza,2077 egy szép asszony, kit már látásból vagy tíz éve ismerek,
2072 Schlauf Bella, Schlauf Győző pénzügyi titkár leánya. Gyakran fellépett az Erdélyi KárpátEgyesület Kolozs megyei osztályának a kolozsvári Vigadóban tartott báljain. Erdély, 1893. 3–4.
sz. 78.
2073 Kráner Hedvig, Kráner Viktor törvényszéki jegyző leánya, báró Pöllnitz Károly vasúti hivatalnok, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület pénztárosának felesége.
2074 Ajtay Aladár kolozsvári ügyvéd.
2075 Özv. Székely Elekné Fekete Eszter.
2076 Vályi Gáborné Gidófalvy Matild.
2077 Ondrejkovics Rezső felesége, Veszprémi Róza.
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Czóbel Béla egykori felesége, valami Ajtay-leány,2078 kinek nevét és viselt dolgait régebbtől
fogva hallottam, Felszeghy Jolán,2079 Felszeghy Lenke,2080 Ajtay Erzsi,2081 Toldi Terike,
Felszeghy Oszkár,2082 Székely Endre,2083 valami Ajtay-fiú, ki jól énekel, s krakéler-ízű serdülő
ifjú, Keserű Lajos 32. ezredbeli hadnagy, Ondrejkovics póstatitkár2084 és Én.
Legtöbbet Felszeghy Lenkével beszélgettem s Kráner Hedviggel. Táncoltunk is.
A múltkor ezeken kívül ott voltak az Engel leányok anyjokkal, Székely Gábor orvostanhallgató, Szász Gerőné és Edith,2085 s Rosnyai táblabíróné.2086
7-én, szombaton kaptam Fodor bácsi2087 levelét Jenőről.2088 Aznap ajánlva írtam Jenőnek.
Augusztus 8-án kimentem Tordára, a városi levéltár selejtezett anyagának megtekintésére. Nem ért semmit. Ezt délelőtt elvégeztem s ebédre kimentem Pap Domokossal a sósfürdőbe. Estig ott voltunk, s nagyon megszerettem ott. Jövőre lehetőleg legalább egy hétre
kimegyek. Jó lesz a hurutomnak.
Másnap reggel fáradtan érkeztem meg Marosvásárhelyre.
Innen 12-én délután Káli Nagy Árpáddal a kocsiján kimentem Kálba,2089 hogy lássam
meg a Csűrös István2090 által Bánffy György gubernátornak készített oltárt, melyet a Bánffylevéltár adatai után művészi munkának gondoltam. Nem annyira az. A kat. templomon
kívül megnéztem a miénket, s a reformátusokét is. A kat. cinteremben leírtam Bercsényi
Borbára2091 megrongált sírkövének feliratát.
Kelemen Árpád, a pap, csak azelőtt való nap érkezett meg a fürdőről. Voltam özv. Nagy
Gyulánénál vele. Estére gyalog be akartam jönni a holdvilág mellett, de Nagy Gáborék nem
engedtek, s igen szívesen láttak. Így aztán másnap indultam.
Nagy Árpád 11 órakor kocsin bejött, s be akart hozni, de én előbb akartam beérni, mert
Miklós akkor délben indult Kolozsvárra, s beszélni akartam még vele. Kilenc felé sok
marasztás után is gyalog elindultam, s Iklandból Székesre jöttem, hol nem jártam többet.
Azért tértem különösen erre, hogy lássam Tófalvát, honnan édesapám édesanyámat feleségül vette. Utamban pompás megfigyeléseket tehettem. Csupa irtás ott minden határ. A
2078 Czóbel Béláné vajasdi Ajtay Jolán (1872–1942).
2079 Felszeghy Jolán amatőr festő, iparművész, a szatmárnémeti Új Cimbora gyermeklap grafikus
munkatársa. Elbeszélései az Erdélyi Lapokban jelentek meg.
2080 Felszeghy Lenke, MÁV-alkalmazott.
2081 Ajtay Erzsébet, Ajtay Aladár leánya.
2082 Felszeghy Oszkár újságíró, író. A Linczigh János kolozsvári királybíró című elbeszélése az Ujság
pályázatán díjat nyert. L. Erdélyi Múzeum, 1907. 6. füzet. 400.
2083 Pókakeresztúri Székely Endre (*1878) királyi ítélőtáblai tanácsjegyző.
2084 Ondrejkovics Rezső, a Posta- és Távírda-igazgatóság tanácsosa.
2085 Szász Gerő felesége és leánya.
2086 Rosnyai Dávid táblabíró felesége.
2087 Fodor Béla.
2088 Kelemen Jenő.
2089 Székelykál.
2090 Pontosítva Csűrös Mihály. Lásd Kelemen Lajos: Csűrös Mihály oltárkészítő piktor. Művészet,
1912. 52–54. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977. i. m. 147–149.
2091 Gyalakúti Lázár János felesége, székesi gróf Bercsényi Borbára.
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Csejdbe olvasztott, s alig 4 házból álló Tófalvát elhagyva a Szentgyörgy2092 felé vezető hágón
leültem, s lerajzoltam az egész elolvadt falut, hogy édesanyámnak megmutathassam. Ezzel
azonban el is késtem, s abban a percben érkeztem be a kapunkon otthon, midőn a vonat
indulásra fütyölt. Így aztán írnom kellett Miklósnak.
Aug. 15-én Biásnál megismerkedtem az öreg Teleki Géza gróffal.2093 Igen kedves, barátságos, egyszerű, jó kedélyű, patriárkális, öreg magyar úr.
Aug. 19-én kimentem Szász Ferivel és Biással a gernyeszegi templomban folyó ásatások
megtekintésére. Itt Teleki Domokos2094 olyan pofával köszöntött s fogadott, mintha az uradalma elárverezésére mentünk volna. Lehet, hogy félt, nehogy vendégül kelljen látnia, pedig
ez felesleges aggodalom volt, mert már menetközben beszóltunk a fogadóba, s megrendeltük magunknak az ebédet. Teleki Géza gróf ellenben igen kedves, szíves, udvarias volt.
Végre Csekme Ferenc, a református pap és esperes vendégei lettünk, s a fogadói ebédet
lemondtuk. Később, 28-án délelőtt megtalálták Teleki Mihály és Veér Judit földi maradványait, s 29-én újra kimentem Szász Ferivel ezek látására. A Budapesti Hírlapba tudósítást
írtam róla.2095
Augusztus 24-én Radnótig vonaton lementünk Apámmal, hogy menjünk ki Mezőkapusra Csomoss Jenő bátyámhoz. Nem várt szekér, s így az a szerencsés helyzet állott elő
számomra, hogy éppen az általam annyira látni óhajtott Kapus-patak völgyén gyalogoltunk
fel Kapusra. Láttam Iklandnál a hajdani tó helyét, s Kapusnál a másfél km hosszú, s néhol
3–400 méter széles érdekes tavat. Bejártam az öcséimmel, Csomoss Pistával, Jancsival és
Gyurkával csolnakon az egészet, s este elhallgattam a zajos, érdekes madáréletet a nádasai
mellett. A Jenő bátyám lakásától magában is érdekes látvány a tó, s midőn megnézhettem a
halfogó vészeket, az ügyes csukafogó horgokat, a hódák2096 százait, a félénk vadrécéket, láttam a rejtélyes hínáros vizet, igazi új, előttem ismeretlen, szokatlan világ állott előttem.
Három nap alatt nagyszerűen kipihentem ott magam. Ha szépíró volnék, tanulmányoznám
ezt a vízmelletti sajátságos életet.
A Sándor János tagjában2097 tagjában láttam azt a nehány négyszögméter területű süllyedős, ingoványos, tésztaszerű földet, mely elnyeli a belétévedő állatot, s a szélein úgy reszket
a lábdobogástól, mint a kocsonya. Közelében a vízmosásban 1.5 méternyi mélységtől
elkezdve őskori cserépdarabok vannak az agyagverem oldalában, s azon felül mindenütt
római cseréptörmelékek, míg 30–40 cm-ren felül semmiféle sem található. A rétegek az itt

2092 Marosszentgyörgy.
2093 Széki gróf Teleki Géza (1843–1913) író, politikus. 1889–1890 között a Széll-kormány belügyminisztere. A Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja.
2094 Széki gróf Teleki Domokos (1880–1955) földbirtokos, gyűjtő, gernyeszegi kastélyában magánmúzeumot létesített.
2095 L. Teleki Mihály és neje hamvai. Budapesti Hírlap, 1908. 210. sz. 4. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 49–50.
2096 Hóda = a szárcsa (fulica atra) háromszéki névalakja. Szinnyei József: Magyar tájszótár. Hasonmás kiadás. Bp., 2003, Nap Kiadó. 874.
2097 Csíkszentmihályi Sándor János (1860–1922) földbirtokos, politikus. 1891-ben Kisküküllő vármegye, 1901-ben Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely főispánja. A család birtokai (Ajton,
Mezőbánd, Szováta, Székelytompa, Maroscsapó, Dicsőszentmárton) közül a mezőkapusiról
van szó.
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lakásra, s a népek egymásutánjára rendkívül érdekes tanúságokkal szolgálnak – csak volna
kinek. Sándor Jánosnál láttam 3 ép őskori edényt is, egyik la tene2098 ízlésű volt.
Hallottam, hogy Téglás István2099 innen is harácsolt Tordára régiségeket.
Lajos napját Kövendi Gyula bérlőnél ültük meg, kinek a fia Lajos. Itt találkoztam
Kövendi Kálmán hajdani kedves tanítómmal, a fülpösi2100 református pappal, a feleségével,
Ilus leányával és ennek húgával s fiával, Károllyal.2101 Itt volt az oláh pap fiával és feleségével,
s nevelt fiával és egy vendégükkel, valami csittszentiványi leánnyal. Ezeknél, Ferencz Annánál, a püspököm2102 testvérénél és Zöldiéknél viziteltem is.
Kedves emlékekkel tértem onnan haza, s 30-án feljöttem Kolozsvárra.
Erdélyi Múzeumi titkárrá választatásomról nem érkeztem sokféle dolgom miatt felírni
semmit.
2098 La Téne-kultúra = a közép-európai vaskornak a hallstatti korszakot követő második korszakára
(az i. e. V. századtól időszámításunk kezdetéig) jellemző anyagi kultúra.
2099 Téglás István (1853–1915) pedagógus, néprajzi író. 1894-től Torda-Aranyos megye tanfelügyelője.
2100 Magyarfülpös.
2101 Kelemen Lajos visszaemlékezésében megörökítette találkozásukat. Egykori tanítója iránti szeretetből lehetőségeihez mérten támogatta annak fiát, Károlyt. „Midőn [1908] szeptemberben
feljött Kolozsvárra, amiben csak tehettem, mindenben segítségükre voltam az egyetemen, a
beiratkozásban és elhelyezkedésben. Besegítettem a könyvtárhoz egy ösztöndíjnak megfelelő
napidíjas állásba, hol nagyon jól bevált. Az egyetemet végezve eltávozott Kolozsvárról, s úgy
hallottam, hogy fiatalon meghalt. Két leánytestvérük is örökölte édesanyjuk, Szász Károly
nyárádszeredai ref. pap leánya szívgyengeségét, kinek utódai mind kevés ideig éltek.” Kelemen
Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 62.
2102 Ferencz József.
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Midőn Imre Sándor távozása már biztos lett, egy délelőtt bementem volt a Régiségtárba.
Én még akkor Imre S. távozását nem is tudtam. Buday és Magoss Irén azzal fogadtak, hogy
éppen most éltettek. Miért? – kérdeztem. Te leszel Imre Sándor helyett az új titkár, felelte
Buday. Kitérőleg feleltem, s aztán elmondta Buday, hogy Imre Sándor Budapestre megy, s
Póstának én vagyok a jelöltje. Azon délelőtt megmondta nekik, hogy csináljanak mellettem,
majd, ha Imre kinevezését már publikálták, propagandát. Ők különben a Régiségtárnál
mind mellettem nyilatkoztak külön is.
Midőn Imre kineveztetése megjelent, másnap reggel órára mentem a kollégiumba. A
tanári szobában éljenzés fogadott. „Éljen az új titkár” – mondták, midőn az ováció okát
kérdeztem.
Nehány nap múlva Kiss Ernő bizalmasan tudakolta tőlem, hogy nem tudom, vajon kit
akarnak titkárnak? Ő nem volt ott azon reggel, midőn a többiek ezt a dolgot említették.
Előbb kitértem a kérdés elől, de aztán megmondtam, hogy Póstának és a régiségtáriaknak
én vagyok a jelöltje, s úgy látom, hogy a kollégiumi kollégáknak is. Akkor még nem határoztam volt, hogy el merjem-e fogadni. Közben azonban Pósta és Imre Sándor említették
nekem. Nehány nap múlva Persián is mondta, hogy Erdélyi Pál szólt nekiek arról, hogy
gondolkozzanak valaki alkalmas titkárnak való emberről. Sem ő, sem Köblös nem említettek, s úgy látszik nem lett volna bennük elég önállóság, hogy reám is gondoljanak. Midőn
nem akartam a kérdésről beszélni, kijelentettem végre, hogy én már érdekelt fél vagyok,
csak még nem határoztam. Ekkor aztán a könyvtáriaknak is eszébe jutva, mellettem nyilatkoztak. Schillingről hallottam, hogy már előbb mellettem foglalt állást. Végre a választás
előtti napon, kedden, okt. 6-án, délben a könyvtárban lévén dolgom, egyszerre jöttem el 1
óra felé Erdélyivel, s akkor ő is előhozta a dolgot. Előbb szabadkoztam, s másnapig gondolkozási időt is kértem, de annyira határozottan kifejezte, hogy megválasztásom az ők akaratuk, hogy délben meghányva-vetve a dolgot, mégis elhatároztam magam, hogy a jóval erősebb szellemi erők nyomába belépek. Ennek tudata miatt ingadoztam éppen sokáig.
Persián véletlenül az újságoknak is meghívót küldött, s tudósítóik itt voltak az ülésen, s
ezért a választásról meglehetős zajos tudósítások jöttek. Az Újság október 8-i számából a
tudósítást ide ragasztom.
E. M. E.
Imre Sándor távozása
Megválasztották az új titkárt
(Saj[át] tud[ósító]) Tegnap fontos ülésre jöttek össze az Erdélyi Múzeum-Egylet tagjai. Az
egyesület kiváló titkárának, Imre Sándor dr.-nak Budapestre távozásával megüresedett a fontos tisztség s ennek betöltéséről kellett gondoskodni. A választmány egyértelműen Kelemen
Lajos dr. személyében állapodott meg, aki már eddig az E. M. E. szolgálatában eltöltött munkássága folyamán jelét adta hivatottságának s annak, hogy minden tekintetben méltó az előkelő tudományos egyesület ügyeinek ellátására. Annál nagyobb örömmel regisztráljuk ezt a
tényt, mert bizonyos, hogy Imre Sándor dr. kiválóan tartalmas egyéniségét csak hasonlóan
jeles munkaerő tudja csak valamennyire is feledtetni. Mi az új titkárt – aki egyelőre csak ideiglenesen tölti be az állást – olyan embernek tartjuk, akinek kvalitásai alkalmasak erre a fontos szerepre.
Az ülésről egyébként tudósítónk ezeket jelenti:
Csütörtökön délután öt órakor tartotta meg az E. M. E. választmányi ülése e havi rendes
ülését a központi egyetem épületében. Az ülésen Eszterházy Kálmán gróf elnökölt, s a tagok
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közül a következők voltak jelen: Apáthy István dr., Cholnoky Jenő dr., Erdélyi Pál dr., Erődi
Béla dr.,2103 Farkas Lajos dr.,2104 Jakabházy Zsigmond dr.,2105 Konrádi Dániel dr.,2106 Kovács Ede
dr.,2107 Lendvay Emil, Mannsberg Sándor br.,2108 Márky Sándor dr., Pálffy Márton dr., Péterffy
Zsigmond,2109 Pósta Béla dr., Schilling Lajos dr., főtitkár, Szabó Dénes dr., Szádeczky Gyula
dr.,2110 Szamosi János dr.2111
Eszterházy Kálmán gróf elnök nyitotta meg az ülést s bejelentette, hogy Imre Sándor dr.
eltávozván Kolozsvárról, lemondott az E. M. E. titkári állásáról.
Pósta Béla dr. volt az első felszólaló. Egy kedves történelmi anekdotával kezdette, amellyel
kapcsolatosan fejtegette, hogy az egyesület Imre Sándor személyében olyan erővel rendelkezett
hosszú ideig, aki a nehézkes ügyvitel mellett is rendkívül sokat dolgozott és nagy értékű munkásságot szentelt az E. M. E.-nek. Hogy az egyesület törekvései sikerre vezettek, abban nagy
érdemei vannak Imre dr.-nak. Lehetetlen – úgymond –, hogy a távozás alkalmával legnagyobb
hálájának és tiszteletének ne adjon kifejezést az egyesület s ezért indítványozza, hogy jegyzőkönyvileg örökítsék meg a távozó titkár nevét.
Elnök csatlakozik Pósta dr. szavaihoz s határozatilag kimondja, hogy jegyzőkönyvben
adnak kifejezést dr. Imre Sándor iránti hálás köszönetnek, úgyszintén azt is, hogy ezt, mint az
egylet búcsúüdvözletét átiratilag közlik vele.
Schilling Lajos dr. főtitkár tette meg ezután előterjesztését az új titkár személyére vonatkozólag. Javasolta, hogy a tisztséget Kelemen Lajos dr. gimnáziumi tanár személyével töltsék be,
aki alapos ismerője az egyesület ügyeinek és Erdélynek is. Azt hiszi, hogy Kelemen dr. kitűnően
meg tud felelni új hivatalának. A választmány egyhangúlag hozzájárult a propozícióhoz, s a
legközelebbi közgyűlésig Kelemen Lajos dr.-t bízta meg a titkári állás betöltésével.
Schilling dr. adta ezután elő, hogy közeledvén a népszerű előadások tartásának ideje, gondoskodni kell az időpont megállapításáról. Ő azt ajánlja, hogy mint az elmúlt évben, most is
decemberben kezdjék meg minden hét keddi napján. Ehhez a választmány is hozzájárult.
2103 Erődi Harrach Béla (1846–1936) nyelvész, földrajzi író. 1875-ben budapesti tanár, 1889-től a
kolozsvári, 1892-től 1919-ig, nyugdíjazásáig a budapesti tankerület főigazgatója.
2104 Farkas Lajos (1841–1921) jogász, egyetemi tanár. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának elnöke.
2105 Jakabházy Zsigmond (1867–1945) orvos, farmakológus. 1899-ben a kolozsvári Ferenc József,
Tudományegyetem tanára. 1906-tól 1915-ig az Értekezések az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályából című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
2106 Konrádi Dániel (1871–1940) orvos, bakteriológus, orvosi szakíró. 1906-ban a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem tanára. 1921 után a kolozsvári Pasteur-intézet, majd a bőrgyógyászati klinika Wassermann-laboratóriumának vezetője 1936-ig, nyugdíjaztatásáig.
2107 Kovács Ede díszműáru-kereskedő. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek adományozta „a kolozsvári esztergályos czéh iratait” és „egy angol kürtöt, puszpángfa tilinkót, az esztergályos legények
pecsétjét, társládáját, óntányérokat, múlt századi ezüst kanalat, régi selyem női derekat, érmeket”. Lásd Erdélyi Múzeum, 1900. 2. füzet. 124.
2108 Báró Mannsberg Sándor (1859–1928) a Magyar Jelzálog Hitelbank képviselőségének igazgatója, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke, a lutheránus egyház gondnoka.
2109 Kibédi Péterffy Zsigmond mérnök, vasútigazgató.
2110 Szádecsnei és kardosfalvi Szádeczky Gyula (1860–1935) geológus, egyetemi tanár, 1896 és 1918
között a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem ásvány-és földtani tanszékének tanára és az
Erdélyi Nemzeti Múzeum ásványtárának igazgatója. Szádeczky Lajos testvére.
2111 Szamosi János (1840–1909) klasszika-filológus. 1872-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára, 1887-ben lett az Erdélyi Múzeum Egylet Bölcselet, Nyelv- és Természettudományi Szakosztályának elnöke, 1898-ben az Erdélyi Múzeum-Egylet alelnöke.
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Mint a titkár jelenlegi helyettese, a pénztár állásáról számolt be Schilling dr. Szeptember
9-én a pénztári állomány 1606 korona volt. Ezóta 2825 korona folyt be különböző címeken s
a kiadások összege 3470 koronára rúg. A pénztárállomány tehát jelenleg 647 korona.
Apáthy István dr. volt a következő előterjesztő, aki az új állattani intézet sorsáról referált.
Az intézet építkezései oly lassan haladnak előre, hogy a jövő nyár előtt teljességgel kizártnak
tekinthető a beköltözködés. Másodsorban a Mikó-szobor2112 áthelyezését sürgette meg a tudós
professzor. Javasolta, hogy ez irányban keressék meg a kultuszminisztert. A választmány hozzá
is járult ehhez, egyben felkérte közelebbről a fővárosba utazó elnökét, hogy személyesen is
járjon közbe a kormánynál az ügy kedvező elintézésében.
Ezután az E. M. E.-nek több nagyobb ünnepségen való képviseltetéséről határoztak, majd
Cholnoky Jenő dr. indítványára kimondották, hogy a Magyar Földrajzi Társaság szegedi vándorgyűlésén részt vesz az E. M. E., s erre Pósta Béla dr.-t küldi ki. Ezzel aztán ki is merült az
ülés tárgysorozata, s elnök az ülést negyed 7 órakor zárta be.

2112 Mikó Imre szobra = Az Erdélyi Múzeum-Egyesületet megalapító gróf Mikó Imre szobrát az
általa adományozott kertben 1889-ben helyezték el. A szobrot vajai báró Vay Miklós (1828–
1886) szobrászművész mintázta. 1920-ban áthelyezték mai helyére, a Múzeumkert aljába. Sas
Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 176–177. Az átadó ünnepségről lásd Emlékkönyv. Gróf Mikó
Imre emlékszobra leleplezése alkalmára. 1889. június 10. Kolozsvárt, 1889, Erdélyi MúzeumEgylet.
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Augusztus 17. Marosvásárhely.
Főleg vizsgám, s azután tanári beiktatásomra való készülésem, majd a gimnáziumi vizsgák, s végül szünidei elfoglaltatásom miatt feljegyzéseimet elhagytam. Most nagy vonásokban pótolom némileg. Vizsgám április 27-én délelőtt 10–11-ig volt meg. Írásbeli feladatom
– A földrajzi tényező a nemzetek történetében – igen szépen sikerült, a szóbelitől azonban
drukkoltam, mert bár szabad időmben sokat tanultam, a filozófia nem olyan tárgy, amelyben 7 hónapi olvasgatás, majd magolás után, más teendőkkel is elfoglalva s százfelé lefogott
figyelemmel otthon érezhetné az ember magát. Féltem attól is, hogy Böhmöt2113 az első
vizsga kifárasztja, s szokása szerint ideges lesz. Mikor bementem, teljesen nyugodt volt, s én
is teljesen izgatottság nélkül ültem le. Mikor azonban a lélektanból az első könnyű kérdést
feladta, egyetlen szó sem jutott eszembe a könyvéből, pedig igen jól tudtam, hogy azt a részt
a könyvéből a múlt őszön, s most a tavaszon az udvaron tanultam, s akkor szakaszonként
magolva is elmondottam. Kínos 4–5 percnyi hallgatás után mondtam valamit, ami éppen
eszembe jutott, hogy már belékezdhessek. Valamit ő is szólt, de láthatóan bosszús lett. Bizonyosan azt hitte, hogy nem készültem, s utóbb meg is győződtem róla, hogy azt hitte. A
logika is döcögve ment, s a filozófia is igen gyengén. Mikor ezek után tanácskozásra vonultak vissza, biztosra vettem, hogy elbuktatnak. Schnellernél2114 jobban tudtam már. Végre a
németből egészen könnyű szöveget adtak fordítni, s az elég jól ment. Mikor kihirdették,
hogy a bizottság a vizsgálatomat elfogadta, az öröm és elfásultság egyenlő volt bennem.
Megköszöntem s mentem.
Künn várt Kovács Pista, Roska, Lukácsi,2115 Kovács Kálmán. Szégyenkezéssel és örömmel vegyesen mondtam az eredményt. Midőn a Mátyás király téren átmentünk,
Gidófalvyné2116 az ablakban volt, s mivel tudta, hogy most kellett vizsgáznom, felfutottam,
elmondtam a dolgot, s aztán Gál Kelemenhez siettem, hogy vele is tudassam. Most már
jobban éreztem magam, de a gyenge vizsga szégyene még mindig nyomott, s ma is kellemetlen, ha reágondolok. Délben és este a fiatalabb kollégáimmal, s Lukácsival, Marosi Kázmérral és Weisz Jenővel,2117 ki éppen Kolozsvárt járva vizsgámról értesült és odajött, elsörözgettünk.
Elmentem azután a következő napokban Schnellerhez, Böhmhöz és Vajdához2118 tisztelegni, és megköszönni jóindulatjokat. Böhmnél megmondtam, hogy milyen elfoglaltatás
közepette készültem, s kifejeztem, hogy nagyon sajnálnám, ha azt hinné, hogy gyenge vizsgámnak a készülés hiánya lett volna az oka. Mikor Vajdához is elmentem, szívesen fogadott,
s igen érdekes dolgot tudtam meg tőle. Azt mondta, hogy azt a jó tanácsot adja nekem, hogy
idősebb emberekkel ne húzzak újat. Nem értvén, hogy mire mondja, kérdésemre eléadta
aztán, hogy Böhm mindenként el akart buktatni, s még szinte szerencsém volt, hogy neheztelt reám azért, hogy az Erd. Múz. Egyesület történelem, nyelv és bölcsészeti szakosztálya
újraalakuló közgyűlésén ellene felszólaltam. Rendkívül meglepett ez. Mondtam, hogy
nekem eszem ágában se volt ellene felszólalni, csak a címkérdésben szólottam, s azt ajánlottam, hogy a hosszú címet elhagyva nevezzük a szakosztályt egyszerűen történelminek,
2113
2114
2115
2116
2117
2118
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Böhm Károly.
Schneller István.
Lukácsi József.
Gidófalvy Istvánné Bede Ida.
Weisz Jenő királyi adótiszt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja.
Vajda Gyula (1843–1909) művelődéstörténész, egyetemi tanár, piarista házfőnök és a kolozsvári római katolikus főgimnázium igazgatója.
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mivel tényleg a legtöbbet a történelemmel és segédtudományaival foglalkozik, de fejezzük
ki a jegyzőkönyvben, hogy a címbe foglalt többi tudományt is míveljük. Vajda szintén ott
volt azon a gyűlésen, s emlékezett is a dologra. Böhm azonban merőben félreértve felszólalásomat, a filozófia elleni támadásnak tartotta, s most is kifejezte, hogy én azért nem tanultam eleget, mert a filozófiát nem szeretem, és bizonyára nem tartottam érdemesnek foglalkozni vele. Kifejezte azt is, hogy ha átengedett, inkább azért tette, nehogy elbuktatásomat a
felszólalásom megtorlásnak tarthassam.
Reám nézve meglepő, de tanúságos is volt Vajda bizalmas és jóakaratú közlése. Mondtam neki, hogy mily távol állott tőlem az, amit Böhm nekem tulajdonított; de azt se hittem
volna soha, hogy egy általam oly nagyra becsült filozófus így gondolkozzék. Tévedése
emberi. Én megértem, s gyenge vizsgámat tekintve feltevését lélektanilag indokoltnak tartom, de lelkiismeretem nyugodt a felől, hogy nem állottam tanulatlanul elő.
Mikor Vajdánál voltam, megvettem volt már a Böhm két könyvét is. Vizsgám letételével
ugyanis Vályiné2119 emlékül valami könyvet akart venni nekem, s én Schwegler-féle2120 filozófiatörténetet kértem. Nem mintha ezt szerettem volna leginkább, hanem mert szükségesnek éreztem, hogy filozófiatörténetem legyen, s mivel Böhmnek ilyen könyve nincs, s én
Schweglerből tanultam, mégis ez volt hozzám közelebb. Vályiné 20 koronát szánt az emlékül adandó könyvre, s ezt Kronberg Irma által azzal küldte el, hogy a könyvet vegyem ezzel
meg. Mivel pedig mondtam, hogy az csak 7 kor, arra kért, hogy a többiből szerezzek más,
nekem szükséges könyvet. Erre megvettem még Böhm Lélektanát »s« és Logikáját,2121 Browning Oszkár neveléstörténetét2122 és Czirbusz2123 magyarázó földrajzát, melyet a Kogutowicz-térképekhez2124 írt.2125 Rendkívül örvendtem, hogy hozzájuthattam így ezekhez, mert a
magam pénzén is meg akartam szerezni ezeket. Bizony, Böhm még csak nem is sejthette,
hogy én mennyire megbecsültem őt is, tárgyait is.
A diplomámért a szolgának előre 10 koronát adtam, hogy elsejére megkaphassam, s az
egyházi hatóságomnak bemutathassam. Dézsi2126 és Szádeczky távolléte miatt azonban csak
egy hét elteltével kaptam kézhez, s Cholnokyval akkor is elfelejtették aláíratni, úgyhogy
magam vittem el hozzá. Május elején rendeztem a könyvtári és régiségtári barátaimnak a
búcsúvacsorát, melyre meghívtam Jéger Bandit2127 is, kinél többször voltam meghíva, s ott
volt Marosi Kázmér is mint asztaltársunk. Ezeken kívül Szádeczky Béla, Persián, Köblös,
Roska Marci és én voltunk ott. Buday nem jöhetett. Kovács Pista visszament már akkorra
Berlinbe. Sztripszkyt nem hívtam, mert csak rontotta volna a jó társaságot. 11 órára odajött
egy öttagú banda is, s azzal húzattuk, amíg csak lehetett. Szádeczky Bélát lekísértük a vashídig, s már pirkadt a hajnal, mikor hazafelé indultunk onnan. Igazi vidám, jó emlékű estét
töltöttünk ott együtt.

2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125

Vályi Gáborné Gidófalvy Matild.
Albert Schwegler.
Böhm Károly : Tapasztalati lélektan a középiskolák számára. (Bp., 1904.) és Logika. (Bp., 1901.)
Browning Oszkár: A nevelés elméletének története. Bp., 1885.
Czirbusz Géza (1853–1920) piarista pap-tanár, földrajztudós, egyetemi tanár.
Kogutowicz Manó (1851–1908) térképész, a magyarországi kiadói kartográfia megalapítója.
Czirbusz Géza: Földrajzi kézikönyv. Kogutowicz Manó teljes földrajzi atlaszához. Bp., 1904, Földrajzi Intézet.
2126 Dézsi Lajos.
2127 Jéger Andor (1877–1962) orvos.
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Diplomámat bemutatva, az egyház május 1-től rendes tanárnak tekintvén, fizetésemen
kívül két hóra kiutalta szálláspénzemet is. Május 13-án délután letettem tanári eskümet a[z
Egyházi] Képviselő Tanács előtt, s ugyanaznap egyházi levéltárossá is megválasztottak.
Beiktatásomat május 21-re tűzték ki. Az idő rövidsége miatt választottam erre értekezésül Kolozsvár 1704-i ostromát és fölmentését.2128 Az anyagom erre együtt volt. Más tárgyra
kutatni már nem volt időm. Tulajdonképpen két tárgy közt szerettem volna választani: Unitárius közszellem a XVIII. században, vagy Az unitáriusok részvétele szabadságküzdelmeinkben. Az utóbbit különösen az ifjúságra való tekintettel. Tán majd lesz alkalmam ezekre is.
A beiktató utáni ünnepélyes közebéd kérdése sok vajúdáson ment át, míg végre úgy
oldottuk meg, hogy a püspököt, az Igazgatóság tagjait, kollégiumi tanítóinkat, a papokat,
püspöki titkárt, pénztárnokot s felügyelő tanárokat vendégül látjuk hárman – azonkívül
jegyeket is adunk ki.
Igen szép közönségünk volt. Lelkes jókedv uralkodott a gyermekek között. A közönség
is kellemesen érezte magát, csak Barabás Ábel dobta el kissé a sulykot, pár nem éppen tapintatos mondatával.2129 Mindnyájunkat éljeneztek, ünnepeltek. Mikor Kovács Kálmán leszállott az emelvényről2130 s felléptem: óriási tomboló éljenzések között vártam a zaj végét. Alig
kezdhettem a felolvasásomhoz. Azt hittem, hogy a Kálmán éljenzéseinek folytatása, melyre
ügyesen előadott felolvasásával reá is szolgált – csak az ünnepély után, s igazában másnap
tudtam meg, hogy az emelvényre lépésem után mind engem éljeneztek. Kivált a kisebb
gyermekek csaptak óriási tombolást. Később megtudtam, hogy a II. és III. gimnázium előre
készült, hogy tüntessen. Szétnézve én is láttam, hogy ezek mennyire örvendeznek. György
János kollégám2131 mondta künn legelőbb, hogy úgy látszik, a gyermekek engem szeretnek
legjobban. Mikor ebédre leindultunk, Papp Tibor II. osztályos egy lomfűrésszel saját kezűleg készített képrámát adott nekem.
Az ebéd majdnem két órakor kezdődött, s a felköszöntők között Imre Sándoré ért legnagyobb hatást, melyre igen szellemes köszöntő-vita indult meg. Öt óra után a püspök másnapi székelykeresztúri beiktatójára, s udvarhelyi templomszentelésére hivatkozva, köszöntővel búcsúzott. Az öreg Gyulay László,2132 Gál Jenő2133 6 felé, Gidófalvy is velük, s
Gyöngyösy2134 még később ment el. Estefelé Ábel és Kálmán hazamentek a feleségükhöz, s
én képviseltem tovább őket. Fél kilenckor vacsoráltunk. Gál Kelemen kivételével az ottmaradt más 11 vendég vacsoráját most én fizettem, s 11 felé jöttünk el Persiánnal. Vacsora után
2128 Kolozsvár ostroma és fölmentése a kuruc ostromzár alól 1704-ben. In: A kolozsvári unitárius
kollégium értesítője az 1907–8-ik iskolai évről. Kolozsvár, 1908. 35–41. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 251–254.
2129 Székfoglaló előadását Petőfi vallásos világfelfogása címen tartotta meg. Előadását így kezdte:
„Ha egy papot arra szólítanának fel, hogy beszéljen Krisztus vallásos világfelfogásáról: vajon
mit felelne? Ugyebár, azt felelné, hogy már 1908 esztendeje minden pap erről beszél: hát mi újat
mondhatna ő róla?”
2130 Kovács Kálmán Egy magyarbarát angol diplomata a Rákóczi szabadságharc idején címmel tartott székfoglaló előadást.
2131 György János (1877–1929) unitárius, majd református lelkész, végül felekezeten kívüli teológus. 1920-ban kivándorolt Amerikába, Berkeleybe, majd Brazíliában, Buryben halt meg.
2132 Ótordai Gyulay László városi főpénztárnok, egyházközségi gondnok.
2133 Kövendi Gál Jenő (1847–1925) királyi táblai tanácselnök, a magyar unitárius egyház főtanácsa
és képviselőtanácsa, valamint a kolozsvári és a tordai Unitárius Kollégium felügyelő gondnoka.
2134 Pettenyei Gyöngyössy Béla (1851–1917) főerdőtanácsos, a Kolozsvári unitárius egyházközség
világi elnöke.
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Persián és Márkos2135 a tornaterem egyik asztalán táncra kerekedtek, s én is csakhamar
velük tartottam.
Ettől fogva azon a héten minden nap minden osztályban éljenzéssel fogadtak, s 23-án
reggel a VII. osztályban Móricz Jenő tanítványom az osztály nevében beszéddel üdvözölt,
melyre hosszabban válaszoltam.
Kedves meglepetésben részesítettek 25-én de. a III. gimnázium történelem óráján I., II.
és III. gimnázista tanítványaim. Kiss Ernő karonfogva vitt elé a folyosón, s mikor az I. gimn.
elé értünk, hatalmas éljenzés, örvendezés fogadott már. Gondoltam, hogy vár valami, s
mikor az éljenző III. gimnáziumba beléptem, ott várt a III. osztályon kívül az I. és II-nak
10–10 tagú küldöttsége. Az I-ből Tutsek Sándor, a II-ból Szász Ferenc versben, s a III-ból
Boros Sándor üdvözölt, s átnyújtottak 2 gyönyörű virágcsokrot, egy szép tintatartót és egy
aranytollat. Igazán alig tudtam felelni nekik. Olyan felséges szép virágokat kaptam, hogy
alig győztem örvendeni azoknak. Boldoggá tett ezeknek a kedves gyermekeknek őszintén
megnyilatkozó szeretete.
*
Június elején a majálisunk elnöke voltam. Mivel az éppen a zsidók pünkösdjére2136 esett,
s nekünk rendesen sok zsidó vendégünk szokott lenni: eleinte tartottam, hogy deficitünk
lesz, de aztán a mulatság 240 korona tiszta jövedelemmel zárult. Zsidó is volt elég, a neológusokból.
Nekem csaknem 120 korona – főleg reprezentácionális – kiadásom volt. Reggel szokás
szerint megvendégeltem a rendezőséget, s Márkossal az Óváron át vittük a fiúkat haza. Be
akartunk térni egy feketekávéra Siposhoz2137 is, s mivel a kapuja zárva volt, a jókedvű fiúk az
egyik nyitott ablakon ugráltak be és úgy nyitottak ajtót.
Júniusomat aztán a vizsgák foglalták le, s a hónap végén Kovács Kálmánnal egy napig
künn voltam Gerenden,2138 Hirschéknél.
Július 2-án Marosi Kázmérral kimentem Magyarszentpálra Turcsa András gazdatiszthez, látogatóba. Másnap délelőtt jártam velük majd Szentmihálytelkeig, s onnan visszajövet
láttam Sz[en]tpálon egy oláh kapujában egy csonka román oszlopfejet. Az udvarban is van
egy nagy elvásott faragott kő s egy oszloptörzs, azonkívül a gabonás mellett terjedelmes
alapfalak helye látszik. A kálvinisták haranglábján két „elnémult harang” csak ünnepeken
szól már a 7–8 szentpáli magyarnak. Délután Marosival átgyalogoltunk a szomszéd MagyarSárdra, hol a falu végén román stílű templomrom van. Oromfala eldűlőben. Szentélyének
boltozata rég beomlott. Maga az elhagyatottság. Este visszajöttem Kolozsvárra a vonaton.
Már akkor Szász Feri ott volt nálam Kolozsvárt. Június 22–23. tájt érkezett. Náluk a
kollégium építése miatt hamarább zárult az év, s feljött Aranka Györgyre és az Erd.
nyelvmívelő társaságra2139 kutatni. Az Erd. Múzeumban szép anyagot tudtam a kezére adni,
bár a költözködés miatt kissé nehézkesen férhetett hozzá. De végeredményében igen jól jött
ki. Marasztottam, hogy a július közepén kezdődő régészeti tanfolyamra maradjon itt. Odáig
2135
2136
2137
2138
2139

Márkos Albert.
Sávuot = héberül „heteket” jelent.
Sipos József.
Aranyosgerend.
Aranka György (1737–1817) író, költő, tudományszervező. Az 1791. évi országgyűlésen létrehozott Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkára. A kéziratban heverő régi erdélyi emlékiratok és történeti munkák kiadására 1792-ben megszervezte a Régi Kézirások Társaságát.
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el is végezte munkája nagyját, »s« kivált az anyagkiválasztást, s mivel Pap Domokos is bejött,
őt is marasztottam. Pósta Béla engem meghívott volt, hogy a tanfolyamon részt vegyek, s
úgy aztán megkértem őt, hogy Szász Ferit és Pap Domokost is lássa szívesen magammal.
Még azelőtt, hogy a tanfolyam kezdődött, az Egyházi Levéltárat is át kellett vennem.
Tulajdonképp a hónap elején szerettem volna átvenni, de a püspök egy ideig Véghhel2140
együtt nem volt Kolozsvárt, s csak július 11-én adták át. Index nem lévén, az átadás egyszerűen úgy történt, hogy a Levéltár helyiségébe bementünk, megmutatták, innen átmentünk
a szomszédos vasajtós szobába, hol a legrégibb generális és partialis2141 jegyzőkönyvek állottak, majd a sauterraine-ban levő újabbkori számadásokhoz mentünk, s félóra alatt megvolt
az átadás. A püspök újra hangsúlyozta, hogy a legnagyobb bizalommal teszik az ügyet a
kezembe. Aztán járjak el legjobb belátásom szerint.
Mindjárt nyitva hagyván az ablakot, elmentem, hogy szolgát kérjek, s takaríttassak. A
püspöki titkár azt mondta, hogy az Igazgató2142 ad embert. Az igazgató kijelentette, hogy ez
a takarítás a képviselőtanácsi szolga kötelessége. Láttam, hogy tényleg neki van igaza, de azt
is láttam, hogy a titkártól szolgát nem kapok. Megmondtam tehát, hogy én felmegyek
ugyan, s megpróbálom szolgát kapni, de ha nem adnak most: én a magam pénzén fogadok
embert, mert a régészeti tanfolyam kezdetéig a takaríttatással végezni akarok. Azutánra
nem hagyom, mert ott benn van az egér, s annyi a por, hogy szaporításra nincs szükség.
Helyzetemet átlátva Gál Kelemen azt mondta ekkor, hogy ő kivételesen ad most akkor egy
szolgát, de csak úgy, ha ez nem szolgál praejudiciumul, s a tanács szolgájának megmarad az
a tudata, hogy ez a takarítás az ő kötelessége. Ezt a megoldást közöltem Véghhel, s aztán
mindjárt akkor délelőtt hozzáfogtam egyik új – és rest dög – szolgával a takarításhoz.
Azután négy napig délelőtt-délután velük versenyt dolgozva, a mindennap más-más inspekciós szolgákat cigarettával tartva, 14-én estére a kiporolást, a szekrények kitörlését,
»levelek« az anyag némi csoportosítását, a ládák rendbe állítását, és a sepertetést elvégeztem. Sokat bajlódtam a szekrények tetejére csak egyik oldalra, jobb felől összezsúfolt fiókok
szétrakásával és csoportosításával, melyeket mindkét szekrénysor tetejére osztottam el, tartalmilag csoportosítva.
Az egér sok kárt tett, s mondhatni, minden fiókban benn volt a nyoma. Egy szemetesládányi, jó 2-3 véka rongálását sepertettem ki.
Sajnálattal láttam, hogy XVI. századi anyagunk az 1587-en kezdődő partialis j[egyző]
k[öny]veken kívül nincs. Egyetlen jelentéktelen okmányunk van még e századból. A Jakab
Elektől2143 »közölt« Dávid Ferenc2144 életrajza2145 oklevelei közt kiadott János Zsigmond- és
Báthory-féle kiváltságlevelek, illetőleg megerősítések sincsenek meg. Másolatban vannak
csak!2146
Igazában csak a XVIII. századtól kezdődő anyagunk becses és nagy. A XVII. sz.-ra
j[egyző]könyveinken kívül nagyon szegények vagyunk. Így a perifériákon lévő történelmi
anyagnak kétszeres becse van, s összegyűjtése is sürgetően szükséges.
2140
2141
2142
2143
2144
2145

Végh Mihály.
országos és egyházköri.
Gál Kelemen.
Szentgericzei Jakab Elek (1820–1897) történetíró, levéltáros, Kolozsvár monográfusa.
Dávid Ferenc (1510–1579), az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke.
Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára. Bp., 1879,
Egyetemi kny.
2146 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.

374

EME
1908

*
Kolozsvár.
A régészeti tanfolyamra nézve ideragasztom magamnak a Móra Ferenc2147 által az Ellenzék augusztus 1-i számába írt tudósítás lényegét. Időm nincs reá, hogy e kedves emlékű
tanfolyamról hosszasabban feljegyezzek egyet-mást.2148
„Az előadások július 15-én kezdődtek az Erdélyi Nemzeti Múzeum régiségtári osztályában
s ma értek véget. Előadói voltak: dr. Pósta Béla egyetemi tanár, a főfelügyelőség tagja s a tanfolyam vezetője: dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár, dr. Buday Árpád és Kovács István osztályarcheológusok, dr. Roska Márton tanársegéd. A tanfolyam felölelte a régészet egész körét, belevonva a numizmatikát s az archeológiai munkákhoz szükséges geológiai és fizikai földrajzi
ismereteket is. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására szolgáltak a múzeum gazdag
tárai, Kolozsvár történeti emlékei, a város környékén. Továbbá Bánffy-Hunyadra, Bonchidára
és Gyulafehérvárra rendezett kirándulások.
A kolozsvári régészeti tanfolyam az ország legkülönbözőbb vidékeinek régészembereit
gyűjtötte hozzánk. A főfelügyelőség meghívására vettek részt: Alapi Gyula2149 Komárom, Szalay Gyula2150 Kunfélegyháza, Zoltay Lajos2151 Debrecen, dr. László Ferenc2152 Sepsiszentgyörgy,
dr. Vass Antal2153 Bártfa, Kiss Lajos2154 H[ód]m[ező]vásárhely, Hüvössy Lajos2155 Rimaszom-

2147 Móra Ferenc (1879–1934) író, újságíró, régész. 1917-ben a szegedi múzeum igazgatója.
2148 A tanfolyam hivatalos közleményének szövege: „A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége második régészeti szaktanfolyama a folyó év július 16–31. napjain Kolozsvárott
tartatik meg dr. Pósta Béla egyetemi ny. r. tanár, múzeumi és könyvtári orsz. felügyelő vezetése
mellett. A Főfelügyelőség a tanfolyamra 100-100 korona államsegéllyel a következő múzeumi
szakférfiakat hívta meg: Varju Elemért a kassai, László Ferencet a sepsiszentgyörgyi, Móra Ferencet a szegedi, Leszih Andort a miskolczi, Zoltai Lajost a debreceni, Kiss Lajost a hódmezővásárhelyi, Hüvössy Lajost a rimaszombati, Balczer Györgyöt a nagybányai, Szalay Gyulát a
kiskunfélegyházai és dr. Vas Antalt a bártfai múzeum részéről”. Múzeumi és Könyvtári Értesítő,
1908. 2–3 . sz. 177. A tanfolyamról beszámolt Pósta Béla is. „A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége ez idén Kolozsvárt rendezte azoknak a szünidei tanfolyamoknak egyikét,
melyeknek célja a múzeumi diszciplínákhoz szükséges ismeretek terjesztése. […] Az erdélyi
részek vendégül látták Magyarországot is, mégpedig a csöndesen dolgozó, tehát a legértékesebb
Magyarországot.” Lásd Pósta Béla: Régészeti tanfolyam az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és
régiségtárában. Erdélyi Múzeum, 1908. 4. sz. 228–237.
2149 Alapi Gyula (1872–1936) újságíró, levéltáros, múzeumigazgató. 1912-től 1931-ig a komáromi
Jókai Egyesület főtitkára, múzeumának és könyvtárának 1913-tól haláláig igazgatója.
2150 Szalay Gyula (1865–1937) muzeulógus. 1893-tól 40 évig a kiskunfélegyházi főgimnázium magyar–latin tanára. 1902-ben a gimnáziumban, később a volt Halászcsárda épületében rendezte
be múzeumát.
2151 Zoltay Lajos (1861–1939) helytörténész, muzeológus. 1905-től 1929-ig az általa létrehozott
Debreceni Múzeum vezetője.
2152 László Ferenc (1873–1925) régész. 1897–1925 között a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára, 1920–1923 között a Székely Nemzeti Múzeum őre.
2153 Vass Antal, a bártfai állami gimnázium igazgatója, a Sáros vármegyei Múzeum muzeulógusa.
2154 Kiss Lajos (1881–1965) néprajzkutató, etnográfus, muzeológus. 1904-ben a hódmezővásárhelyi
néprajzi múzeum megalapítója és az intézmény igazgatója.
2155 Hüvössy Lajos, lutheránus lelkész, amatőr régész, a rimaszombati múzeum egyik alapítója.
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bat, Balczer György2156 Nagybánya, Leszih Andor2157 Miskolc, Móra Ferenc Szeged. Önként
jelentkeztek: Barthos Kálmán2158 Bpest.2159 Bodrogi János Nagyenyed, Domokos János2160
Gyula, Szász Ferenc Marosvásárhely, dr. Kiss Ernő Kolozsvár, Kelemen Lajos Kolozsvár,
Höllrigl József2161 Nyitra, Kuthy Ferenc Szentes, Papp Domokos Torda, Csutak Vilmos Sepsiszentgyörgy, dr. Porst Kálmán2162 Kunfélegyháza, Terray István2163 Rimaszombat s több kolozsvári érdeklődő.
A tanfolyam hallgatói tegnap este az előadók tiszteletére vacsorát rendeztek, melyen a hallgatóság őszinte hálájának dr. Vass Antal bártfai középiskolai igazgató adott kifejezést.2164
Ma volt az utolsó előadás; Kolozsvár régészvendégei Pósta professzor vezetésével holnap
reggel a pestmegyei Tószegre utaznak, a nagy Alföld híres őskori telephelyére.”2165
Mind a három kirándulás színhelyén most jártam először. Több képet hoztam, bővön
jegyezgettem, s a gyulafejérvári kirándulás a magyar telepedés kérdésében is visszajövőben,
midőn a vonatról szokásom szerint mindenfelé figyelgettem, Kapud2166 táján érdekes gondolatot villantott meg a fejemben.
Az öreg Terray bácsit kivéve a fennebbi egész társasággal össze is tegeződtem, s kivált
Szalay Gyulával, ki igen kedves, rokonszenves úriember volt, Hüvössy Lajossal, Leszih
Andorral, az öreg Domokos János bátyámmal igen jól összebarátkoztam. Nagyon szerettem
Móra Ferencet is, és sokat mulattam Kiss Lajos sokféle tréfáin. Vele mi is csináltunk egy
kedves bolondságot, midőn július 31-én délben előadások végeztével a kő régiségtár római
termében ünnepélyesen doktorrá avattuk. A diplomát én fogalmaztam,2167 s én voltam az
2156 Balczer György (1880–1956) festőművész. 1912-ben Nagybányán rajztanár, a Városi Múzeum
őre.
2157 Leszih Andor (1880–1963) muzeológus. 1902-ben a Borsod-Miskolci Múzeum bizottság tagja,
1905-től 1950-ig a múzeum első őre, igazgatója.
2158 Bartha Kálmán (1879–1943) a budapesti Református Gimnázium latin- és történelemszakos
tanára, tankönyvíró.
2159 „Barthos Kálmán Bpest”. Kelemen Lajos kézírásos beszúrása.
2160 Domokos János (1845–1927) a gyulai belvárosi római katolikus iskola tanítója, 1903–1928 között az Erkel Ferenc Múzeum igazgatója.
2161 Höllrigl József (1879–1953) régész, művészettörténész. 1904–19 között a nyitrai főgimnázium
rajztanára, a Nyitra vármegyei Múzeum megalapítója. 1919-ben a budapesti Magyar Nemzeti
Múzeum régiségtárában dolgozott.
2162 Porst Kálmán (1876–1926) tanár. A kiskunfélegyházi Szent László Főgimnázium történelem–
latin szakos tanára, 1909-től haláláig igazgatója.
2163 Terray István (1843–1912) régész, történész. Régészeti emlékeket gyűjtött, melyeket a rimaszombati megyei múzeumnak adott át. 1900-ban az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, majd a Rimamurányi–Salgótarjáni Vasúttársaság pénztárnoka.
2164 Kelemen Lajos hagyatékában feljegyzés maradt a vacsora helyszínének megjelölésével: „Hercegovina 1908-ban még ott tartottuk a Régészeti tanfolyam búcsúvacsoráját”. ROLKMI Fond 593.
Hercegovina: nyári mulatóhely az Erzsébet út tetejénél.
2165 „A tanfolyamot a tószegi kirándulás fejezte be július 31-én, hol Márton Lajos dr., a Magyar
Nemzeti Múzeum régiségtár őre végez ásatásokat a Tisza egykori medrének partján.” Alapi
Gyula: A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége 2-ik régészeti szaktanfolyama. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1908. 4. füzet. 228.
2166 Magyarkapud.
2167 1905-ben Kelemen Lajos hasonló jellegű, tréfás diplomát fogalmazott, írt és rajzolt meg Buday
Árpád számára Kovács István, Sztripszky Hiador, Persián Kálmán, Roska Márton társaságában.
Magántulajdonban. Buday-hagyatékrész (Bp.)
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avatás jegyzője és főszertartásmestere is. Pósta Béla minden komolysága mellett rendkívül
jóízűen mulatott a tréfán. Részt vett végig rajta, s végre künn lefényképeztette az egész avató
közönséget.
Én sokat tanultam, s jó jegyzeteket is csináltam. Kár, hogy gyorsírást nem tudok.2168
Az ismerkedő esténken, a kirándulásokon, s a majd minden esti Kikakker2169 előtti
kapucíneres összejöveteleken a pénzem úgy elkelt, hogy alig volt a hazamenetelemre s egész
nyárra 30–40 koronám, mikor elmehettem.
Volt egy nagyobb kellemetlenségem is. Szabó Miklós hit- és erkölcsoktató is eljött hallgatónak. Szász Ferit ottléte – érthetően – annyira izgatta, hogy én azt az urat egy nyugodt
ugyan, de határozott levélben kimaradásra kértem. Erre ő egy hipokrízissel teljes, az őszinteséget teljesen nélkülöző levéllel felelve, újra megjelent. Ekkor már 22 ember jelenlétében
köszönésére csak végigmértem a szememmel, és hátat fordítottam neki. Midőn pedig délben távozott, utánamentem, s a Király utcában utolérve úgy megmosdattam, ahogy még
embert soha. Lementem vele a Hunyadi térre, s ott is folytattam kíméletlen, marcangoló
elbánásomat vele, melyre azonban ő teljesen reászolgált. Elememben voltam. Nem tudnám
ismételni még mindazt, ami akkor szívemre és számra jött, de az bizonyos, hogy az az úr
engem el nem felejt, s az én lelki üdvömért nem imádkozik.
Figyelmeztettem, hogy tisztességes, úriemberhez szóló formában kértem kimaradását,
de ha erre méltatlannak bizonyult: mint méltatlannal is elbánok vele. Ha szüksége van reá,
hogy szennyes dolgait többen tudják: jöjjön csak még oda. Én bojkottot indítok ellene, s
tisztában vagyok azzal, hogy viselt dolgát ismerve, minden tisztességes ember tudni fogja,
hogy vele, vagy velem tartson-e. Az eredményről nincs kétségem.
Azzal védekezett, hogy csak a fényképekért jött fel s megígérte, hogy többet nem jön.
Nem is jött.
Előbb, nem tudván, hogy én már láttam a Nyírinek2170 és Vadasdy Péternek adott nyilatkozatát, megpróbálta azt hazudni, hogy az egész róla szóló hírről nem tud. Erre a nyílt utcán
valósággal kiabáltam reá, hogy ne hazudjék. Gondolja meg, hogy én unitárius vagyok, s
képzelje el, hogy mily véleményem lehet róla. Isten nevét szemtelenül fel mervén venni
hazugságához, ezt a vakmerőséget a legridegebb és nyersebb módon visszautasítottam.
Mindezeket haragomban oly hangosan traktáltam vele, hogy pl. Csiszér, a nyugalmazott
törvényszéki bíró megállott, s úgy nézte a Király utcában, hogy mi lesz. Ő kékült, sárgult, s
zavarában reszketve, hebegve mentegetőzött.
Midőn szemét tettét állhatatosan tagadta, a Hunyadi téren azt mondtam, hogy ne hazudjék többet, mert otthagyom a faképnél. Végre is férfiak vagyunk, s beszéljünk egymás közt
őszintén. Nem az Arany balladáinak azt az illusztrációját kell itt megelevenítenünk, hol a
török és magyar követek Zichy2171 egy záróképén nagyban magyaráznak egymásnak, de a szemükből látszik, hogy semmit se hisz a másiknak egyik sem. „Különben ilyen tett beismeréséhez erkölcsi hérosz vagy gazember kell. Én a tiszteletes urat nem tartom erkölcsi hérosznak.”
2168 A tanfolyamról szakmai beszámolót írt egyik résztvevője, Alapi Gyula. A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége 2-ik régészeti szaktanfolyama i. m. 229. A régészeti tanfolyamot
1911-ben ismételten megrendezték. Miután az 1911. esztendő a naplóban töredékesen maradt
meg, itt teszünk rá utalást. Alapi Gyula: A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége
harmadik archaeológiai tanfolyama. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1911. 4. füzet. 239–265.
2169 Kikaker-kávéház.
2170 Nyíri Dénes.
2171 Zichy Mihály (1827–1906) festő, grafikus
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Midőn egyszer például akarván mondani valamit, úgy kezdte, hogy „én is, a tanár úr is”
– kikértem magamnak, hogy engem magával együvé helyezzen. „Akkor már inkább maradjunk a Krisztusnál, mert ő legalább nincs itt, de én – mondtam pálcámat jelentősen nekifenyegetve – nagyon közel vagyok.” Ezt azért mondtam, mert előbb már egy magát a Krisztussal párhuzamosító merész szemtelenségét kicsúfoltam, s elutasítottam. Mintegy 3/4 órát
tartó sétaleckénk után elkísért mégis a Mátyás király térig.
Szász Feri egész ittléte alatt sok nehéz órát szerzett folytonos izgatott lelkiállapotával
nekem is. Augusztus első napjaiban, tán 3-án ment el.
Itt volt sokáig Arday2172 édesapja is. Szegénynek agylágyulása van.
Augusztus […]2173 érkezett meg a levéltárunkba Merczyng2174 szentpétervári műegyetemi tanár, ki a XVI. századi lengyel zsinatok elveszett végzései után kutatott. Kapott is
nehány igen becses rövid adatot, éppen a legnevezetesebb zsinatok rövid leírását s határozatait. Ez unikum.
Nagy bajom volt, hogy németül nem tudok. Latinul értekeztünk, s ami kényesebb mondanivalóm volt, azt leírva adtam oda egy-egy szelet papiroson neki.
Péterfinél2175 egyszer ebéden, négy nyelven beszéltünk. Merczyng Péterfivel angolul,
Jékey Aladárral,2176 s feleségével s Péterfivel – ki igen keveset tud – németül, velem latinul, s
mindezeket a jelen volt feleségének lengyelül tolmácsolta. Segítettem neki a latin szövegek
másolásában, s lefordítottam latinra Kemény János menedéklevelét a lengyel bujdosók számára.2177
A IV. gimnáziumot az Erd. Múz. Régiségtárába vittem szept. 12. du.2178
Az I. gimnázium 30 tanulóját a Fellegvár–Törökvágás felé kivittem IX. 19. du.
A III. gimnáziumot a kő, bronz és római emlékek megnézésére elvittem 1908. IX. 20. de.
A III. és IV. el nem jöhetett tanulóit elvittem IX. 27. de.
Az I. gimn. 22 tanulóját a Fellegvár-Törökvágás felé IX. 26. du.
A IV. gimn. osztályt VI. 3. du. a temető nevezetes sírjaihoz.
Holzwarth római kötetét2179 odaadtam Kovács Kálmánnak 1908. szept. 9-én.

2172 Arday Pál.
2173 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
2174 Henryk Merczyng (1860–1916) a reformáció történetének tanára a szentpétervári egyetemen.
Közölt az unitáriusok kolozsvári folyóiratában. Lásd Az unitárius hitújítás Lengyelországban
1560–1660. Ford. Péterfi Dénes. Keresztény Magvető, 1912. 5. füzet. 287–293.
2175 Péterfi Dénes.
2176 Jékey Aladár (1846–1919) költő. Járásbírósági írnok, 1913-ban telekkönyv-igazgatóként ment
nyugdíjba. Kelemen Lajos dr. Gidófalvy István közjegyző irodájának munkatársaként ismerkedett meg vele.
2177 Nem örökítette meg naplójában az igazgatójától kapott fontos munkahelyi feladatát, a marosvásárhelyi Református Kollégiumban letétben lévő levelesládák beszállítását. Erdélyi Pál megbízólevele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1908. augusztus 21.). KL Lev I. 839.
2178 Külön lapon szereplő, 1908-ból származó jegyzetek, az időrend miatt lettek ideillesztve.
2179 Franz Holzwarth: Világtörténet. II. kötet. A római világbirodalom. Temesvár, 1887, Csanád egyházmegyei könyvsajtó.
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Müller–Mangold ókori történetét2180 odaadtam Márkos Bercinek 1908. IX. 11. (Gracchusok) Visszajött2181
Eötvös: Utazás a Balaton körül,2182 Kemény: Zord idő2183 Gáthy Kálmánnál. Visszajött.
Barra Sándor2184
Bálint Ödön2185
Sztkirályi Ferenc2186 3. n[émet] 4. l[atin] 3/4 g[örög]p[ótló] 3. g[é]p[raj]z 4 számt[an]
3/4. term[észe]tt[udomány] 4. szám[tan] 3/4 a[n]g[ol] 3.
J. 2451–908. 38 K[orona] 70 fill. illeték
Bartha Károly2187 Bocskay tér1. 9. sz. szoba
Nagy Zsigmond,2188 Brunner Mendel,2189 Brunner Jenő,2190 Pázsint József,2191 Zsigmond
András,2192 Gvidó Károly.2193
X. 21. –
X. 27–30-ig Székely Tibor, Sikó Elemér, Váradi István, Weisz Márton. 2 este Süttő Dezső,
Nagy Dániel.
Mikóéknél voltam először Imre neve napján; másodszor Erzsikét köszönteni, harmadszor 21-én este a teaestélyen. Ekkor ott voltak még: Mikó Erzsike, Engel Ella2194 és Lili,2195
Zsakó Aranka, Zajzon Adél, Szentkirályi Erzsi,2196 Boros Irén,2197 Gyöngyössy Ibolya,2198
Kiss Helén.
Dávid F[erenc] estélyen. XI. 28.
Zsakó Istvánéknál2199 először 1908. XI. 30. Andor2200 neve napja alkalmából.
2180 Mangold Lajos: Az ókor története Dr. Müller Dávid kézikönyve nyomán. Bp., 1886, Franklin
Társulat.
2181 Áthúzta ezt a bejegyzést, mint jelezte is, visszakapta kölcsönadott könyvét.
2182 Eötvös József: Utazás a Balaton körül. I–II. 6. kiadás. Bp., 1908, Révai.
2183 Kemény Zsigmond: Zord idő. Történelmi regény. I–III. Pest, 1862, Pfeifer F.
2184 Barra Sándor, 1919–1928 között Homoródalmás polgármestere.
2185 Bálint Ödön, 1925–26-ban székelyderzsi, majd homoródjánosfalvi unitárius lelkész.
2186 Komjátszeghi Szentkirályi Ferenc székelykeresztúri unitárius gondnok, 1913-ban az Egyházi
Képviselő Tanács tagja.
2187 Nagyborosnyói Bartha Károly (1886–1956) etnográfus, nyelvjáráskutató. 1914-ben doktorált a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. Utána Nagyenyeden, 1916-ban Szászvároson
tanár.
2188 Nagy Zsigmond, a marosvásárhelyi unitárius kebli tanács tagja.
2189 Brunner Mendel (*1898) marosvásárhelyi orvos.
2190 Brunner Jenő kertépítő mérnök.
2191 Pázsint József, a marosvásárhelyi unitárius kebli tanács tagja.
2192 Zsigmond András, laborfalvi unitárius egyházközség énekkarának tagja.
2193 Gvidó Károly, 1922–29 között a Budapesti Unitárius Egyházközség titkára.
2194 Kauntz Józsefné szepeslőcsei Engel Ella (1890–1956), az Unitárius Nőszövetség külföldi kapcsolattartója, programjainak, stratégiáinak kidolgozója.
2195 Gyergyay Árpádné szepeslőcsei Engel Lili (1891–1977).
2196 Szentkirályi Zsigmond táblabíró leánya.
2197 Boros György leánya.
2198 Gyöngyössy Béla leánya.
2199 Zsakó István (1843–1926) ítélőtáblai bíró. Zsakó Gyula (1890–1975) édesapja, Kelemen Lajos
sógora.
2200 Zsakó Andor (1879–1942) törvényszéki bíró, unitárius egyházi tanácsos.

379

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

A Menza-estély XII. 7. Táncoltam Schilling Ilonával,2201 kinek akkor mutatkoztam be, s
Rózsikával és Köntz Dórával.
Schillingékhez vacsorára voltam híva XII. 8. este s 10-ig Farkassal, Reconessance XII. 1.
Mikóéknál a szobát megnézni XII. 9. délben
Dávid-estély2202 XII. 12.
Gyaluinál ebéden XII. 13.
Mikóéknál teára XII. 14. A 2 Zsakó-leány, Gyöngyössy Ibolya, M. Erzsike.2203 A 2 Mikó,
2 Zsakó fiú, Sándor János,2204 Szász Dezső, Gyöngyössy Zsolt,2205 Én.
XII. 25., délben.
Zsakóéknál 20. Vasárnap du. 5–6. Hétkor estély, vacsorán.
Zsakóéknál 23. Reconessance Mikó M.2206 a fagyöngyről 22. de. Imre 25. de.
Zsakóéknál István napot köszönteni 26. de.
Sylvester este, reggel 1/3 3-ig.

2201 Schilling Lajos leánya.
2202 A Dávid Ferenc Egylet estélye.
2203 Bölöni Mikó Erzsébet (1891–1920), Kelemen Lajos menyasszonya, leendő felesége és testvérei:
Mikó Miklós, Mikó Lőrinc, Mikó Imre, Mikó Gábor
2204 Lókodi Sándor János (1883–1921) matematika–fizika-, később zenetanár. A kolozsvári Unitárius Kollégium internátusi felügyelője, majd zenetanára, könyvtárosa.
2205 Gyöngyössy Béla (1851–1917) főerdőtanácsosnak, a kolozsvári Unitárius Egyházközség világi
elnökének fia.
2206 Bölöni Mikó Miklós (1894–1956) a budapesti Erzsébet Kórház igazgató-főorvosa. Marosvásárhelyi lakásában kezdte meg Kelemen Albert unitárius lelkész a helybeli gyermekek vallásos
oktatását.

380

EME
1909

1909

Reconessance 1909. I. 3. de.
Mikóéknál búcsúzni. I. 3. du. – Atléta-bálban velük. I. 16. este.
1909. I. 4. de. A kolozsi esperestség ltrának átvétele.
Antonya,2207 Péterfi,2208 Nagy Lajos,2209 Gyulai,2210 én. Délben elutazás. Du. 3 előtt összeütközés a tehervonattal Kocsárd és Harasztos között.
I. 5. de. A Berzenczey-ltr átvétele.2211 Másnap de. is.2212
I. 4. Szász Feri. I. 5. Czecz R.2213 du. Buchernééknél.2214 Este Biás.
I. 5. de. Barabási Pista. Kelemen Albert. Délben visszaindulás öcsémmel.
Zsakóéknál Sylvester-este, reggel 1/3 3-ig.
I. 16. este Zsakóéknál voltam I. 20. du.
I. 23. délben Mikóéknál I. 23. du. Meghívtak vacsorára. Vizit I. 31. de.
Gyöngyössyék meghívása I. 25. du. nem mentem el. Vizit I. 31. de.
Erdélyinél vacsorán I. 30. este. Nagy Gyulánál vacsorán I. 26. Rec[onnaissance]. II. 01.
Endeséknél teára I. 31. este. Zsakóéknál II. 1. du. 1/2 6 – 3/4 7.
Kránerék zsúrján II. 2. este. II. 16.
»Zsakóéknál« Dávid-estély II. 7. Négyesem elmaradt. Meghívás a házi estélyre II. 13.
Zsakóékhoz hímzésminták II. 15. délben. Házi estélyen II. 20–21. reggel 1/2 8-ig.
Felszeghy Dezsőéknél2215 II. 21. este Rec[onnaissance]. II. 24.
Schillingék estélye II. 24–25.2216 Zs. L.2217 mellett. Rec[onnaissance]. III. 1.

2207 Antónya Mihály (1878–1971) unitárius lelkész. 1903–48 között Magyarszováton lelkipásztor.
1925-ben a szováti unitárius templomban falfestményeket fedezett fel, melyről értesítette egyházi hatóságát és Kelemen Lajost, aki beszámolt a leletek fontosságáról. A szováti unitárius
templom falfestményei. Unitárius Közlöny, 1925. 10. sz. 160–161. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 114–119.
2208 Péterfi Dénes.
2209 Nagy Lajos.
2210 Gyulai Árpád pénzügyigazgató-helyettes, a kolozsvári unitárius egyházközség kebli tanácsának
tagja.
2211 Az előzményeket lásd Kelemen Lajos görgényszentimrei Berzenczey Domokosnak írt levelében
(Kolozsvár, 1908. november 21 KL Lev I. 870. Berzenczey Domokosnak írt következő levele
(Kolozsvár, 1908. december 7.) KL Lev I. 878.
2212 Görgényszentimrei Berzenczey Domokos családi levelesládáját örökös letétül az Erdélyi
Múzeum-Egyesület levéltárában helyezte el. Átvételére Kelemen Lajost küldték le, levelezése:
(Kolozsvár, 1909. január 3, január 25.) KL Lev I. 892, 897.
2213 Czecz Rózsika.
2214 Bucher Lajosné Szász Piroska.
2215 Felszeghy Dezső költő, novellista, hírlapíró.
2216 Az Erdélyi Múzeum-Egyesületben végzett közös munka estélymeghívást eredményezett. Schilling Lajos levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1909. február 16.). ROLKMI Fond 593.
2217 Zsakó Lenke (1887–1937) a Dávid Ferenc Egylet tagja. Zsakó Erzsébet nővére, Kelemen Lajos
sógornője.
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Zsakóéknál II. 26. délben A.-nak2218 haza a hímzésminta papiros asztalkendőn.
Zsakóéknál III. 2. du. Hímzésrajzok Lenkének.2219
Zsakóéknál III. 28. Nyiredyéknél vacsorán. Rec[onnaissance]. III. 8. du.
III. 7. Dávid-estély. I. négyes Zs. L.2220 II. Mikó E.2221 elkéstem. L.2222 az asztaltól haza. L.
I. négyesét elkértem a majálisra.
III. 9. Este. Mikóéknál Sándor Jánossal.
III. 10. Zsakóéknál. Színházban Gyalui darabjaiban.
III. 11. Virágbazár. Zs. Lenke s Ibolya.2223
III. 12. Virágbazár. Cyneraria myanok.2224 2. szekfű.
III. 14. de. Könyvtár. Mikóné,2225 Erzsike,2226 Zsakó Aranka, Tamás Margit, Mikó Imre2227
és Lőrinc,2228 Zsakó Andor,2229 Gyula2230 és Zoltán,2231 Mikó Miklós. Azelőtt este Márkos
Bercinél.2232 L.2233 nem jött el. Gyász otthon.
III. 15. délben látogatás. – +2234
III. 16. Elment Marosújvárra.
III. 22. du. látogatás Zsakóéknál. Müller Béláéknál2235 is e tájban.
III. 27. Az ifjúsági bál. Levelező reggel a postára Andornak.2236 – Du. vizitben Mikóéknál,
nem voltak otthon.
29. du. Zsakóéknál. IV. 31. Anikó Lőrinccel.2237 Jókai utcában. Tudakozódás. Csak zárkózott.
IV. 7. Zsakóéknál megismerkedtem Jancsónéval.2238

2218 Zsakó Aranka (1889–1968) az Unitárius Nőszövetség elnöke, az Unitárius Ipari Leánylíceum
felügyelőgondnokaként az unitárus főtanács első női tagja. Bölöni Mikó Lőrinc felesége, Kelemen Lajos sógornője. Kelemen Lajos következetesen Arankának nevezi meg naplójában.
2219 Zsakó Lenke.
2220 Zsakó Lenke.
2221 Mikó Erzsébet.
2222 Zsakó Lenke.
2223 Zsakó Lenke és Zsakó Ibolya és Zsakó Lenke testvére.
2224 Cyneraria myanok = dél-afrikai fű és cserje, dísznövény.
2225 Bölöni Mikó Imréné Biderman Berta (†1921), Biderman József testvére, Kelemen Lajos anyósa.
Házasságkötése után Kelemen Lajos következetesen Mamának nevezi meg naplójában.
2226 Mikó Erzsébet.
2227 Bölöni Mikó Imre (1879–1952) jogász. Kelemen Lajos sógora.
2228 Bölöni Mikó Lőrinc (1881–1957) jogász, táblai tanácselnök, egyházpolitikus, Zsakó Aranka
férje, Kelemen Lajos sógora. Kelemen Lajos következetesen Lőrincnek nevezi meg naplójában.
2229 Zsakó Andor.
2230 Zsakó Gyula (1890–1975) törvényszéki bíró, kúriai tanácsjegyző. Kelemen Lajos sógora.
2231 Zsakó Zoltán (*1892) cégjegyző. Az Első Erdélyi Vegyipar főkönyvelője, majd földbirtokos. Kelemen Lajos sógora.
2232 Márkos Albert.
2233 Zsakó Lenke.
2234 A találkozás sikerére vagy sikertelenségére utaló jelzések.
2235 Müller Béla, a Közhasznú Takarékpénztár Rt. cégjegyzője, az Erdélyi Kárpát-Egyesület főkönyvelője, Kelemen Lajos unokatestvére.
2236 Zsakó Andor.
2237 Mikó Lőrinc.
2238 Jancsó Ödön felesége, Zsakó Sarolta (1885–1983).
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IV. 11. déltől 12. délig Szász Feri. 13–14. Itthon betegen. 15. Zsakóéknál; Ünnepen nem
voltak mind Déván.
18. Gyöngyössyéknél.
19. Zsakóéknál. Lenke beteg volt, 24-én felkelt. 25-én Sándor Jánossal, Borbély Pistával
ott. Estére lejött Mikó Erzsi, Imre2239 is. Ott voltunk éjfél utánig.
V. 5. Zsakóéknál. Májusban még 2-szer. 15-én árvalányhaj. Leányok nem jöttek ki, vagy
nem voltak otthon? 25. délben „Rácsos kapu” lev. lap. Tennyspálya felé. Népünnepély. VI.
30. Haza a templomból. VI. I. Bükk. Bokréta. VI. 2. du. Tennysen voltak. Nem találkozhattam. Levelezők. – VI. 9. du. az udvaron. Színházig elkísértem.
VI. 13. de. meghívni tornavizsgára. Vizitben voltak. Tornavizsgáról az eső után Mikóékat
hazakísértem. Ott marasztottak, 10-kor el.
VI. 12. du. Zsakó2240 az ablakban. Mint egy szép oltárkép.2241
15. du. ott. Ekkor ígértem a 4 levelű lóheréket.
20. de. Az Árpád-csúcson voltak. du. én a Békásban, Gidófalvyéknál.
Csillagvilágos éjszakákon
Kigyúl a fény s a zene szól,
Mulatsz vígan, mulatsz kacagva
Most minden este valahol.
Csillagvilágos éjszakákon
Az élet hamar eltelik
Mulatsz vígan, mulatsz kacagva
Sokszor egészen reggelig.
Csillagvilágos éjszakákon
Nyugodtan én nem alhatom
Kinézek a hideg világba,
Kinyitva áll az ablakom.
Lelkemre száll a sok, sok emlék
Úgy éget, úgy fáj mindenik
Siratlak könnytelen szemekkel
Sokszor egészen reggelig.
1909. VI. 28.
Sándor Jancsi

2239 Mikó Imre.
2240 Zsakó Lenke.
2241 A napló 1909. esztendejének második féléve nincs meg, vagy lappang. A Zsakó Lenkére vonatkozó megjegyzés érzelmi vonatkozására mutat, hogy augusztusban több levelet és üdvözlőlapot
írt neki. KL Lev I. 951.
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Barra orvos?2242
Bartha leány.2243 Barra?
Br. Sz[en]tkereszthyné Kornis Klementina +2244
Sárga János2245 †
Dr. Novák János2246
1909. XII/20.2247
Albert Dénesné,2248 Benczédi Gergelyné,2249 Nyiredy Gézáné,2250 Győrffy Pista,2251
Nyiredy Erzsike,2252 Gyöngyössy Béla, Ibolya,2253 Fanghné,2254 Fangh Erzsébet,2255 Sándor
János, Fekete Károly2256 és felesége, Pákeyné,2257 Biderman Józsi bácsi2258 és a felesége2259
20-án.
Dr. Tompa János, Gegenbauerné,2260 Dr. Székely Bandi,2261 Szentkirályi Ákosné,2262
Erzsike2263 26-án.
2242 Homoródalmási Barra Imre (1799–1854) Kolozsvár főorvosa, 1840-től Kolozs megye fizikusa.
Az 1831-es kolerajárvány idején készített Barra-cseppekért Polgári Aranyérem kitüntetést kapott.
2243 Bartha Ágnes.
2244 Báró Szentkereszthy György (1840–1932) felesége, gróf Kornis Klementina (1849–1916).
2245 Sárga János kolozsvári ékszerész és órás, műhelye a Görögtemplom utca. 12. sz. alatt.
2246 Levéltári adatok alapján céhtörténeti könyvet írt. L. Novák János: A kolozsvári ötvöscéh a XVIII.
századig. (Kolozsvár, 1913).
2247 A Kelemen Lajos és Mikó Erzsébet eljegyzése alkalmából jókívánságaikat kifejezők névsora. A
Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt feljegyzés feltételezhetően része lehetett naplójának,
vagy fogalmazványként használva írta meg elveszett vagy lappangó naplóbejegyzéseit. ROLKMI
Fond 593.
2248 Albert Dénesné Szigethy Csehi Berta (1848–1926). A kolozsvári Unitárius Kollégium éremgyűjteményét gyarapította „3 római császári ezüst éremmel a Csáki-gorbói Várból”. A kolozsvári Unitárius Collegium … értesítője az 1899–900. tanévről. Szerk. Boros Sándor, Kolozsvárt,
1900. 98.
2249 Benczédi Gergelyné bölöni Mikó Klára (1852–1915), Benczédi Gergely özvegye.
2250 Nyiredy Gézáné Benczédi Zsuzsanna (1872–1947), Benczédi Gergely leánya.
2251 Győrffy István (1887–1973) lelkész, a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. A Dávid Ferenc
Egylet titkára.
2252 Nyiredy Erzsébet, Nyiredy Géza leánya.
2253 Gyöngyössy Ibolya.
2254 Fanghné Gyujtó Izabella (1840–1914) írónő. Fangh István bányahivatali ellenőr felesége. 1902ben a Nők Világa (az Unitárius Közlöny melléklapja) főmunkatársa.
2255 Fangh Erzsébet (1868–1939) a kolozsvári állami polgári leányiskola tanára.
2256 Fekete Károly (1879–1910) ügyvéd, királyi alügyész.
2257 Pákei Lajosné kőszeghi Fangh Antónia (1863–1926).
2258 Id. Biderman József (1861–1937) Kolozs vármegye tb. főjegyzője és törvényhatósági bizottságának tagja a gyalui választókerületben. Kelemen Lajos feleségének nagybátyja, akit következetesen Józsi bácsinak nevez meg naplójában.
2259 Biderman Józsefné melniki Mayr Mariska, Kelemen Lajos feleségének, Mikó Erzsébetnek a
nagynénje.
2260 Gegenbauer József magánzeneiskola-tulajdonos felesége.
2261 Székely András, a marosvásárhelyi ítélőtábla aljegyzője.
2262 Szentkirályi Ákos felesége.
2263 Mikó Erzsébet.
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Sárkányék (leányok),2264 özv. Gyulai Lászlóné 27-én.
Gyulay Árpádné és Ilonka,2265 Gidófalvy Istvánné, Vályi Gáborné, Fekete Gábor és a
felesége, Pogány Jenőné és Mariska,2266 Bochkor Mihály és neje 28-án.
Ifj. Pavlik Sándorné,2267 Nyírő Gézáné, Zelma, Erzsike, Kovács Kálmán és neje 29-én.
Veress Józsefné, ura, Edith, Alice, Engel Gáborné,2268 Ella,2269 Lili, Ferencz Áron, neje,2270
Békésiné 30-án.

2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270

Sárkány lluska és Mariska, Sárkány Lajos leányai.
Gyulay Árpád pénzügyi tanácsos felesége és leánya.
Pogány Jenő MÁV-főmérnök felesége és leánya.
Pavlik Sándor Kolozs vármegyei jegyző felesége.
Engel Gábor felesége.
Kauntz Józsefné Engel Ella.
Ferencz Áron (1880–1954) gyógyszerész, egyetemi tanár és felesége.
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1910

1910. I. 1.2271
Nagy Gyula és felesége, Donogány Valéria,2272 Várady Máli, Veszprémy Lilla, Boross
Sándorné, Markusofszky Dadi, Simák Lajos2273 és felesége 1-én.
Özv. Héjja Endréné2274 és leánya Borcsi 3-án.
Hegyi Gyula és a felesége, Kocsiné és leánya, Dániel Lajosné, özv. Kovács Istvánné,
Péterfi Dénes és neje, Pap Farkasné, Ürmösi Kálmán és neje,2275 Pohlné és Ica,2276 özv. Müller
Rudolfné, özv. Váradi Károlyné, Aurél, Dóra, Ürmösi Jenőné2277 4-én.
I. 20. 1910.
Özv. Rosnyay Ferencné, Erzsike, Winkler Teréz, Markusofszkyné, K. Veress Károlyné,
Haller Gusztiné és férje, Péterffy Zsigmondné 66, Ferencz Józsefné, Végh Mihályné 68,
Almai Salamon és neje, Lehmann Róbertné2278 70, Jabulik Lászlóné és Paula, Herceg Sándorné. 72.
*
Július 31-én tartottam esküvőmet lelkem Erzsikémmel. Reggel 9-re tűztük ki a polgári
esküvőt s 10-re az egyházit. Két kocsin lementünk, én Gidófalvy István hajdani kedves principálisommal és mindenkori jóakarómmal, s Erzsikém Biderman Józsi bátyánkkal. Az
anyakönyvvezetői hivatalban már akkor volt nehány polgár, s új párok. A belső szobába, hol
a polgári házasságkötés történt, ott volt még Mikó Miklós2279 és Pista,2280 két öcsénk, kik
előre lementek, s Barabás Samu országos levéltáros, s Barabás Béla, kik Gidófalvyéktól jöttek át. Bejött Kovács Kálmán kollégám is.
A rövid szertartás után egyik kocsin együtt jöttünk a feleségemmel haza, s tanúink utánunk. Feljövetelünk után csakhamar megérkeztek a vendégeink is.

2271 A Kelemen Lajos és Mikó Erzsébet eljegyzése alkalmából jókívánságaikat kifejezők névsora,
összesen 72 bejegyzés. A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt feljegyzés feltételezhetően
része lehetett naplójának, vagy fogalmazványként használva írta meg elveszett vagy lappangó
naplóbejegyzéseit. ROLKMI Fond 593.
2272 Donogány Valéria zeneakadémiai tanár, 1923-ig a Marianum Zeneiskolájában összhangzattant
és zongorát tanított.
2273 Simák Lajos állami építész, mérnök.
2274 Héjja Endre vasúti mérnök felesége.
2275 Ürmösi Kálmánné Merza Róza Ilma (1883–1941).
2276 Pohl Béla mérnök felesége és leánya.
2277 Ürmössy Jenőné Benczúr Elza (1874–1961) iparművész. Kolozsvárt iparművészeti festőiskolát
működtetett.
2278 Lehmann Róbert (ügyvéd felesége.
2279 Mikó Miklós.
2280 Zsakó István.
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Édesapám és Édesanyám, kik 30-án a délután vonattal jöttek, a New Yorkba szállottak,
mert a Biáziniben,2281 hova szándékoztak menni, akkor orfeum volt. A Rhédey-házzal2282
szemben, a felső emeleten a két nagy oszlop közt nyíló ablak volt az övék. Eléjük mentünk
volt Erzsikémmel, de a vonat már megjött volt, s mi a Ferencz József úton, a református
templom közelében találtuk őket szemben egy kocsiban. Úgy mondtuk, hogy a New Yorkba
menjenek, s mi is fölmentünk Zsikémmel aztán hozzájuk, keveset beszélgetni. Én még a sok
előzetes intézkedés közt a két kocsit este fél tizenegykor rendeltem meg, s akkor is fölmentem hozzájuk. Már le voltak fekve, s Mamának2283 az úttól a feje fájt. Két hydropyrint2284 is
vittem neki. Reggel is elkísértem őket még a Layda-féle cukrászatba.2285
Megegyezésünk szerint az esküvőnk teljesen szűk családi körben folyt le. Mamáéktól ott
voltak: Nagymama,2286 Mama, Imre, Lőrincz és Aranka, s Pista és Miklós,2287 »Benczédynét«
Benczédyné – Klári néniéket Benczédy Bandi képviselte, s úgy volt, hogy Mikó Miklós
bácsiék részéről is Mikó Ferenc itt lesz, majd mikor biztosra láttuk, hogy nem jöhet, szóba
került a Gábor2288 meghívása is, de egyikök sem volt ott. Itt volt továbbá a két tanúnk, Mama
testvére, Józsi bácsi2289 és Gidófalvy,2290 s az én részemről Édesapám és Édesanyám, s végül
Czikmántori Ottó bácsi.2291
Papunk Péterfi Dénes volt. Az Erzsikém leányszobájában, hol vele annyi felejthetetlen
boldog, szép óráját töltöttem életemnek, közbül fel volt állítva egy kis asztal, s az előtt állva
mondtuk el az esküt. Péterfi nagyon szépen beszélt. Nehányszor úgy megindított, hogy
nagy megerőltetésembe került uralkodni magamon, s Erzsikém kezét is nagyon szorítottam, hogy nehogy ő is sírásra fakadjon. Szerencsére mind a ketten megállottuk anélkül.
Úgy állottunk fel, hogy mi harmad-profilban voltunk az ablak felé. Velünk szemben
állott Bandi, Imre, Lőrincz és Miklós, s a hátunk megé esett nagymama,2292 Édesanyám és
Mama.
Esküvőnk után Péterfinek le kellett menni egyházi gyűlésbe, s 12 utánig vártunk. Addig
mindnyájan a kertben sétáltunk. Erzsikémnek a fehér koszorú és a fátyol gyönyörűen állott.
Olyan volt a szép nagy kert zöld fái közt fehér ruhájában, mint egy ködleány. Ott jött át a
kerten Horst Margit az ideggyógyászatról, hol beteg anyját látogatta meg, s meglepetve látta
a menyasszonyi ruhás angyalomat velem. Gratulált nekünk.

2281 Biasini-szálloda = Névadója Gaetano Biasini, aki 1837-ben megvette a Szacsvay-fogadót, és
átalakíttatta mai alakjára. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 133–134.
2282 Rhédey-ház = a Főtér és a Jókai utca sarkán álló épület. Homlokzatát báró Horváth-Inczédi
Ödönné Rhédey Johanna alakíttatta ki, végrendeletében a Debreceni Református Kollégiumra
hagyta. Gaal György : Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-palota. Kolozsvár, 2004, Polis.
2283 Mikó Imréné Biderman Berta.
2284 Hydropyrin = megázás, átfázás utáni meleg ital.
2285 Layda Jenő cukrászdája a Mátyás király tér 17. sz. alatt.
2286 Csomoss Miklósné Bodó Róza.
2287 Mikó Imre, Mikó Lőrinc, Zsakó István, Mikó Miklós és Zsakó Aranka.
2288 Bölöni Mikó Gábor (1876–1942) kincstári főtanácsos, az Országos Központi Hitelszövetkezet
ügyvezető igazgatója, a Budapesti unitárius egyházközség gondnoka, a Misszióház Bizottság
elnöke, az intézőbizottság tagja.
2289 Biderman József.
2290 Dr. Gidófalvy István.
2291 Czikmántori Ottó, a kolozsvári Ügyvédi Kamara elnöke.
2292 Csomoss Miklósné Bodó Róza.
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Ebédünk igen finom, jó volt. Gidófalvy nagyon jó kedvében volt. Ki nem fogyott a tréfából, s élénkítette az egész társaságot. Nagyon jó kedve volt Péterfinek is. Több sikerült
felköszöntőt mondott. Köszöntőket mondottak még kívüle Czikmántory, Gidófalvy és Józsi
bácsi is. Bandi és Imre olvasták fel a 42 drb üdvözlő táviratunkat.
Lelkem, kedves, szívem, drága, szép, jó, kicsi Feleségem!
Aranyos Zsikém!
Ilyen nagy lepedő papírosra írok Magácskának, mert kicsire el se férne, annyi az írnivalóm. S aztán jobban is esik így szabadon és kényelmesen írni, mint a szűk és kimért rendes
levélpapirosra.
Először is utamról számolok be. Jól jöttem, de a Kolozsvárról kivezető országútról rövidítés céljából egy melléksikátoron jobbra tértem ki. Azt hittem, hogy a tetőn ismét az útba
jutok, vagy valahol a lejtőn érek ki belé. Mire azonban elértem a tetőt, meglepetve láttam,
hogy teljesen ismeretlen helyre jutottam, s az a völgy, ahova az országút levisz, nem látható
sehol. A mezőn dolgozó emberek utasítása után balra tértem, s egy messzire látszó juhkarám irányába haladva egy kilométernyi út után megláttam az országutat jó lenn, egészen a
völgyben. Egy ösvenyen haladva, az állomástól alig 1 km-re fekvő egyik tanya mellett értem
ki. Rövid utat nyertem, de elég fárasztó volt, mert csupa mezei göröngyös úton és ösvényen
haladtam, s egy helyen a juhnyáj mellett őrködő kutyák közelsége is siettetett. Már-már arra
gondoltam, hogy harcolnom kell, de szerencsémre jámborabb kiadású állatok voltak.
A vonatra vártam még vagy 20 percet, s ezalatt egy darabig nehány jóízű jeleneten
mulattam magamban. Egy paraszt egy Kolozsvárról Kolozskaráig szóló át nem lyukasztott
jeggyel akart elutazni. Erről folyt nagy tanácskozás. Igen jó volt. Majd elmondom. Aztán két
kolozsi szombatossal folytattak többen vitát, s egy oláh magyarázgatta nekik, hogy őket
hogy fogják majd a dögtérre temetni; egy magyar paraszt pedig igen értelmesen és józanul
okoskodva mutatott reá arra, hogy ami jó a tanításukból, az a többi felekezetnél is megvan.
A két szombatozó folyton a „meg van írvá”-kkal replikázott.
A vonaton Varga Bélával2293 utaztam, aki szintén vizsgáztatni jött be.
Nagymamáék2294 még nem voltak felkelve. Ellenben Rebi már hozta a vizeskancsót a
nagyszobából, mikor észrevett. Természetesen Klein úr édes társaságától fosztottam meg.
Weisz2295 már akkor a kertben, szokott helyén tanult.
Megtakaríttattam az ugyancsak falusias külsejű cipőmet, s csakhamar felébredt és kijött
Nagymama2296 is. Mikor ő megmosdott, én is langyos vízzel jól lezuhanyoltam az úti port
magamról, s felfrissülve mehettem reggelizés után le a kollégiumba.
Egy elégtelenes VII. osztályos tanítványom osztályzatát felelete után kijavíttattam, s
nagynénjével – nem éppen nagyon egy véleményen – sokáig elbeszélgetve, visszamentem
őrködni két magánvizsgás írásbelijére, honnan csak 1 óra után kerültem haza ebédre.
Közben megjártam még Tóth Istvánnal br. Huszár Károly lakását is, hogy egy kastélyképét a családfa díszítéséhez elvigyük.2297

2293 Varga Béla (1886–1942) filozófus, egyetemi tanár. 1912-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium
tanára, 1938-ban unitárius püspök.
2294 Mikó Imréné Biderman Berta.
2295 Weisz Jenő.
2296 Csomoss Miklósné Bodó Róza.
2297 Az előzményt l. az 1907. április 30-án tett bejegyzésben.
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Ebédnél Imre2298 mondotta, hogy szegény Miklós bácsi2299 nagyon rosszul volt, s most
sincs jól. Haller Gusztáv volt most vasárnap Sztánán, s ő hozta a hírt. Közelebbről vagy
behozzák Kolozsvárra megnézetni, vagy valamelyik jobb orvost kiviszik oda. Vízkór a baja.
Nagymamának vendége volt. Csehy2300 feljött. A fiával jött fel ide, aki ma letette a javítóvizsgát, s itt marad bennlakónak. Megmondtam a gyermeknek, hogy most már mint rokona
is ügyelek reá, de a szivarozásnak és tekergésnek vége, mert különben kurucul barátkozunk.
Csehyvel a vizsgán megismerkedtem, és hosszasan elbeszélgettünk. Én látásból ismertem
jól. A Kispipában2301 ezelőtt pár évvel asztalszomszédok voltunk jó darabig, de a nevét nem
tudtam.
Este fenn volt Józsi bácsi is. Jánosnak a vizsgája szintén sikerült, s hozzánk jön magántanulónak a már megállapított terv szerint.
A kollégiumban egy reám nézve igen kedves újságot tartalmazó levél várt. Izsák Lajos,
egy igen derék volt tanítványom beküldte 32 tárgyat tartalmazó néprajzi gyűjtését a Múzeumnak. Egy másik tanítványom Fogaras megyéből, Orlátról egy szép guzsalyat hozott,
melyet átadott nekem. Még többtől várok, mert eddig csak a javítóvizsgások jöttek be.
Délután újra fenn voltam – jó alvás után – őrködni, s 6 órakor jöttem haza. Holnap
lesznek a szóbeli vizsgái a magántanulóinknak.
Az összes komissziókat eligazítottam. Nagymama2302 az alsó matrácokat is kivitette. Ért
kár is. A fürdőszobában leejtettem az órámat, s az üvege széttört. Még szerencse, hogy csak
„fára”, s nem a cementpadlóra esett le, mert úgy több baja is lehetett volna. Így is 80 fillérbe
került, s így a megspórolt útiköltséget majd mind reáköltöttem.
Nagymama, Imre jól vannak. Én már – amint látom, csak 1-jén mehetek, s valószínűleg
Kolozs-fürdő őrháznál szállok ki, ha nem lesz igen alkonyat addig. Különben Kolozskaránál,
ha úgy mutatkozik jobbnak.
Nagymama, Imre csókokat, kézcsókot küldenek. Én édes kedves lelkem jó kicsi Feleségemet ezerszer csókolva, Mamának kezeit sokszor csókolva, a viszontlátást igen-igen várva
maradok Magácskát forrón szerető zsimbes szalmaözvegy uracskája:
Lajos
Kolozsvár, 1910. aug. 30., este 3/4 8.
A levelet Mamának2303 címezem, mert az ő nevét jobban ismerik.

2298
2299
2300
2301

Mikó Imre.
Mikó Miklós.
Szigeti Csehi Ákos, a kolozsvári postahivatal főtisztje.
Kispipa = 1894-től a Szentlélek utcában, 1920 után Mátyás király szülőháza mellett működő
vendéglő.
2302 Csomoss Miklósné Bodó Róza.
2303 Mikó Imréné Biderman Berta.
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1911

106/1911.2304
Tekintetes Kelemen Lajos úr, unit[árius] főgymn[áziumi] Tanár,
az Erdélyi Múzeum Egylet Titkárának
Kolozsvár
Az unitárius templomokról készített fényképekről folyó hó 9-én kelt szíves értesítéseért
fogadja Tekintetes Uraságod őszinte köszönetünket. A bizottságnak beküldendő sorozat
összeállításánál szíveskedjék legjobb belátása szerint eljárni, mert teljesen osztjuk Tekintetes Uraságod ama nézetét, hogy a XIX. században épült, művészeti szempontból jelentéktelen templomok fényképeinek bizottságunkra nézve érdekök nincsen. Céljainknak teljesen
megfelel, ha a fényképek sötétszürke kartonra ragasztva küldetnek meg, csak azt kérjük
még, hogy azokat folyószámmal ellátva külön jegyzékkel kísérni szíveskedjék, amelybe
esetleg felvehetők volnának azok a történeti adatok is, amelyek közlését Tekintetes Uraságod kilátásba helyezni szíves volt.
Végül van szerencsénk kérni, hogy a beküldendő fényképek árát is közölni szíveskedjék.
Budapest, 1911. február 13-án.
Forster Gyula2305
elnök2306
Méltóságos Elnök úr!
Méltóságod 106–1911. sz. levele alapján megkészítettem az unitárius templomok fényképeihez a kísérő jegyzéket s tisztelettel küldöm.
Amint a képekből méltóztat meggyőződni Méltóságod, azokon sajnos nagyon meglátszik, hogy olyan fényképészek fölvételei, akiknek az épületek építészeti stílusáról, műemlék
jellegéről fogalmuk sem volt. Ők fényképeztek s szerencsés véletlen, hogy nehány képen
legalább jellemző oldal vagy részlet van meg. Tudatosan jó fölvétel egy sincs. Még ízlésesebb
sincs sok.
Az énlaki, homoródhévízi, magyarsárosi, nagyajtai, nyárádszentlászlói, nyárádszentmártoni, nyomáti és sepsikilyéni, valamint az ürmösi templomok fölvételei olyanok, hogy
azokon csak az látja meg a régi templomot, aki már előre tudja, hogy azt kell keresni benne.
2304 A Kelemen Lajos hagyatékában fennmaradt, az erdélyi unitárius templomok ügyében a Műemlékek Országos Bizottságával folytatott levelezés, valamint Nagy Lajos székelykeresztúri tanár,
egyháztanácsos unitárius műemlékekkel és régiségekkel kapcsolatos javaslata feltételezhetően
része lehetett naplójának, vagy fogalmazványként használva írta meg 1911. évi végleges, elveszett vagy lappangó naplóbejegyzéseit.
2305 Báró Forster Gyula (1846–1932) művészeti író. 1895-ben a Műemlékek Országos Bizottságának
elnöke. A Magyarország Műemlékei I–IV. kötet (Bp., 1905–1906, Hornyánszky Viktor kny.)
szerkesztője.
2306 Forster Gyula levele Kelemen Lajosnak (Bp., 1911. február 13.), gépírás, autográf aláírással a
Műemlékek Országos Bizottsága fejléces levélpapírján. MUEKvGy Lt. KL hagy. 44.
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Az alsójárai és nyárádszentmártoni templomoknak kevéssé jellemző északi oldalát fényképezték le. A templomok belsejéből pedig alig van a mennyezetfestményeken kívül valami. A
nyárádszentmártoni, marosszentbenedeki mennyezetfestményeket elhagyták.
A hiba ott volt, hogy a fényképészek utasítás nélkül vágtak neki munkájuknak, s így nem
csoda, ha ez a munka olyan szempontból, melyre ők nem is számítottak, csak itt-ott sikerült.
Nehány jobb kép így is van, csak egészen jó nincs sok. Mégis jobb semminél így is.
Különösen fölhívom a figyelmet mennyezetfestményeinkre, melyeken értékes motívumok vannak. Nagyon jó volna lemásoltatásukról gondoskodni. Egyházunk mostani anyagi
helyzete mellett e kérdéssel beláthatatlan időkig nem foglalkozhatik.
Még egy körülményre vagyok bátor fölhívni Méltóságod figyelmét. Magyarsárosi templomunkat a jövő tavaszon bontani akarják. Nem tudom, hogy vajon be van-é ez a Műemlékek Orsz. Bizottságának jelentve? Ha nem volna, úgy szíves értesítést kérek, hogy ebben az
ügyben eljárjak.
Az összes képeket Dunky testvérek2307 fölvételei után az Erd. Nemz[eti] Múzeum Érem
és Régiségtára volt szíves elkészítni.
Mély tisztelettel maradok
Kolozsvár, 1911. II. 21.
Kelemen Lajos
főgimn. tanár2308
Méltóságos Elnök úr!
A folyó évi március hó 6-án 162–1910. sz. a[latt] »kelt« hozzám intézett levelére csak
most válaszolhatok.
»Mindenekelőtt Méltóságod elismerését hálásan köszönve« Midőn én a levelet kaptam,
Pákey Lajos iparmúzeumi igazgató főmérnököt próbáltam megkeresni, aki mint az Unitárius Egyház kiküldött szakembere Magyarországon járt. »A mérnök« Nem találtam hivatalában s midőn ismételten kerestem, tudtomra adták, hogy éppen azelőtt való nap Abbaziába
utazott. Vele azért óhajtottam beszélni, hogy a templomról, melyet én nem láttam, megbízható szakszerű információt kapjak, s midőn nehány napig vártam még reá, megtudtam,
hogy csak huzamosabb idő múlva tér haza.
Erre a Magyarországi Unitárius Egyház titkárához, Végh Mihályhoz mentem, s vele
abban állapodtunk meg, hogy a Küküllő-köri unitárius esperestnek [!] írjak és figyelmeztessem a templom műemlékszerű jellegére és arra, hogy a bontás szándékát a Műemlékek
Orsz. Bizottságának is jelentsék be.
Április elején írtam az esperestnek s ápr. 6-án az E. K. T. is akkor tartott üléséből figyelmeztette őt, de az Esperesttől Dicsőszentmártonból ápr. 18-i kelettel azt a sajnálatos választ
nyertem, hogy a sárosi templomot március 26-án már lebontották. Ehhez egy »Murvai
Árpád nevű« magyarsárosi tanítványomtól még azt az értesülést »is« szereztem, hogy húsvét után a régi templom alapfalainak kiásásához is hozzákezdtek, hogy az új épülethez »azt«
és »abban levő« onnan nyerhető anyagot felhasználhassák.
2307 Dunky testvérek = Dunky Kálmán (1858–1935) és Dunky Ferenc (1860 körül–1941 körül)
fényképészek, műtermük 1886 óta a Mátyás király tér 10. sz. alatt.
2308 Kelemen Lajos levélfogalmazványa Forster Gyulának (Kolozsvár, 1911. február 21.). A levélen
Kelemen Lajos megjegyzése: „Változtatásokkal, de lényegében e szöveggel ment”. MUEKvGy Lt.
KL hagy. 44.
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Erre rögtön még aznap, április 26-án este értesítettem dr. Pósta Béla igazgató urat s kértem, hogy bár a templom területén levő temetkezéseket meg lehessen a tudatlan felbolygatástól a szakszerű ásatás számára menteni. Az Erd. Nemzeti Múzeum Régiségtárának azonban ezen a téren olyan kellemetlen tapasztalatai vannak – s ilyeneket mint kiküldöttel éppen
magam »velem is történtek« meg is szereztem – hogy »hivatlanul (nem küldtek)« az anyagiakat, a személyzet nagy elfoglaltságát és a lehető eredménytelenséget is tekintetbe véve
onnan hívatlanul senki a helyszínre ki nem ment.
Így ez az emlék egészen a tudatlanság »martalékául« áldozatául esett.
»Gvidó Béla esperest nekem azt írta, hogy egyházunk Képviselő Tanácsa 1169–1910.
rendeletével a lebontást engedélyezte, s ők a lebontáson kívül egyébre nem gondoltak.
(Itt tehát egyházunk részéről) Ez a kijelentés mentség, (de) s mutatja azt is, hogy az
esperest a templom műemlék jellegét nem méltányolta, mert nem tudta. Kétségtelenül jóhiszeműen járt el, (de) s még egy enyhítő körülménye a viszonyokban is van. A falusi nép
önkéntes ingyen közmunkát csak a maga mezei munkájának szünetelése idején végez. A
tavasz beálltával, tehát az alkalmas építő időben (tehát) mint már más előfordult alkalmakkor, úgy bizonyára itt is, maga sürgette és hajtotta végre a bontást. Különben a műemlékek
iránt nálunk sajnos csak kevés kivételes embernek van érzéke, s a falusi földmíves népnek
tanulatlansága miatt egyáltalában nincs. Még más téren erős konzervativizmusa sem nyilatkozik meg eléggé régi (épületei) templomai megbecsülésében.
Legtöbbször (legtöbb helyen) azonban nincs érzéke a papságnak sem, mert ezt nevelése
(neveléséből hiányzik) nem oltotta belé.
Még jelenleg is legalább Erdélyben a papsággal lehetne még legtöbbre menni, mert az
akarat a jóra megvan benne. Azonban meg kellene velük ismertetni legalább a műemlékekről szóló törvényt.
Ha a M. O. B.2309 meghozhatná azt az áldozatot, hogy e rövid törvényt lenyomassa az
egyházak kormányzó testületeinek rendelkezésére bocsátani, azt bizonyára a legszívesebben elküldenék papságunknak. A miénk legalább feltétlenül megtenné ezt, s meg vagyok
győződve, hogy megtenné (ezt) a többi is.
Arra kérem M[éltósá]godat, hogy amennyiben ez a gondolat megvalósítható, a M. O. B.
tegye magáévá s meg vagyok győződve, hogy hivatásának és céljainak használ vele.«
Ami már most ismét a magyarsárosi templomot illeti, Pákey Lajos »főmérnök« úr hazaérkezése után, április hó 27-én beszéltem vele is arról. Azt mondja, hogy az épületen nem
volt semmi előtte feltűnő művészi jellegű részlet. Ez annyival »valószínűbb« érthetőbb, mert
a templomot, amint az unitárius templomok képeihez mellékelt jegyzetemben megemlítettem, a XVII. és XVIII. század végén kétszer gyökeresen renoválták, jobban mondva eredeti
alakjából kiforgatták. »Hasadozott, romló állapotban volt most is. A hívek semmiként nem
akarták fenntartani.
Pákey igyekezett reábeszélni őket, hogy bár a régi fatornyot és templomkerítést tartsák
fenn; de ez a terv sem tetszett.«
Ezen átalakítások mértékére elég világot vet az, hogy a nyugati oromfal barokk stílusú
lett s a szentély záródásába egy otromba ajtót vágtak. De a nagy változásoknak egyházunk
levéltárában vannak más nyomai is. Az 1692-ben tartott püspöki vizsgálat idején az egyház2309 Műemlékek Országos Bizottsága (MOB) = véleményező testület, feladata a tanácsadás a vallásés közoktatásügyi miniszternek a műemlékek fentartásáról szóló 1881. évi XXXIX. törvénycikk
értelmében.
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nak még kőtornya s kerítésének több bástyája volt. 1796-ban is még kerítésük és bástyáik
kiigazítása terveiről van szó. Ma fatornyuk van s bástyáik nincsenek. Fatornyukat és kerítésüket is le akarják a sárosiak bontani. Pákey Lajos igyekezett reábeszélni őket mind a kettőnek a fenntartására, de az a baj, hogy a fatoronnyal a más felekezetűek csúfolják őket s
hozzájárul ehhez meggyőződésem szerint az is, hogy a faluban sok Amerikát megjárt falu
bölcse van, akiknek derogál a fatorony. Pedig újra nincs pénzük, s a M[agyar] U[nitárius]
Egyháznak az elhamarkodott lebontással így is kellemetlen nehézséget okoztak. Nem tartom biztosítottnak a templomkerítés sorsát sem, mert az a vidék kőben nagyon szegény s ha
az építkezés megindultával kőre lesz szükségük: bizonyosan a templomkerítés lesz a kőbányájuk.
Ezt a templomot különben Kis-Küküllő megyében nem egyedül bontották le bejelentetlenül s nem csak itt, de általában mindenütt tudatlanságból folyik a rombolás. A papságnak
nincs érzéke a legtöbb helyen a művészetek emlékei iránt. Nálunk, protestánsoknál a papi
nevelés irány sem olyan, hogy azt beléjük olthatná. S nem védi régi templomainkat még a
paraszt nép más téren oly erős konzervativizmusa sem. A vallásos érzés nem az többé a
népnél sem, mint régebb. Temploma az ő szemében is épület inkább már, mint isten háza,
amiből jobb az új, mint az „ócska”.
Kis-Küküllő megyében közelebbről nehány év alatt csak az én tudomásom szerint
lerombolták a mikefalvi tiszta román ízlésű kápolnát, s az átmeneti korból a sövényfalvi kis
református templomot, XVII. század végéről való érdekes fatornyával együtt, anélkül, hogy
valaki bár egy jó képet vagy méretet fölvett volna róluk. Ugyanitt nem tudom, de alig
hiszem, hogy be lett volna jelentve a balástelki luth. templom lebontása vagy a bonyhai XV.
sz-i ref. templom „kiigazítása”. A mi dicsőszentmártoni unitárius templomunkat is csak
nemrég modernizálták még jobban s még ostobábban, mint ahogy csúcsíves stílusából már
addig is ki volt forgatva. Képét mellékelem. Nem küldtem volt fel a többivel, mert már tornyán kívül alig ismerhető meg rajta valami, hogy műemlék volt.
A már megtörtént hibák ezen a téren sajnos nem tehetők jóvá soha. Legalább arról kellene valahogy gondoskodni, hogy a további pusztítások elé gát emelkedjék.
A Magyarországi U[nitárius] Egyházhoz szándékozom beadványt intézni a már bejelentett műemlékek védelme érdekében. Nyári szünidőmet szeretném arra is fölhasználni,
hogy ezekről az unitáriusok folyóiratába, a K. M.-be2310 egy cikket írjak, melyben stílusukról
és történetükről bár röviden megemlékezzem.2311 Ezt a cikket megküldöm a M. O. B.[nak]
is. Az a nagy nehézségem azonban ti., hogy melyik templomunk innen 2–300 km-re van, s
nekem anyagi helyzetem n[em] engedi, h[ogy] a drága vasúti utazással a helyszínre eljussak.
Anélkül pedig a templomról csak a fényképek után írhatok. A közeliekhez még elmegyek
saját költségemen s akár gyalog is, de már 300 km-es kijutásokat anyagi helyzetem n[em]
bír el.
Egyházunk megteszi bizonyára a magáét. Jó volna azonban ha ebben a M. O. B. támogatását is megnyerni.
Meg kellene a műemlékekről szóló törvényt a papságunknak, sőt lehetőleg az egész
magyarországi papságnak küldeni, mert az a nagy baj, ti. erről semmit se tudnak. Addig is,
míg olyan papjaink lehetnek, kiknek művészi nevelése vagy míveltségére számítni lehet, jó
2310 Keresztény Magvető = 1861-ben alapított unitárius teológiai és egyháztörténeti folyóirat.
2311 Kelemen Lajosnak az Unitárius templomok címen megírt tanulmánya kéziratban maradt.
MUEKvGy Lt. KL hagy. 22.

393

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

szolgálatot tesz csak törvényre s annak büntető határozataira hivatkozni. Most a legtöbb
helyen tudatlanságból bontanak s mihelyt reá jönnek, hogy bajt csináltak, fűhöz fához kapnak s a törvény nem tudása a fő mentségük. S van annyi igazuk, h[ogy] a műemlékekről
szóló törvényt még a törvénygyűjteményekben is nehéz megtalálni. Elvész azokban is.
Ha a M. O. B.-nak módjában lenne, ti. e rövidke törvényt lenyomassa és szétküldje, egyelőre ezzel is sokat lehetne elérni. Akkor aztán a rombolók ellen is teljes és jogos szigorúsággal lehetne föllépni, mert nem lehetne az a részeg embernek való mentségük, ti. nem tudták,
mit cselekszenek. Tisztelettel kérem M[éltósá]godat, ti. ezt a módot megfontolás s esetleg
megvalósítás tárgyává tenni méltóztassék.
Templomaink képeiről kérek egy puszta névsort.
K[olozs]vár, 1911. V. 6.2312
Másolat
Méltóságos és Főtisztelendő Egyházi Tanács!
Alulírott mély tisztelettel kérem az alábbi indítvány tárgyalását és annak elfogadását:
Indítvány:
1. Gyűjtessék össze egyházunk tulajdonában lévő összes műemlékek képmása, írassék
hozzá szakszerű magyarázó szöveg.
2. Szerveztessék a mű kiadására szerkesztő bizottság.
3. Gondoskodjék az egyház az anyagi kiadások fedezéséről, vagy megbízható kiadó cégről.
Megokolás:
Egyházunk tulajdonában részben képzőművészeti, részben iparművészeti és népművészeti emlékek nagy mennyisége található. Ezek a műemlékek, bár egyrészről országos törvény, másrészről egyházi intézkedés védi a romlástól és pusztulástól: az idő fogától sokat
szenvednek. Minden új év egy régi becses emlékkel tűnik. Minden új ember kiselejtez egy
avult használhatatlan eszközt. Hozzá nem értő jóindulattal mindegyre megsemmisítenek
egy pusztulófélben levő értéket.
A nagy nemzetek a porból is összegyűjtik kultúrájuk csíráit. A halálra ítélt kis népek ősi
énekeik és kultúrájuk gyűjteményéből szívtak győzedelmes harcra éltető erőt. Hazánkban
több társulat évek óta képző-, ipar és népművészeti tárgyak gyűjtését, régi ipari és művészeti
eljárások felújítását, meglevő emlékek képmásainak fölvételét és közzétételét tűzte életcéljául. A magyar miniszteriumok évenként nagy összegeket fordítanak intézkedésük körébe
eső természeti, néprajzi és művészeti szépségek megörökítésére és közkinccsé tételére. A
művészképzés mai jelszava is primitív, a naiv alapon újat teremteni. Az oktatás benn és
künn a művészet újjáalakító erejével igyekszik megtermékenyíteni az ifjúság lelkét. A katolikus egyház műkincseinek hű másolatai közkézen forognak; maga az egyház az elmúlt
évben egyházművészeti tanfolyamot szervezett; az Iparművészeti Társulat közreműködésével egyházművészeti kiállítást rendezett.
Mindenütt mentik, ami menthető. Egyházunk is az emlékek mentését bár szíven hordozza, mindamellett a passzív őrködés teréről az aktív mentés munkájára kell áttérnie.
Olyan tárgyak is vannak, melyeket az enyészettől megvédeni nem lehet, amelyek hosszú idő
2312 Kelemen Lajos levélfogalmazványa Forster Gyulának (Kolozsvár, 1911. május 6.). MUEKvGy
Lt. KL hagy. 44.
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alatt önmaguktól semmisülnek meg. Arra is kell tehát törekednie, hogy az ilyen emlékek
megörökítve, legalább másolatban fönnmaradjanak. Kikutatandó lenne minden olyan épület (templom, harangláb, iskola, papi lakás) minden belső dísz (szobor, falfestmény, faragvány) minden használati eszköz (asztal, szék, könyv, szekrény, úrasztali szerelvények stb.),
amely 1., képzőművészeti, 2., iparművészeti, 3., népművészeti tekintetben értékes és közérdekű. Minden tárgyról, természetének megfelelő eljárással fölvett másolatot elkészítve, és
szakszerű kísérő szöveg megírására egy szerkesztőre és megfelelő számú lelkes munkatársra
várna, akik bejárnák földünket s a gyöngyszemeket összeszednék, hogy azokból egy örökbecsű művet rakjanak össze.
Ezzel vélem megbecsülni kellőképpen múltunkat, a nagy adományozókat, a híres és a
névtelen művészeket. Ezzel vélem elérhetőnek azt a célt, hogy a világosság ne rejtőzzék a
véka alá, s amiből valami új szép és jó sarjadzhatik, kerüljön föl a napfényre, s váljék a kutatók és gyönyörködők számára ismeretessé és hozzáférhetővé.
Újból kérve a Méltóságos és Főtisztelendő Egyházi Főtanácsot indítványom elfogadására és magáévá tételére, maradok alázatos szolgája
Székelykeresztúr, 1911. szept. 15.
Nagy Lajos
tanár, egyházi tanácsos2313
Szám: 1253/1911.
Tiszt.
Dr. BOROS GYÖRGY úrnak
Helyt
Megfelelő eljárás végett közöljük E. K. Tanácsunk fenti szám alatt hozott következő
határozatát:
Az E[gyházi] Főtanácsnak 111–1911. főtan[ácsi] j[egyző]k[önyv] számú határozatát,
mely szerint az E[gyházi] Főtanács megbízza az Ek. Tanácsot, hogy műemlékeink megörökítéséről és nyilvánosságra hozásáról tanácskozzék, és legjobb belátása szerint járjon el, E.
K. Tanácsunk tudomásul veszi és ezen ügyet beható tárgyalás alá venni s ennek eredményéhez képest javaslatot tenni egy ad hoc bizottságot küld ki, melynek elnökéül Dr. Boros
György egyh. főjegyző, tagjaiul: Pákey Lajos és Kelemen Lajos afiait határozza fölkérni.
A Nagy Lajos keresztúri tanár által beterjesztett indítvány kiadatik ezen bizottságnak.
A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának
Kolozsvárt, 1911. évi december hó 13-án tartott üléséből.
Ferencz József
unitárius püspök
Végh Mihály
titkár
Zár: 1 drb.2314

2313 Nagy Lajos beadványa az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának (Székelykeresztúr, 1911.
szeptember 15.). MUEKvGy Lt. KL hagy. 44.
2314 Ferencz József és Végh Mihály levele Boros Györgynek (Kolozsvár, 1911. december 13.), gépírásos levél autográf aláírásokkal a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa fejléces
levélpapírján. MUEKvGy Lt. KL hagy. 44.
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Nagys. Kelemen Lajos
tanár, egyh[ázi] tanácsos úrnak
H[elyben]
Tisztelettel kérem, szíveskedjék a mellékelt indítványt átolvasni, arra, ha lehetséges írásban, különben szóval közölni velem becses véleményét. Egyben kérem jelölje, melyik órában beszélhetnők meg?
kész híve
913. VI. 5.2315
Boros Gy.
Méltóságos és Főtiszteletű Egyházi Képviselő Tanács!
Nagy Lajos székelykeresztúri tanár, egyházi tanácsos afia 1911. szeptember 15-én kelt
indítványa ideális célt óhajt megvalósítani midőn az egyházunk tulajdonában levő összes
műemlékek képének összegyűjtéséről és az ezekhez írandó szakszerű magyarázó szöveg
megíratásáról kíván gondoskodást.
Indítványa erre célozó első pontja iránt teljes elismeréssel vagyunk, s elvileg elfogadásra
ajánljuk.
A kivitel módjára, költségeire, a munkasorrendre, s e téren reánk váró teendőinkre bátrak vagyunk észrevételeinket és javaslatainkat a következőkben megtenni.
Mindenek előtt kétségtelen, hogy az indítványnak megindoklásában említett képzőművészeti, ipar- és népművészeti tárgyak még mindig elég szép számmal vannak egyházunk
birtokában. Ezek részben ingatlan, részben ingó műemlékek. Természetüknél és technikai
kivitelüknél fogva sokfélék.
Képzőművészetünk emlékei között mintegy 15 műemlék jellegű templom és »5 értékes
mennyezet- és karzatfestmény« több, a reformáció előtti időkből maradt falfestmény említhető legelső helyen.
Iparművészeti emlékeink közül főleg öt XVII–XVIII. századi becses templomi mennyezet és éneklőkar-festmény, nehány fatorony, templomi ajtószárny, templomi szószék, szószékkorona, pad és Úrasztala, egy-két régi szekrény és láda, több harang medaillon és
harangdíszítmény a nagyobb iparművészeti emlékek. Ötvös és ónmívességünk, valamint
keramikai emlékeink száma több százra megy. E tekintetben legyen elég arra hivatkozni,
hogy kolozsvári és kolozs–doboka-köri összesen négy egyházközségünk»nek« műtörténeti
feldolgozásra behozatott ilynemű darabjainak száma megközelítette az ötvenet. Hasonlót
mondhatunk részben a házi hímző iparművészet és részben a népművészet körébe vágó
varrottas és szőttes emlékeinkről. Az említett négy egyházközségből ezek száma is több volt
negyvennél s csak Kolozsvárról 22 szép darab került ki.
Ily természeténél és technikai kivitelénél fogva változatos nagy anyag feldolgozása csak
hosszú idő múlva nagy költséggel és mindenekelőtt megfelelő szakismeretek mellett lehetséges. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemcsak egyházunk, hanem egyetlen egyház sem
rendelkezik oly sokoldalúan képzett»ségű« műtörténésszel, aki a felsorolt emlékek mindenikéhez egyenlő jól értsen, s reáadásul a feldolgozásukhoz előzetesen még okvetetlenül
szükséges levéltári kutatásokat is elvégezze.

2315 Boros György levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1913. június 5.). MUEKvGy Lt. KL hagy. 44.
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»Maga« Az építészeti emlékek feldolgozása »vagy« a reájuk vonatkozó történelmi adatok összegyűjtésével »vagy« a műhímzések vagy a mennyezetfestmények feldolgozása pl.
éppen annyira külön feladat, amennyire külön képző- vagy iparművészeti ágak ezek. Falfestményeink feldolgozása pedig »középkori« csak teljesen avatott középkori műtörténész
feladata lehet. Hiszen e téren Huszka József,2316 Nemes Ödön a mi emlékeinknél elvégezték
ugyan az úttörés munkáját, de »még« minden érdemük mellett ők sem rendelkeztek a
középkor művészettörténetének oly mélyreható és széles ismeretkörével, amilyent ilyen
nagy feladat megkíván. Műemlék jellegű templomaink és falfestmények »terén« kellő szakerő hiányában a tért különben is helyesebbnek látnók egészen a Műemlékek Orsz. Bizottságának átengedni a tért.
»Vagy« S ha a feldolgozásra lépéseket teszünk: akkor szorítkozzunk első sorban a
magunk önálló unitárius egyházi életünk korának műtörténeti emlékeire, mint hozzánk
legközelebb álló feladatra. Ne markoljunk túl sokat, hogy amit kezünkbe veszünk, azzal
végezhessünk is.
Ebben az esetben megállapítandó volna a munka időrendje és »az« egy részletes, rendszeres munkaterv.
Ennél mindenesetre tekintetbe volna veendő az, hogy klenódiumaink feldolgoztatását
egyházunk elhatározta s ebben előmunkálatok már történtek, s az anyag egy részére vonatkozó adatok publikálás előtt állanak.
A N[agy] L[ajos] afia által általánosságban vázolt feladatunk tehát igen jelentékeny s
szinte legnehezebb része tehát ezen az úton itt nehány év alatt »befejezést nyer« megoldódik. »Számos« Egyházközségeink készülő monográfiáinak is hivatása és kötelessége, hogy
az indítványban vázolt feladatokra is gondoljon s azokból az ily munkakörében megoldható.
Éppen ezért az indítványt elvileg »elfogadva« pártolva, már előre jelezhetjük, hogy a
feladat sokféleségénél fogva »az« nem valósítható úgy meg, hogy az összes képző»művészeti«,
ipar- és szépművészeti emlékeink együtt egy adattassanak ki. Ez »lehetetlen« már szak- és
tárgyszerűség szempontjából is lehetetlen »de mert« ilyen sokoldalú feladathoz, s nincsenek
ma megfelelő képzett munka»társaink«erőink sem. De ezen kívül a kiadás »maga olyan
összegbe a kiadás« nyomdai költségei, a rajzoltatás, a fényképeztetés, a színes reprodukciók,
írói tiszteletdíjak ilyen mindent felölelő kiadványnál olyan összegbe kerülnének, amilyent
egyházunknak »áldozni költségvetése« jelenlegi anyagi helyzetében áldozni, más közelebbi
feladatok küszöbén és részben megkezdése után a lehetetlenséggel határos.
A lehetőt és a most lehetetlent vagy későbbre hozhatót különválasztva legsürgősebb feladataink körülbelül úgy csoportosíthatók, hogy
I. Megkezdett feldolgozás:
Ötvös, ónmíves és keramikai emlékeink, műhímzések, varrottasok, szőttesek
II. Sürgősebb feldolgozásra váró, romladóbb emlékek
Mennyezet és kórus festmények.
»(Indítványunk) Javaslatunk tehát az, hogy 1. mivel az indítvány egy részének megvalósítására az egyházközségi monográfiákkal kapcsolatosan a mélt[óságos] és főt[isztelendő]
EKT máris intézkedett s a munkálatok ott megkezdődtek.« 2. Az ebben a tekintetben tett

2316 Huszka József (1854–1934) tanár, néprajzkutató. A budapesti piarista gimnáziumban, azt követően a Műegyetem rajz tanszékén tanított.
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intézkedésekről »az indítványozót« a m[éltóságos] és főt[iszteletű] EKT …sz. határozatának
másolatban leendő megküldésével az indítványozót megnyugtatásul értesítse.
3. »Közölje« Szólítsa föl a m[éltóságos] és [főtiszteletű] Főtanács az indítványozót azon
unitárius egyházi képző-, ipar- és népművészeti emlékek »közelebbi és részletes« tüzetesebb
megjelölésére, melyeknek megmentését és kiadását s a legsürgősebb »egyházi« feladatnak
tekinti s kérje föl annak a megjelölésére is, hogy eddig végzett, teljes garanciát nyújtó irodalmi szakműködése alapján kit vagy kiket tart a sürgősebbnek ítélt feladat elvégzésére egyházunkból alkalmasnak. Egyszersmind jelölje meg lehetőleg azokat a munkákat is, amelyek
alapján ajánlását megteszi.
1. »Kérdezze meg a m[éltóságos] és f[őtiszteletű] E. K. T. az indítványozót, hogy« Értesítse a m[éltóságos] és f[őtiszteletű] E. K. T. az indítványozót, hogy az általa körvonalazott
összes képzőművészeti ipar- és népművészeti egyházi emlékek együttes kiadását mind szakszempontból, mind anyagi okokból lehetetlennek »tartja«, de a gondolat fokozatos megvalósítását bizonyos sorrendben kívánatosnak tartja, s »ezt meg« kivitelét már a klenódiumok
»kiadás« feldolgozásánál fölmerült kedvező »körülmények mellett« viszonyok és kiállításuk
következtében meg is kezdte.
4. Értesítse a m[éltóságos] és főt[iszteletű] E. K. T., hogy amennyiben alábbi javaslatuk
elfogadhatónak látszik indítványozót, hogy műemlékeink megóvása iránt intézkedéseket
szándékszik tenni s a műemlékekről szóló 1885. évi t[ör]v[ény]cikkre a papság figyelmét
fölhívja.2317
*
November 12-én délelőtt mondtam a könyvtárban Erdélyinek, midőn Karácsonyi János
kis munkáját ideadta,2318 hogy az erdélyi oláhság betelepítésére az E[rdélyi] N[emzeti] Múz.
levéltárában legalább 3–4000 adat van. Közép-Erdély mai oláhságáról úgyszólva faluról
falura, családról családra kimutatható, hogy mikor került mai lakóhelyére.2319
Mondtam, hogy én ezt már évek óta tanítom az unitárius kollégiumban, s tavaly fölmerült az is, hogy álljunk neki a regeszták készítésének. Említettem, hogy Zoltán Sándor2320
már Pethest2321 és még egy társat keresett is a munkához, de ezek nem tudnak oklevelet
olvasni, s a munkát, ha el is készítnők, ki adja ki ?
Említettem, hogy midőn először jártam Lónán2322 P[etrichevich] Horváth Kálmánnál,2323 már ott előhoztam, hogy mi adatunk van.
Erdélyi azt mondta, hogy ha ezt megcsinálom, ő házal a kiadásaért.
2317 Kelemen Lajos levélfogalmazványa az Egyházi Képviselő Tanácsnak (Kolozsvár, 1913.).
MUEKvGy Lt. KL hagy. 44.
2318 Kelemen Lajos ismertette Karácsonyi János könyvét. Lásd Százezer baj, millió jaj egy tévedés
miatt. Karácsonyi János munkája. Erdélyi Múzeum, 1912. 2. sz. 199–200. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 468–469.
2319 Kelemen Lajos foglalkozott a témával. L. A szászencsi oláhok. Erdélyi Múzeum, 1912. 3. sz.
244–246. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 53–54.
2320 Zoltán Sándor unitárius lelkész, Homoródszentmártonban szolgált.
2321 Pethes Sándor tanár, Ősz Bélával közösen a Tanügyi útmutató (Bp., 1914, Pestalozzi.) szerzője.
2322 Magyarlóna.
2323 Nagy szívességet tett házigazdájának, aki levélben mondott érte köszönetet. „Kedves tanár úr!
Nagyon köszönöm szívességét, hogy házam fényképét megküldötte. A felvétel kitűnőleg sikerült, s nagyon örvendettem annak. Újólag köszönve figyelmességét, maradtam kedves tanár úr
őszinte tisztelője Petrichevich-Horváth Kálmán.” Petrichevich-Horváth Kálmán levele Kelemen Lajosnak (Felsőzsuk, 1911. február 27.). ROLKMI Fond 593.
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Eszembe jutott a nagy szolgálat, a dicsőség – s eszembe, hogy Erdélyi egyszer már a
céhadatokkal2324 s aztán a címeres levelekkel biztatott fel, hogy mindkettőt Veressnek foglalja le utóbb, s végre hogy az se csinálja meg – aminthogy nem csinálta.
A tárgy azonban nagyszerű. Csak annyi gond ne nyomna.2325

2324 Az 1911. évi napló nagyon töredékesen maradt meg, ezért is becses emlék Persián Kálmán
fennmaradt levele. „N[a]g[yság]os Kelemen Lajos tanár úrnak Kolozsvár, Unitárius Kollégium.
Lajos, Lelkem! Csak legfeljebb kedden este érkezhetünk haza. Vasárnap itt is jó sikerrel jártam.
XV. sz. céhpoharak és céhiratok eladók, és könnyen megszerezhetők. (Timár céh.) Kaptam egy
szép Elzevírt és 2 drb becses RMK-t. Közöld Köblössel is. Ölel Kálmán. Sz[ékelyudvarhely]
[1]911. IV. 2.” ROLKMI Fond 593.
2325 Kelemen Lajos nagyon hiányos 1911. esztendei naplójának elpusztult vagy kallódó részében
bizonyosan megörökítette jelentős szakmai felfedezését, melyről egy neki írt levélből szerezhetünk tudomást. „Örömmel értesülvén arról, hogy Ön egy érdekes magyar nyelvemléket fedezett
föl, bátor vagyok arra kérni, hogy ha közleményéből netalán különlenyomatokat is készíttetne,
kegyeskedjék belőlük egy példánnyal engem megtisztelni.” Zolnai Gyula levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1911. szeptember 23.). ROLKMI Fond 593.
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1914

Április 15. folyt
Délután 4 órától 7-ig a titkári irodában az öreg László József, az E. M. E. kegydíjas szolgája keresett föl. Már vagy két éve megkértem, hogy írja le a gróf Mikó Imrével 1848–49ben töltött idejét, illetve útját, s április elején újra izenvén neki, azt a választ kaptam, hogy
már nem lát jól írni, de egy délután fölkeres, és elmondja, amikről érdeklődtem. Célom az
volt vele, hogy gróf Mikó Imréről megtudjak, s megőrizhessek nehány vonást, amit már
csak ez az ember tud, aki mint belső szolgája öt évet töltött közvetlen környezetében.
Az öreg egy írást is hozott, amelyet még akkor kezdett, mikor először kértem, de aztán
betegeskedett, amint mondta, s a készülni kezdett leírás abban maradt. Ideadta nekem a két
vagy három levél impresszummal együtt. Ezt fenn hagytam ugyan, de sietek frissiben e
nélkül is hozzákezdeni az öreg László elbeszélése nehány részletének leírásához. Előadását
1/2 5-től kezdve végig velem hallgatta Valentiny Antal is.
Az öreg László 1826-ban született, s már 1848 előtt került gr. Mikóhoz belső szolgálatba.
Vele volt 1848 tavaszán, midőn Bécsbe mentek. Elmondta az öreg, hogy ebben az útban
látott legelőbb vonatot. Pozsonyban is járt, s itt esett akkor meg vele, hogy Mikó megparancsolta neki, hogy reggel 5-kor vagy még korábban költse fel őt, mert fontos dolgai lesznek.
Egy szobában hálatta magával, s László előbb jót aludt, de aztán aggódva a parancs hűséges
teljesítésén, minden félórában felébredt. Ilyenkor aztán vette az akkor még újság gyufaszálakat, eldörzsölte, s hol azok, hol az azokkal gyújtott gyertya világánál megnézte az óráját.
Mikó előbb nem szólt, de mikor már háromszor is felébredt a zajra és világosságra,
türelmét veszítve rászólt Lászlóra: „Mit csinálsz, te Laci?” „Nézem az időt kegyelmes uram”
– válaszolta ez. „Menj te bolond, hát nem látod, hogy nem hagysz aludni? Mindig felébresztesz. Légy már csendesen.”
Midőn Kolozsvárt megszállotta az osztrák haderő – beszélte László –, hogy Mikóné
mennyire félt. Már azelőtt is a sok hírre, rezgelődésre ők is meg-megrebbentek. A Deák
Ferenc utcai Mikó-háznál a kincseket és pénzt igyekeztek biztonságba tenni. A feljáró lépcsővel szemben, az éléskamra közfalában volt »a falban« egy fülke. Abba két láda ezüst és
aranypénzt falaztak be. Az ékszereket két ládában a Gubernium levéltárának egy fali rejtekébe tették, s Mike Sándor elismervényt adott róluk. A pénz befalazásánál a nehéz kis ládákat Tóth Zsigmond jószágigazgatóval László emelte, de alig tudták betenni a helyükbe a
súlyosság miatt. Az elrakásnál Mikóné, s egy régi megbízott gazdasszony is jelen voltak, de
más udvari cselédet mind eltakarítottak a láthatárról.
Midőn el kellett Mikónak utazni, a grófné behívatta Lászlót és megmondta, hogy a
kegyelmes urat ő fogja elkísérni. Az utazókocsi hátára két úti koffer került. Ezek közül
egyikben 5000 frt-ot vittek ezüstpénzben, két nagyobb zacskóban, a láda két végébe elhelyezve, hogy nyomásuk egyenletesebb legyen. A grófné maga is segített a sokféle ládába való
elrakosgatásában, s mindenre felhívta az ő – mint úti inas – figyelmét, hogy mindent tudjon
szükség esetén előadni.
Mondta, hogy csokoládé-főzőt is tettek fel, mert Mikó egyik hónapban csokoládét,
másikban kávét, harmadikban köménymaglevest szokott fölváltva reggelizni. Este pedig
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mindig levest, sültet, s a földieperérés idején állandóan epret is evett. Bort alig-alig, rendszerint fél pálinkás pohárnyi mértékkel ivott.
Jól fölszerelve, felöltözve 1848. december 5-én indultak meg Olmützbe. Mikó br. (később
gr.) Bánffy Miklóssal2326 indult, s egy katonatiszt is volt egy ideig velük, de erről László nem
emlékezett tisztán, hogy Kolozsvártól, vagy csak az erdélyi határtól fogva volt velük.
Hatlovas kocsin mentek, »Bethlenben« Rettegen megháltak, s Besztercén át egy este 9
tájt érkeztek csúnya zimankós időben Borgóprumba.2327 Itt a kocsmában nem tudtak szállást adni nekik. Szerencsére a kocsma mellett volt a várdaház, s egy ott levő hadnagy a kocsit
a ház végéhez húzatta, gr. Mikót és Bánffyt a maga szállására vitte, s őt egy őrszobába, illetve
a káplári szobába rendeltette. Rendkívüli hóvihar volt. A nagy hideggel a szoba rossz vaskemencéje nem tudott megbirkózni, s bár a vele volt katona rakta a tüzet, mégis fáztak felöltözve is. Egy kupa bor mellett ülve, nagyobbára ébren töltötte el az éjszakát. De alig tudott
valamit aludni gazdája is.
Reggelre térdig ért a hó.
Induláskor másnap reggel egy katonát adtak melléjük, hogy az utat megmutassa. A
hágókon a hat ló alig bírta a nagy hóban a kocsit. Rendkívüli hideg volt és szél fújt. Mikor a
déli stációra, egy fogadóhoz megérkeztek s bementek, Bánffy Miklós csak odafutott Lászlóhoz s reákiáltott: „Né né! A füle lefagyott. Vigyázzon, ne nyúljon itt hozzá, mert letörik. Menjen ki, s mossa hóval”. Ki is ment, de úgy meg volt fázva, hogy nem tudott jól mosdani sem,
s eztán egy tál havat és hideg vizet hozattak be, s azzal mosogatta a jobb fülét s orrát, mely
szintén elfagyott. Megfagytak a lábujjai is. „Pedig úgy fel voltam öltözve – mondta az öreg
–, hogy mikor egy helyen a bakról leszállottam, elestem, s a rajtam lévő gúnyáktól magamra
nem tudtam felkelni. Igaz, hogy meg is voltam fázva e mellett.”
Bukovinában Jakobenyban egy bárónál – az öreg szerint Mancz nevűnél – egy falusi
kastélyban 3 napig ültek előbb, s oda orvost hozatott ki Mikó. Ez ajánlotta, hogy az elfagyott
jobb fül nagy részét, mely már meggyulladt, vágják le. Mikó tolmácsolta a német orvos
ajánlatát, de László azt mondta, hogy ha már meg kell halni, – amit az orvos az operáció
elhagyása esetén mint lehetőséget említett – haljak meg a fülemmel, mert ha levágják, s
mégis meg találok gyógyulni, otthon csonkán csak világ csúfsága leszek. Így aztán az orvos
lekötötte, s meghagyta, hogy Olmützig a kötést le ne vegye. Még egy báránybőr sapkát is
reáhúzott a kötésre, s aztán Olmützig azt se vette le többet.
Czernovitzban két napig ültek, s onnan Lembergbe mentek. Itt a kocsit itt hagyták, s
onnan gyorskocsin mentek tovább Krakkauba,2328 s karácsony szombatján értek oda. Mióta
a füle elfagyott, őt is bevették a kocsiba. A gyorskocsi konduktorja a holdvilágon éjjel többször lőtt a kocsiról az útról látott nyulakra, s más vadakra.
Krakkauból már vonaton mehettek Olmützbe. Egy nagy szállodába laktak, közel a király
lakásához. Éppen december 28-án »karácsony szombatján« értek oda. A két épület csak
annyira volt egymáshoz, mint Kolozsvárt a New York a Bánffy-palotához.
Itt ő már az úton szerzett meghűléssel olyan beteg lett, hogy le kellett feküdnie. Mikó
orvost hívatott, s az kibontotta a kötését is, s azt mondta, hogy kár lett volna a fülét levágni,
mert meggyógyul. Meg is gyógyult. Ez a füle az, amellyel most nem hall.
2326 Losonczi gróf Bánffy Miklós (1801–1894) a marosvásárhelyi királyi tábla ülnöke. 1836–48 között Alsó-Fehér vármegye főispánja, 1862-ben főpohárnokmester.
2327 Borgóprund.
2328 Krakkó.

401

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Mikónak az volt a rendes szokása, hogyha csak valami rendkívüli eset nem adta elő
magát, déli 12 óráig nem kelt fel, s éjfélkor feküdt le. Itt is ehhez tartotta magát. Rendesen
társaságba járt, különösen gr. Kálnokyékhoz2329 sűrűn.
Olmützben László betegen feküdt még, mikor Mikó gróf két hét múlva megkérdezte,
hogy nincs-e annyira, hogy vele Bécsbe mehessen? „Bizony kegyelmes uram, hacsak az
ággyal együtt nem visznek, én nem mehetek.” Erre a gróf kifizetett mindent, s azt mondta,
hogy egy hét múlva visszajön. Azonban múltak a hetek, s nem jött. László már fenn járt, s
ki-kisétált. »Gyakran« Néha találkozott gróf Kálnokyné egy 40 év körüli inasával, aki
magyar lévén, mikor az olmützi lapból olvasta, hogy Mikó és Bánffy odaérkeztek, fölkereste
a szállodában, „hogy lássa ki jött velük, mert ott a magyar ritka volt”. Ezzel megismerkedve
egyedüli magyar volt, akivel vagy egyszer találkozhatott.
Hat hét múlva reggel kopogtak az ajtaján. Éppen öltözött. Az ajtó rendesen be volt zárva,
mert nagyon féltette az őrizete alatt levő pénzt. Mikor kinyitotta, egy jól megtermett ügyes
ember magyarul köszöntötte. Kiderült, hogy a bécsi erdélyi kancellária ajtónállója volt, ki
hivatalból járván ott, Mikónak egy levelét hozta, benne 60 forinttal, s azzal az intézkedéssel,
hogy mindent kifizetve az ajtónállóval menjen Bécsbe.
Midőn azonban a vendéglőben a költségeket összeszámították, kiderült, hogy a 60 forint
nem elég, s így gr. Kálnokynétól kért még kölcsön. Mindent kifizetve így az ajtónállóval
együtt még a Kálnokyné inasától este a vendéglőben közös vacsorán elbúcsúztak, s másnap,
február utolján elment Bécsbe.
Mikó gróf ezalatt Radnótfáy Sámuel[nél]2330 lakott a Józsefvárosban. Márciusban költöztek a Belvárosba, egy magánlakásba, ahova a pénzes ládát is elvitték.
Mikó itt megszokott életmódját folytatta. Este 12 előtt nem jött haza, s nappal 12 feléig
aludt.
Egyszer májusban egy de. 11 óra tájt megjelent a lakáson gr. Bethlen Domokos2331 és
Radnótfáy Sámuel. Kérdezték, hogy a gróf fölkelt-e? László bement, mondta, hogy kik vannak ott, s Mikó izente tőle, hogy bemehetnek, mert mondták már előre, hogy mindjárt
beszélni szeretnének vele.
Alig ültek benn öt percet, midőn Radnótfáy kirohant, s kiáltotta, hogy „hamar vizet,
vizet!” László befutott s látta, hogy Mikó az ágyában elájulva fekszik. Ő aztán kijött, s mikor
a vendégek elmentek, akkor tudta meg tőlük, hogy 1849 januáriusában Mikó gr. apósa, gr.
Rhédey Ádám,2332 majd márciusban a felesége, gr. Rhédey Mária is egy kis leánykának életet
adva, nehány nap múlva meghalt. Ezt a hírt közölték Mikóval, s ez rendítette meg. Ettől
fogva aztán három hónapig ágyban fekvő beteg volt. Szívbaj vett erőt rajta. Ezalatt alig volt
ott nála valaki az orvoson kívül. Teljesen csendben kellett élnie.
Hét hónapig laktak a Belvárosban. Itthon a szabadságharc lezajlott, s hazajöttek. Bécsben, mikor már annyira volt Mikó, hogy fölkelhetett és kimehetett, László gyakran látta,
hogy midőn gazdája friss zsebkendőt vett magához, félrefordul, s a zsebkendő azt a részét,
ahol a névbetűk voltak, mindig megcsókolta, és a szeme mindig tele volt könnyel utána.

2329 Köröspataki gróf Kálnoky Gusztáv (1799–1884) és felesége, hegnenbergi és osterwitzi gróf
Schrattenbach Mária (1809–1875).
2330 Radnótfáy Sámuel (1803–1869) kancelláriai tisztviselő, színházi intendáns.
2331 Iktári gróf Bethlen Domokos (1810–1866) Erdély leggazdagab birtokosainak egyike, az iktári
Bethlen család utolsó sarja.
2332 Kisrédei gróf Rhédey Ádám (†1849) kincstárnok.
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Minden zsebkendőjére a felesége hímezte a nevét, s a keze nyomát csókolta meg. Imádásig
szerette a feleségét.
Hazaérkezve, a Közép (Deák F[erenc]) utcai kapu alá behajtattak. Ott várták már őket a
családtagok. Lehozták volt a távollétében született kis leánykát is. Ezt mikor meglátta,
kikapta a dajkája kezéből, magához ölelte, s hangosan zokogva futott fel a lépcsőkön vele.
Oly gyenge volt, s felesége emléke annyira vele élt, hogy rokonsága rendkívül aggódott
érte. Ezért mindent elkövettek a szórakoztatására. Megfogadták melléje az ezermester Rajkát,2333 aki esztergályos műhelyt rendezett be a lakásban, s naponta 2-3 órát fúrtak-faragtak.
Később a tél elmúltával padokat ácsoltak össze, s ezeket Mikó festette meg, majd lovagolni
járt a sétatérre.
Egy ilyen alkalommal a Múzeum kertben levő lakásra visszaérve, Lászlónak odaadta a
lovat, hogy vigye le a Deák F[erenc] utcai lakásra. Mikor aztán ő a kertkapuig ért, felült a
lóra, s vágtatva ment le vele. Mikor visszaért, Mikó megkérdezte, hogy nem ült-e fel a lóra?
László azt mondta, hogy nem. Erre aztán szelíden megszidta, hogy ne hazudjék, mert a
lakás erkélyéről látta, hogy rajta ült, s megintette, hogy ne fárassza vágtatással a drága fajta
lovat.
László elbeszélte azt is, hogy amíg mellette volt, jól ment dolga, kijárt mindene, de bármennyire is szerette volna, viselet ruháiból neki, vagy szolgáinak nem ajándékozott. Valószínűleg elv volt nála, mert különben bőkezű volt.
Egyszer aztán székely furfanggal kifogott rajta. Mikó gróf odatette a sok ruhája kitakarítására. Annyi volt, hogy egy nap soha nem végezte el. Megszólította. „Te Laci! Porold s keféld
ki a ruháimat. Nem takarítod eleget, s mind belékap a moly.” Ő aztán a takarításhoz hozzákezdett, s eközben egy rend csinos szederjes-kékes ruhát, s egy pörgekalapot kinézett magának. Mikor aztán a gróf másnap megkérdezte, hogy mi van a ruhákkal, nem kapott-e beléjük valami, László szomorú képpel újságolta, hogy „nincs semmi baj, csak éppen a
szederjes-kék ruhába, s egy kalapba esett belé egy kissé a moly”.
„Na látod, mindig mondtam, hogy nem takarítod, porolod a ruhákat eleget! Most már
szedd ki azokat, s el kell adni.”
„Hiszen kegyelmes gróf úr, akkor már inkább instálom ezeket nekem.”
„De hát hogy viseled, ha egyszer rongyosak?”
„Jó lesz az nekem úgy is, kegyelmes Gróf úr. Megigazítgatom. Nem olyan rongyosak, hogy
ne lehetne viselni, csak éppen hogy megkezdte a moly.”
„Na jó, hát vedd el, de aztán a többire viselj jobb gondot” – volt a válasz, s ezzel László
hozzájutott a különben teljesen jó ruhához.
XI. 16.
Délután az unitárius kollégium előtt Gazellivel találkozva hallottam, hogy Valentiny
valószínűleg hadifogoly lett.2334 Nehány nappal ezelőtt a Strig mellett vívott harcokban a 82.
ezred legénységével előrenyomult, s mélyen az ellenség közé kerültek. Nehányad magával
hátraszakadt, s elmaradt, midőn a többiek már visszavonultak. Azt még látták, hogy egy
erős fedezékbe menekültek, de az orosz gyalogság arcvonalán túl maradtak, s valószínűleg
fogságba jutottak, mert a századnál két napig nem jelentkeztek ezután.
2333 Rajka Péter (1807–1876) ezermester, gőzgéppel felszerelt kis gyárat hozott létre Kolozsvárt.
2334 Valentiny Antalt Monoki István könyvtártiszttel együtt a szibériai Krasznojarszk hadifogolytáborába szállították.
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Ma délután határoztuk az igazgatósági ülésen, hogy az igazgatói kezelés alatt álló kisebb
alapok tizenháromezer s nehány száz koronájából 10.000 koronát a magyar hadikölcsön
jegyzésére fordítunk.
Este voltunk Müller Albertné nénémnél Szacsvayéknál, szegény Müller Béla unokatestvérem2335 halála felett részvétünket kifejezni Erzsikével együtt.
November 17. de.
Borbély Pista levelezőn tudatta a szegedi tiszti kórházból, hogy 10-én Ohridnál2336 egy
rohamban gépfegyvertől a lábán megsebesült. A golyó a jobb lábfejbe az ujjak fölött ment
be, s a sarkon jött ki.
21-én kaptam Barabási Pista levelezőjét, melyben írja, hogy az északi harctéren volt már
olyan helyzetben, hogy csak az isteni Gondviselés mentette meg.
23-án Győrffy Pista itt járt nálunk, s mondta, hogy Benczédi Laci2337 14-ről írt Szerbiából. Így hát hazahozott eleste híre, melyet már ezelőtt 2 héttel beszéltek, nem volt igaz.
24-én beszéltem Pongrácz Ádámmal, volt tanítványommal, a híres prímás fiával, aki
Máramarosban jobb karján és baloldalán megsebesült, s ma jött ki mint gyógyuló, először
sétálni.
Tanítványaink ma írták alá a karácsonyi katonaajándékokra szóló íveket.
November 26. Délben, midőn az iskolából hazaindultam, a régi kollégium udvarára
induló hallszott. A lutheránus templomnál a menet végére odaértem. Akkor a 22. honvéd
gyalogezred egy gépfegyverosztaga ment, s láttam, hogy elöl a postahivatalon már túl jár a
banda. Egy, vagy legfennebb két század gyalogság lehetett. Mind fel voltak bokrétázva, de a
hidegben összehúzódva meneteltek, mert bár a nap sütött, de árnyékban a 0 alatt volt a
hőmérő.
Délután beszéltem Borbély Rezső őrnaggyal, a Persián zászlóaljparancsnokával. Ő
Persiánt nem látta, csak jelentették neki, hogy meghalt. Mondja, hogy négy zászlóaljukkal
szemben 12 orosz zászlóalj állott, s mikor futásuk véget ért, 56 tiszt és több mint 1900 ember
hiányzott a közel 4000 emberükből. Végeredményében azonban csak 4 tiszt és mintegy 270
legénységi állományú ember veszett el ebben az ütközetben, halottakban és eltűntekben az
egész 21. népfölkelő ezredből, a többi rendre már másnap és harmadnap előkerült. Sebesültjük több száz volt. Persiánt ő is nagyon sajnálta.
A Pilica2338 és Voltrom2339 körüli harcok eredményét szorongó lélekkel vártam. Csak a
mindenható Isten megsegítne minket! Borzasztó elgondolni a szegény katonáink helyzetét
a hidegben, mikor csak hazáig jőve is átfáztunk, itt, a kőfalak közt, a városban is.

2335 Müller Béla.
2336 Ohrid, ma Ohrida (Macedónia).
2337 Benczédi László (1889–1950) jogász, banktisztviselő. Az Erdélyi Bank és Takarékpénztár tisztviselője. Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
2338 Pilica, ma Lengyelország.
2339 Voltrom, ma Lengyelország.
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Tegnap este újra népfelkelőket vittek, amint mondják, a borgói szorosba.2340 Ma délelőtt
8-kor láttam, midőn az itteni közös önkéntesek mentek ki a lövőtérre, Szászfenesre, 100-nál
többen.
A kollégiumunk kórházában2341 tegnap 272 volt a betegek létszáma. Szeptember óta még
soha sem volt ilyen kevés.2342
Ma láttam a Boros György leányát, Rózsikát, aki szerencsésen hazajött Angliából. Tegnap olvastam Borbély Pista érdekes levelét, melyben megsebesülése történetét megírta.
Milyen ellentét ez a levél Márkosnak Gál Kelemenhez írott levelével, melyben az erzsébetvárosi hídőrségből is mindenáron menekülni akar!
Mikor nincs elfoglaltságom, egészen a lelkemre nehezül a háború nyomása. Tudom,
hogy mily iszonyú ott a harcmezőkön, s úgy végigérzem szegény jó katonáink, s még ellenségeink sorsát is, hogy a lelkem fáj belé.
A Románia magatartásáról el-elinduló hírek kellemetlen, kínos hangulatot teremtenek.
Bizonyos, hogy ott nagyfokú izgatás folyik most ellenünk, s ha a hadiszerencse ellenünk
fordulna – mitől Isten óvjon –, akkor ellenségeink száma kétségtelenül innen is szaporodna
eggyel. Nekünk, erdélyi magyaroknak ez velünk lakó oláhaink miatt volna baj. Az évekig
tartó izgatás borzasztó gyümölcsöket teremne a vad tömegnél.
A drágaság mindennap emelkedik. Hétfőtől kezdve csak egyféle, kevert lisztet szabad
árulni. Még az emberek megszokják, hogy szolidabban éljenek! Mi több mint 2 hónapja
korpás lisztből sütünk barna kenyeret.
December 2.
Este beszélték, hogy Belgrádot elfoglalták katonáink. Mamával Arankánál2343 voltunk
neve napját gratulálni, s mikor ott is szóba került, nem hittem el. Hiszen hazug újsághírek
már a nyáron lejáratták a hír könnyen-hihetőségét. Vacsora idején aztán hallszott hozzánk
a nagy harangozás. Erzsike2344 mondta, hogy valami rendkívülinek kellett történni, s erre
lementem a főtérre. Miklós sógorommal2345 »is« találkoztam ott, s vele a plébánia soron
végigmenve az Unió utcán följöttünk. Mintegy 250–300 embert értünk utol az Arany János
utcában, gr. Bethlen Ödön kormánybiztos2346 előtt, akik ott a Szózatot énekelték. Utána a

2340 Borgói-szoros = a Borgói-hegycsoportban a Beszterce folyóba ömlő Tiha völgyéből a Dorna
völgyébe átvezető szoros és hágó.
2341 „Kolozsvári kollégiumunk egész épülete – kivéve a közigazgatási helyiségeket – katonai tartalék-kórház céljaira van berendezve. Sok gondot adott és sok rendkívüli költséget okozott, míg a
tanítás céljaira a régi kollégium néhány helyiségét, az internátus és konviktus céljaira a városi
Redout termeit átalakíthatták, berendezhették.” Különfélék. Keresztény Magvető, 1914. 5. füzet.
316.
2342 Vö. „Tegnap érkezett ide az első 16 sebesült Galícia felől. Ezeket a katonakórházba vitték. Hiszem, hogy a Krasznik körül lefolyt nagyszabású ütközetből is fájdalom bizonyára százával, sőt
lehet hogy ezrével hoznak. Maig azonban még nem jöttek. Itt jó ellátás, ápolás várja legalább
szegényeket.” Kelemen Lajos levele Borbély Istvánnak (Kolozsvár, 1914. augusztus 27.). Magántulajdonban. BI lev.
2343 Mikó Imréné Biderman Berta és Zsakó Aranka.
2344 Kelemen Lajosné Mikó Erzsébet.
2345 Mikó Miklós.
2346 Bethleni gróf Bethlen Ödön (1852–1927) Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja.
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Wacht an Rhein2347 következett, s nagy halljukozásra megjelent az ablaknál a kormánybiztos, aki nehány szóval megköszönte az üdvözlést, s éltette a hadsereget és sok hasonló jó hírt
kívánt. Ezzel nagy éljenzéssel a tömeg el is indult. A Szent György-szobor2348 felé indulva
többen kiáltották, hogy menjünk Latzyn ezredeshez, de csakhamar akadtak, akik
Apáthyhoz2349 akartak menni. Erre a közönség fele kezdett szétoszlani s elment, mintegy
100–120 egyetemi hallgató pedig elment Apáthyhoz. Én már ide nem mentem. Ez az úr
még ezelőtt 3 héttel is a függetlenségi pártkör helyiségébe berendezett népkonyhán a szegény éhes, nyomorult embereknek minden nap azt hajtogatta, hogy az egész nyomorúságnak, s a háborúnak csak Tisza2350 az oka. (Saját asszisztensétől, Farkas Bélától hallottam.)
Milyen lélek kell ahhoz, hogy valaki az emberek nyomorát is bujtogatásra használja ki? A
népkonyhát ő és társai tisztán azzal a megtévesztő célzattal vitték a pártkörbe, hogy a szegénység higgye azt, hogy a függetlenségi pártkörtől kap enni, s az egész társadalom jóvoltából tartott jótékony intézménynek hamis, hazug színezetet adtak. Alávaló fogás. Ilyen
ember elé nem kívánkozom. Mi köze neki Belgrád elestéhez? Hogy ebből is hiúságának új
tápláléka legyen, nehány éretlen orvosnövendék útján, akikből az üdvözlők állottak?
Tegnap mondta Erdélyi, hogy a budapesti dán konzul útján értesítést kapott arról, hogy
Monoki István2351 és Valentiny Antal Oroszországban hadifoglyok.2352
Ma a B. alosztálynak sorozásán Kovács Kálmánt és Sándor Jánost bevették. Szacsvay
Józsefet is besorozták. Ő azt mondta, hogy őt, mint „ellenzékit” biztosan beveszik, s ugyancsak szurkolt a bőréért.
Másnap kiderült, hogy Szacsvay mégsem lett katona, s nehány nap múlva neki írta
Nadányi2353 és Biró Balázsnak metsző gúnnyal a Kolozsvári Hírlapban levelét „egy másik
alkalmatlanhoz”. Ezek az urak azonban egyhamar nem fognak megváltozni.
December 5-én és 6-án osztottam ki az unitárius kollégium katonakórházában 800
levélpapírost és borítékot. Már több mint egy hónapja nem vittem nekik, s most 130 új,
nagyobbára cseh beteg jött. Ezekért vittem leginkább, hogy haza írhassanak.

2347 A németek nemzeti dala, szerzője Miksa Schneckenburger költő, megzenésítője Karl Wilhelm.
2348 Szent György-szobor = Kolozsvári Márton és György 1373-ban készült alkotásának másolatát
1904. szeptember 28-án leplezték le az Arany János téren. 1960-ben költöztették át mai helyére,
a Farkas utcai református templom elé. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 122–123.
2349 Apáthy István.
2350 Tisza István (1861–1918) politikus. Először 1903 és 1905 között, másodszor 1913-tól 1917-ig
volt miniszterelnök. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt megalapítója.
2351 Monoki István (1887–1963) matematika–fizika szakos tanár, bibliográfus, 40 éven át a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
2352 Gyalui Farkas kezdeményezésére és Fridtjof Nansen közbejárására először hírt adhattak magukról, majd Valentiny Antalt Krasznojarszkból a svédországi Hald hadifogolytáborába szállították. Vö. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 124–127.
2353 Nadányi Emil (1881–1933) szerkesztő és publicista. A Kolozsvári Hírlap, a Tisza-kormány erdélyi félhivatalos orgánumának felelős szerkesztője.
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Januárius 16., este
Hosszú megszakítás után folytatom a följegyzéseimet, hogy az események forgatagában
emlékezetemnek nehány támaszpontja maradjon. Ki tudja, mit rejt még a jövő? Ma minden
bizonytalan. Mindenkor Isten kezében vagyunk, de most sokszor százszorta jobban érezzük, mint máskor. Azaz most sem érzi mindenki. Ma is láttam embert, aki gyávább a nyúlnál, s a besoroztatás fenyegető „veszélye” előtt úgy félt, hogy alig lehetett szavát venni, és ma
mégis az Isten hatalma emlegetésére gúnyos cinizmussal mosolygott. Varga Béla.2354 Most is
sok ember folytatja szokott üres, külsőséges életmódját, s míg az élelmiszereket már a gazdag Bácskában, Újvidéken rekvirálni kell, addig államsegélyből élő kolozsvári polgárnék
megrakott kosarakkal jönnek a piacról. Pedig félek, hogy a takarékosság hiánya éhezésre fog
vezetni. Mert itt a hadbavonultak családtagjainak egy része arra használta, s használja a
segélyt, hogy jobban étkezzék, s többet fogyasszon. Olyanok is fehér kenyeret ettek a hadiliszt2355 kényszerített behozataláig, akik máskor barnával jól megéltek, s a fehér lisztet falusi
parasztok is vásárolták, olyanok, akik rendesen puliszkával éltek.
A mi népünknek fogalma sincs arról, hogy milyen másképpen kellett volna, s kellene
most csak az étkezés rendjét is beosztani. Vezetés nélkül maradtak. Az újságok pedig, a nagy
közvélemény-irányító „nagyhatalmak”, e tekintetben semmit sem tettek és nem tesznek.
Melyik újságíró-nemzetgazda úr is gondol ezzel? Ők igazán a közönségnek azok a bizonyos
bogarai, melyek gyakran különös helyekre vezetnek.
A falusi nép még tájékozatlanabb is sok helyen, tudatlanságához tunyaság és jóindulathiány járul. Pár nappal ezelőtt beszéltem a nyárszói ref. pappal, aki mondja, hogy náluk
több falusi földmíves család hazahozatta városon szolgáló leányát, hogy egy családtaggal
több után kapjon a hadbavonultak segélyéből, s most munkátlanul lebzselnek otthon.
Itt sincs dologkereső ember, de tömérdek kéreget, s a népkonyha mindennap tele dologkerülő ingyenélőkel. A rosszul nevelt és csak demagógok által vezetett társadalomaljában a
jótékonyság is csak torz eredményeket szül.
Csak béke lenne, hogy ne érjen a távolról fenyegető ínség a háború csapásai alatt.
Itt a most betóduló újonnan sorozott B. alosztályú népfelkelő megkezdte a bevonulást, s
21-ére be vannak idézve a létszám felett szabadságolt A osztályú népfelkelők is.
Mindegyre szállítják a csapatokat. Tegnapelőtt reggel 9 órakor ment el Tóth István is,
most már őrmesteri rangban, amint hallottuk, Szerbia felé. Nehányszor már úgy volt, hogy
indulnak. Nálunk többször járt fenn esténként, s mikor utoljára volt itt, megállapodtunk,
hogy indulás előtt telefonoz hozzánk. Tegnapelőtt aztán 3/4 8-kor megszólalt a telefon, s
valaki a laktanyából jelezte, hogy rögtön indulnak. Én éppen indultam a kollégiumba, s
mire leértem, már a kollégák újságolták, hogy ott ment el két század az iskola előtt, vígan,
jókedvűen s köztük volt Tóth István is.

2354 Varga Béla. A név utólag beszúrva a sorok közé.
2355 Hadiliszt = különböző minőségű gabonából szabályszerű keveréssel megőrletett, egységes minőségű liszt.
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Ő is mondta, hogy a századja milyen jó kedvvel készül.2356 Egy Kába György nevű legény,
aki sebéből lábadozva erős hűlése után már bevonult újra, sehogy sem akart elmaradni
tőlük. Az orvos úgy intézkedett, hogy 2–3 hétig még itt maradjon, s ő önként jelentkezett,
hogy megy. Mikor pedig nem akarták beosztani, azzal fenyegetőzött, hogy főbe lövi vagy
felakasztja magát, ha nem viszik most, s ő az utolsó, későbbi, gyengébb minőségű századhoz
nem marad. Végre is elvitték.2357
Mikor délben a kollégiumból hazafelé jöttem, találkoztam a főtéren a Tóth István anyjával, aki bejött Désről elbúcsúzni. Szegény nagyon szomorú volt. Tóth István a legnagyobbik
fia. Most végzett, most lenne valami, szegény, hogy segíthetne is rajtuk, s el kell menni. A
katonaság alatt sokat ügyesedett. Isten segítse, s hozza vissza szegényt jó egészségben, épen,
minél előbb.
Holnap reggel megy Borbély Pista is. Letelt a hatheti szabadsága. A gépfegyvergolyó
által átlőtt lába elég szépen meggyógyult. Ma elbúcsúztam tőle a tanári szobában, s vele
mentem a ref. teológiáig, mikor jelentkezni ment. Nagyon jó kedvvel, duzzadó bizalommal
ment. Isten segítse, óvja őt!
Tegnap és tegnapelőtt este olvastam fel Erzsikének Pap Domokos kis tábori naplóját
október végétől december 31-ig. Bukovinai és mármarosi harcaikról rendkívül érdekes
részletei vannak. A karácsonyi ünneplés leírásánál mind a kettőnknek hullott a könnye,
midőn olvastam.
Tegnapelőtt, tegnap, s részben ma is osztogattam a IV. gimn. osztály adományait. Felhívtam őket, hogy az osztályukban fekvő sebesült katonáknak gyűjtsenek levélpapírost, borítékot, irónt és cigarettát, s annyit hoztak, hogy csak az osztályban fekvő 15 betegnek 7–7
cigarettát, fejenként 5 levélpapírost és borítékot, 5 tábori lapot, 1 fél rúd irónt, 1 képes levelezőt, az egésznek együtt 2 tollszárat és 4 tollszemet, s három gyergyói székely 22-ös népfelkelőnek ismét egy csomag dohányt és cigarettapapírost adhattam. Tegnap a 2. számú dolgozóban, s a betegszobában és szomszédjában levő szobákban voltam, ahol a IV. osztályosok
rendszerint legtöbben be vannak osztva, s innen a VII. osztály termébe is lementem. Itt is
majd mindeniknek annyit adtam, mint a IV. osztály termében, csak cigarettából 4 drb-ot, s
levelezőből és levélpapírosból és borítékból is 1–1-gyel kevesebbet, mint azelőtt való nap.
Végül ma 2 embernek vittem nehány levélpapirost, s három családos német sebesültnek
több képeslapot, a gyermekeik számára.
A gyergyói székelyek 42–43 éves öreg népfölkelők voltak. Elkeseredten panaszoltak Kulcsár Károly századosra, aki véletlenül éppen velem egy házban lakik. Embertelenül verte,
kínozta legénységét, még a 40 éven felüli családos embereket is vert. Látszott, hogy gyűlölték. Ma ezeknek a leromlott, megviselt idősebb székelyeknek külön is vittem nehány ciga2356 Vö. „A kótya Gerendi Ákosnak még Balástelkén, Sövényfalván és Nagycsergeden még több
mint 1500 holdja volt. G. Ákos 9 lóval vonult be huszárönkéntesnek.” Kelemen Lajos levele
Zsakó Istvánnak (Kolozsvár, 1954. május 29.). Dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy Etelka gépírásos
átírása. GI hagy. Az eredeti kézírásos levél a JZs hagy-ban.
2357 A háborúskodás, a katonaság sokáig népszerű volt a bevonulók szemében, melyből nem akartak kimaradni, meg is szólták volna őket, főleg faluhelyen. A hátországban maradt hivatalnokok, értelmiségek még 1916-ban is megelégedetten számoltak be sorsukról. Vö. „Magunkfajta
magyar, vagy bármilyen nemzetiségű lateiner szombaton Pestre roboghatott, operában lehetett,
és hétfőn délelőtt megint bemehetett a hivatása helyére. […] A szórakozás minden közüzeme
zsúfolva zsongott és a győzelmi ünnepeknél csak a házibálok voltak gyakoribbak”. Molter Károly : Erdély történelmi hangulata 1916-tól Trianonig i. m. 37, 38.
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rettát. Mondják, hogy hitvány őrmesterük miatt a karácsonyi ajándékot sem kapták ki,
pedig a többi század mind részesült abban is. Egy fillér zsold és egy darab profunt nélkül
küldték őket a Kárpátokból le Szatmárig, s ott 8 napot pihenve, úgy jöttek ide pár nap előtt
Kolozsvárra.
Én voltam az első, aki megkínáltam őket a fiúk jóvoltából valamivel, s nagyon hálálkodtak érte. Igazuk lehet, a közönség itt is láthatóan kezd kimerülni.
Ma délután 1/3 3-kor láttam az egyetem előtt, a piarista templomnál egy teljesen felszerelt kész menetszázadot. Ugyancsak ma egy nagy szakasz bosnyák népfelkelőt láttam a Trefort utcán felmenni. Nem voltak katonaruhában, s fejükön nagyrészt piros fez volt. Az
Egyetemi Könyvtár előtt jöttek el, a kórház felől, s velük szembe egy másik szakasz oláh, és
tán rutén ment fel a Mikó utcán. Ugyancsak bámulták egymást.
Januárius 17., este.
Tóth István Radnáról írt levelezőt. Tehát Bukovina felé vitték.
Ma délelőtt újra cigarettát és 4 bőrszivart osztottam ki a IV. gim[názium] termében.
Adtam két más sebesültnek is. A kapuban egy gyalári menyecskét láttam az apjával. Feltűnt
nekem a szép oláh népviselet, mely ismerősnek tetszett, s megkérdeztem, hogy hova valók,
s kit keresnek. Tudott magyarul, s mivel 1911-ben én az E. M. E. kirándulása alkalmával
Gyaláron jártam, mondtam ezt nekik, s elkalauzoltam őket a kollégium labirintusában.
Gusztián Joszip a sebesült, a menyecskének testvére, az öreg oláhnak fia volt. Éppen istentiszteleten volt, s ott hagytam őket, hogy várják meg a II. em. 6. szobában. Szegényeknek
nagyon jól esett, hogy útba igazítottam őket.
Ma a betegek létszáma 420 volt. A kis görögpótló2358 egészen üres. Fenn a betegszoba
mellett is egy 8 ágyas szobában csak ketten vannak.
Jártam Benczédy Lacit meglátogatni a tanítóképzőben lévő kórházban, de nem volt otthon. Itt találtam Sándor Dezső volt tanítványomat,2359 aki Bereg megyében Volocnál2360
sebesült meg. Lábát fúrta át egy golyó, a bokájánál. Már kijár, de még biceg.
Visszajövet az Esterházy utcán jöttem. Az Eötvös utca és Esterházy utca sarkán akkor
indították el a most bevonultakat, nagy csapatban, ládáikkal, le a Hosszú utca felé.
Januárius 18., este.
Délben négy VI. gimnázistával, Ürmösyvel,2361 Csongvaival,2362 Székely Rezsővel és
Tileschsel2363 elvittük a VI. gim[názium] termében fekvő betegeknek az osztály gyűjtésének
egy részét. Minden beteg, s az ápoló is kapott 1 csomag 16 filléres dohányt, 1 csomag cigarettapapírost, 5 levélpapírost és borítékot, 4 tábori lapot, 1–1 képeslapot, fél rúd irónt, s az
egész együtt egy tollszárat, és tollat, s 2 tok gyufát.
Az osztályban 15 beteg volt. Az egész létszám ma 400. Még nagyon sok maradt máskorra is, amit az [Unitárius] Egyházi Levéltárban raktároztunk el.

2358
2359
2360
2361
2362
2363

A görögpótló órák tanterme.
Sándor Dezső 1911-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
Volóc, ma Volovec (Ukrajna).
Ürmössy Géza VI. osztályos unitárius kollégiumi tanuló.
Csongvai Géza VI. osztályos unitárius kollégiumi tanuló.
Tilesch Zoltán VI. osztályos unitárius kollégiumi tanuló.
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Délután 3-kor bevittem a III. gimnáziumban fekvő betegeknek fejenként 4 levélpapírost, 2 borítékot, 4 tábori lapot, 1-1 drb irónt, s 2-2 cigarettát s képeslapot. Az egésznek
együtt ismét 1 csomag 16 filléres dohányt, 3 tükröt, 2 drb gumit, 1 tollszárat és 10 tollhegyet.
Ezek a fiúk már karácsony előtt is adtak volt. Most az akkori betegekből egyetlen egy
sem volt a III. osztályban. 15-ből 10 német. Leginkább 35–40 év körüli emberek.
Ugyancsak délután a VIII. osztály termében jártunk 4 fiúval, s minden betegnek adtak 1
csomag 16 filléres dohányt, és 1 csomag cigarettapapírost. 15-nek adtak, összesen 39 csomagot hoztak. A megmaradtakat a Levéltárban raktuk el.
Januárius elején, mikor begyűltünk, az I. gimnázisták ellátták a Berde utca felőli nagy
hálószoba 30 emberét. Vittem volt 4 levélpapírost és borítékot, s majd mindenkinek 1-1
irónt, mindenkinek 5 tábori levelezőt, 1 képeslapot, 18-nak 1-1 bőrszivart, s a többinek 5-5
cigarettát és 4-nek 2 csomag 16 filléres dohányt. Végül az egésznek egy tollat, felszerelve.
Ezektől a gyermekektől is maradt még sok tábori lap és több iróndarab, boríték és levélpapíros, amelyeket a tanári szobában levő fiókomban tartok további kiosztásra. Mindenkivel felírattam egy ívre, hogy mit hozott, s ezt megőrizzük.
A tábori levelezők gyűjtésében a karácsonyi szünidőn a legszebb eredményt Darkó
Lajos IV. gimnázistám érte el. Nagyajtáról 108 drb-ot hozott. Második Ádám Sándor II. g[i]
m[názista] osztályos lett 36 darabbal, amelyeket Septérről hozott, Kolozs megyéből. A többi
összesen körül-belől 100 drb-ot hozott még.
Januárius 19., este.
Ma reggelre végre fehér hótakaró borította a határt. Végre tán kezdődik a tél. Bár ma
folyton olvadt, azért mégis megmaradt a hó, s estére elég hideg lett. Október 9-én már egész
nap havazott, s 10-én a hegyeket vastag fehér hólepel borította, mely a Házsongárd magasságában mindenütt meg is maradt, még a déli oldalokon is. Akkor azt hittük, hogy a tél oly
korán beáll. Éppen akkor volt a besztercei futás, midőn vaklármára Besztercéről és Désről
százával elmenekültek az emberek, s Kolozsvár is megtelt menekülőkkel. Midőn innen is
katonaságot indítottak, jól emlékszem, hogy a Magyar utca felől jövő két század, melyet a
borbélyomnál,2364 a ref. teológia előtt néztem végig, milyen lucsokban menetelt.
Szívszorulva gondoltam akkor arra, hogy mi lesz szegényekkel, mire ütközetbe kerülnek, mert akkor itt az volt a híre, hogy Bethlenig jöttek már az oroszok. Milyen sár és lucsok
volt már azóta számtalanszor, s hol lehetnek az akkor elment katonák, kiket Már[a]marosba
vittek aztán? Decemberben 5–6 napig voltak 7–8 fokos hidegek, s ebben a hónapban is egyszer vagy kétszer. Ideje, hogy már tél legyen. A hidegtől könnyebb védekezni, mint az egészségölő hideg nedvességtől.
Az októberi eseményekre visszaemlékezve följegyzem, hogy mikor Miklós öcsém 10-én
itt járt és kikísértem az állomásra, a II. osztályú váróterem zsúfolva volt még menekülőkkel,
kik Bukovina és Beszterce felől jöttek. Nagy részük a földön, illetve piszkos parketten ült,
vagy hevert egy-egy kendőn, pokrócon. Egy szegény, agyonfáradt zsidóné sápadtan, álmosan ült a parketten, egy kofferének vetve a hátát. Ölében egy kis 2–3 éves gyermek aludt, s
kétfelől – az ölére hajtva fejüket – ismét két nagyobb 4–6 évesnek látszó gyermek aludt
beburkolózva, kimerülve. Mellettük csomagok halmozódtak. A teremben rettenetes rossz
levegő volt. A folyosó padjai is tele voltak ülve alvó, kimerült emberekkel. A III. osztályú
váróterem füstös, zajos helyiségébe pedig csak bepillantani is elég volt, hogy az ember szé2364 Bárdi Géza borbély, a Bocskai tér 1. sz. alatt.
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düljön és elborzadjon. Pedig ez már a futás után az ötödik napon este volt, mikor egyes
Kolozsvárról is elmenekült gyorsfutoncok már kezdtek hazasompolyogni.
Akkor a katonatisztek családjai voltak a jó példaadók, nehány félénk zsidó családdal
együtt. Valentiny Antalnénak s családjának a Losonczy hadbíró jelölt (? zászlós rangban)
mondta, hogy igyekezzenek minél előbb, s minél messzébb Kolozsvárról. Szegények aztán
Szegedre futottak, s a mulatság csak útiköltségben 100 koronájukba került.
A katonatiszti családokról sok visszás és utálatos dolgot hallottam. Borbély őrnagyné pl.
állandóan átkozta a háborút, s szidta a rossz vezetést – pedig az ő ura is népfelkelő ezredparancsnok volt. Ugyanez a hölgy megtette azt, hogy midőn itt levő anyja havonként 100
koronával akart a háztartásához járulni, minden módon visszalopta az édesanyjától neki
adott pénzt az anyjához, s hivatkozott arra, hogy neki a férje most is háromezer koronát
küldött haza, de a mindennap folyó gyűjtésekben semmit sem áldozott, holott igen jó módú
asszony.
Ma én is tanúja voltam egy katonatisztné beszélgetésének az utcán. Délben fölmentem a
Monostori úton, s akkor jött egyik Szombathelyi-leánnyal egy katonatisztné. Nevét is meg
fogom tudni. Tusek főhadbiztos felesége volt.2365 Fiáról vagy közeli hozzátartozójáról beszélt,
s örvendezett, hogy odarekedt hadifogolynak, „mert ha itthon van, most besorozták volna.
Bartheldynek2366 a fia is odarekedt s ők is örülnek. Legalább nem kell menni a háborúba”. Ez a
Bartheldy itt volt vezérőrnagy, s a fia, egy nagy szereplönc úrfi, ide járt a katolikusokhoz.
Látásból jól ismertem.
Így gondolkoznak azok, kiknek férjét a mi drága pénzünkön tartja az állam, s éppen
azért, hogy háborúban vegye hasznukat. Ezen a pénzen mehetett a kölykük külföldre is.2367
A székely ember azt mondja erre, hogy marhába verte a pénzt az állam, s tán igaza van.
Tegnapi kollégiumi kórházi tapasztalatomból két szomorú jelenetet jegyzek fel. A jelenet egy, csak két emberrel történt.
A VI. osztály termében megkérdeztem, hogy szabad-e mindnyájuknak dohányozni, s
nem árt-e valakinek. Az ápoló azt mondta, hogy igen, de aztán a folyosó felöli oldalon, a
harmadik ágyon egy betegre mutatva azt mondta, hogy annak ne adjanak, mert az már
szegény nem arra való, hogy dohányozzék.
Ránéztem. Úgy látszik, hogy nem értette, amit mondtak, de az egyik fiú a dohánycsomagot már odaadta volt. Az embernek láztól piros volt az arca, s szemei égtek. Tüdőgyulladás
után feküdt. Izzadt volt. Bizonyára tüdővészt kaphatott. Látszott, hogy mennyire gyenge.
Mikor azonban az ápoló odament, s el akarta venni tőle a dohányt, görcsösen megmarkolta,
s dugta a párnája alá.
Mondtam, hogy hagyja már nála – majd, ha nem jó neki, odaadja valakinek. Úgy láttam,
hogy annak már úgyis mindegy.
Hasonló történt, majdnem egészen így a VIII. osztályban. Annál is otthagytuk. Az is
olyannak látszott, akinek már napjai meg vannak számlálva.
Ma Molnár Miklós III. g[i]m[názista] tanítványom 28 tábori levelezőt hozott. Nagyobbára Nagyajtáról és Ürmösről valók.

2365 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
2366 Stephan von Bartheldy (1854–1918) altábornagy, 1915-ben a 38. honvéd gyalogos hadosztály
parancsnoka.
2367 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
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Gál Kelemen ma újságolta, hogy egy amerikai lap után olvasta, hogy minket „Galíciából
valósággal kisepertek”. Ezzel szemben felhoztam a háború krónikáját, s azt, hogy egy amerikai riporter csak azért, mert amerikai és újságot ír, hadászati kérdésben nem lehet tekintély.
Gál Kelemen azonban az óriási túlerővel hat hétig folytatott óriási ellenállást, s e huzamos
időt mind semmibe véve megmaradt az amerikai vélemény mellett, s ismételten hangsúlyozta, hogy akármit mondunk, minket onnan kisepertek.
Vigasztaló körülményül szolgálhatott, hogy Nagy Gyulán kívül senki sem volt vele amerikai véleményen. Igazán az embereket nem lehet eléggé csekélynek mérlegelni, hogy még
kevesebbnek ne bizonyítsák magukat. Ez a háború sok ember ítéletét és tisztalátását mutatta
valódi alakjában –, de az övénél gyengébbnek és egyoldalúbbnak kevését. Még csak Nagy
Gyula tesz túl rajta, de ez már agybántalom számba jön, s el sem ítélhető.
Januárius 22., este.
Tegnap kaptam Nemes Ödöntől valahonnan az északi harctérről levelezőt. Nem írta,
hanem keltezte. Gyermekkori emlékek juthattak eszébe ott a mindennapi halál kapuja előtt.
Sajátságos véletlen, hogy ebben a hónapban Ödön nekem is sokszor eszembe jutott, s írni is
akartam neki Hisnyóvízre,2368 de aztán halogatásból elmaradt. Ugyancsak tegnap kaptam
Pap Domokostól az Északi-Kárpátokból tábori lapot. Beleszőtte a szövegbe egy latin mondatba, hogy németek vannak ott.
Tegnap Batiz Dénes IV. és Vajda Péter IV. g. osztályossal benn jártam a IV. gimnáziumban levő betegeknél. Kaptak 8 cigarettát, 2 tábori lapot, 2 borítékot, négy levélpapírost, 1
képeslapot. A szomszédos VII. osztálybelieknek is adtunk 2 cigarettát, 2 borítékot, tábori
lapot és levélpapírosokat. Batiz egy sakkjátékot is hozott, de ebben a 2 teremben csak 1
német volt, aki tudott játszani, s ezért levittük a III. osztály termébe, ahol akadt 2 sakkozó.
Gyenge játékosok, de ottfekvésük alatt beléjöhetnek.
[Joszip] Gusztiánnak is vittünk egy levélcsomót, de nem volt otthon, s csak hátrahagytuk neki.
A IV. osztályban levő betegektől kaptam a Múzeumnak 22 levelet és tábori lapot. Ezzel
a decemberben gyűlt levelek és lapok száma nálam ebből a kórházból 102-re emelkedett. A
levelezőlapokból láttam, hogy azt az öreg népfelkelőt, aki Kulcsár századosra panaszolt,
Baricz Alajosnak hívják. Már csak 9 volt 15-ből a szobában, s a többi kiment vagy továbbították.
Ma délelőtt Ürmössy Géza VI. és Szuchy Dezső VI., továbbá Molnár Imre és Kovács
György I. g[i]m[náziumi] osztályosokkal levélpapírost és írószert osztottunk ki. Az E. M.
E-től vittem 2 drb kék merített és 1 drb fehér levélpapírost, s egy címfejes és 2 kis kék borítékot. Ezekhez az I. és VI. oszt. megmaradt tábori lapjaiból 2, s nehányhoz 1–1 darabot
tettünk, s a VI. oszt. és I. osztály papirosaiból és borítékaiból is hasonló csomókat csináltunk. Összesen közel 150 ilyen csomót, 7 fölszerelt tollszárat, 14 tollszemet és 20 drb irónt,
és 4 gumit osztottunk ki a III. emeleti nagy hálóban, a tornateremben, a rajzteremben, s az
ezzel egy folyosón levő többi szobában – az utolsó kettőt kivéve. Ide holnap viszünk.
A tornateremben egyedül 46 embernek ment. Itt találtuk br. P[etrichevich] Horváth
Kálmán legfiatalabb leányát,2369 mint önkéntes ápolónőt.

2368 Hisnyóvíz, ma Chyžnianská Voda (Szlovákia).
2369 Széplaki báró Petrichevich Horváth Antónia (1882–1963).
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Itt Hantz Zoltán VI. g. o. adományából külön is hagytunk mintegy 100 drb irkalapból
csinált levélpapirost.
A beteglétszám ma 379 volt. A legfelső emeletnek a díszterem feletti nagy szobája újra
egészen üres. Még januárius 6-án, mikor az I. gimnázisták ajándékait vittem, tele volt.
Tegnap este voltunk Józsi bácsiéknál,2370 s 2 óra után jöttünk haza.
Az E. M. E.-nél ma készítettem a tanárokhoz szóló felhívást a háborús emlékek gyűjtésére. Mind címeztem.
Januárius 24., este.
A tegnap délután a kis Schuster Viktorral, a II. gimnázistával folytattam a levélpapirosok
kiosztását. A feslő emeleti szobákban jártunk, azoknak, amelyekben még most, ezzel az
alkalommal nem vittünk. Múzeumi papirost és borítékot vittünk, s a 45 csomó 3-3 drb-bal
rögtön elfogyott. Schuster 5 szobában 12 ceruzát is kiosztott.
Ugyanaznap délben az V. gimnázisták közül Fabinyivel, Péterrel és Seilerrel2371 az V.
gimn. termében minden betegnek adtunk 5 borítékot, 5-6 levélpapírost, 1 drb irónt, s 2-2
tábori lapot.
Mikor délután voltam a kórházban, akkor jött fel Pap […]2372 egy más oláh úriasszonynyal, s az oláh katonáknak szobánként 1-2 hírlapot s nehány imakönyvet adtak ki. Érdekes
volt, hogy az I. emeletről én kalauzoltam fel őket, s nem tudva, hogy én egyiköket sem
ismerem – a Bethlen-kiállításon ismertem meg –, mind németül beszéltek. Aztán az egyik
II. emeleti szobába, ahol éppen végeztük a levélpapíros kiosztást, beléptek, s minket észre
sem véve Pap nagy hangon kérdezte oláhul: „Sunt aice rumuny?”2373 Az egész szoba legénysége kórusban felelte oláhul: Mind oláhok vagyunk. Mind a 12 vagy 14 ember a besztercei
narancsszín hajtókás ezredből való volt. Úgy tudom 63-asok. A felső emeleten ezekből öt
szobában legalább 50 volt. Mind csekély sebesüléssel voltak ott. Némelyiken nem is látszik
semmi. Csoportokba ülve beszélgettek – minden szobában az egész 2–3 csoportban.
(Később tudtam meg, hogy ezek az imakönyvek a Daianu-féle2374 izgató imát is tartalmazták.)2375
Ma a IV. gimnáziumban lévő betegeknek újra adtam 3–4 cigarettát, 2–3 levélpapirost és
borítékot, s négynek 1–1 bőrszivart.
Délelőtt revideáltam a kollégiumi kórháztól a múzeumnak adott leveleket és levelezőket, s összesen 47 darabot indítottam vissza a feladóknak. Egész délelőttöm eltelt ezzel.
Sok a hiányos címzésű. Felén csak az van, hogy Kolozsvár. Reseverpital. Tartalékkórház
pedig itt éppen tíz van. A csapatkórháztól kezdve, amíg a leveleket átvizsgálásra mindenikhez elviszik, addig egy hét múlik el, s ezalatt a betegeket többször átteszik más kórházba,
vagyis némelyik a városról is elmegy. Ezért gyűl sok kézbesíthetetlen darab. A nekem átadott
mintegy 300 drb levélből és levelezőből az elküldött 47 db-on kívül még van 10 olyan,
melyeknek több utánjárás kell. Ezeket is 1–2 nap alatt küldöm. A legtöbb helynevet meg kell

2370
2371
2372
2373
2374

Biderman József.
Fabinyi László,Péter Károly, Seiler Zoltán, az unitárius kollégium V. osztályos tanulói.
Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
Sunt aice rumâni? = Vannak itt románok?
Elie Dăianu (1868–1956) a balázsfalvi szeminárium teológiai tanára, a kolozsvári belvárosi
görögkatolikus egyházközség lelkésze, főesperes.
2375 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
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néznem a lexikonban, vagy a térképen ezekből. Hat lengyel levelet és levelezőt elküldtem
Lattyák Sándor erdőmérnöknek,2376 hogy címzetteiknek járjon utána.
A kezembe került levelek közt voltak olyanok is, melyek vastag tévedésből kerültek a
hadikórházak levelei közé. Egy mészfalui, szilágysági asszonynak szóló levél pl. jan. 2-től
fogva járta itt a kórházakat, pedig jól lehet látni, hogy címzettje nem katona, hanem falusi
asszony. Tévedésből került 1–1 Klattaurba,2377 Klatováczra,2378 Usorára,2379 sőt Rzeszovba2380
címzett levél is ezek közé. Egy levelezőlap helyesen Zápolya utca 11. alá volt címezve Moldován nevű élelmező őrmesternek, kit látásból jól ismerek, mert egy fia tanítványom is volt,
de a Zápolya utcai csapatkórházba vitték, s onnan tovább a többi kórházba. Kelt jan. 3-án
Horvátországban, s megkapják – esetleg – holnap 25-én.
Egy ipariskolai tanulónak címzett levél, valamint Simon Péter gör. kat. segédpapnak2381
szóló újévi üdvözlő levelező szintén tévedésből kerültek ide, s valamint egy tanítóképzői
élelmezőnő levele. Ennek gazdáját is a Tanítóképzőben lévő kórházban keresték, s valószínűleg megtalálhatták volna ugyanazon telken, a régi épületben.2382
Vaska Béla VII. osztályostól2383 3 drb-ot küldtem el a Menzához.2384 Kettő egy ápolónővérnek szól, a testvérétől, s egy darab egy Dorna-Vatráról2385 idehozott sebesültnek. Azon is
rajta volt, hogy „abba a kórházba, amelyiket Dorna-Vatráról vittek”. Ugyancsak Vaska egy
szülészeti ápolónőnek is elvitt két Besztercéről visszajött levelet, melyet az urához írt, kit
éppen idehoztak Besztercéről.
Komikus volt, hogy egy Martino Veress einj. freino. stb. címzésű levél gazdájára nem
találtak reá. Természetesen az olaszos vagy franciás címben nem vették észre az alatta lévő
zsidót. A VIII. oszt. termében van pedig. Különben felküldtem neki. Tanítványom volt.
Valami Roth nevű zsidó fraulein írta Bécsből. Elég blazírt, sőt cinikus hangon írta, hogy
„éppen most mennek éneklő katonák az ablakuk alatt. A nótájukról hallja, hogy honfitársai.
Mind frázis”.
Ennek a kisasszonynak is Galíciába kellene menni, hogy ott levő „honfitársaitól” érdeklődjék, hogy vajon mi is a frázis? Szegény katonáinknak az ilyenek bőrét is védni kell, akik
így ítélik meg lelkes, becsületes életkockáztatásukat, s azt, hogy a halál elé is dalolva mennek.
Januárius 25., este.
A délben elvittük raktározni az [Unitárius] Egyh. Levéltárba az V. és III. gimnázisták
adományait a sebesülteknek két fiúval, s a lépcsőházban a tegnap említett Veres Márton
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
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Lattyák Sándor, a kolozsvári erdőigazgatóság mérnöke.
Klattau, ma Klatovy (Csehország).
Klatovác, ma Klatováci (Csehország).
Usora, ma Bosznia.
Rzeszov, ma Rzeszów (Lengyelország).
Petru S. Simu, a Kolozsvári belvárosi görögkatolikus egyházközség segédlelkésze, káplán és hitoktató.
A kolozsvári belvárosi Görög Katolikus Egyházközség a Jókai utca 6. sz. alatt.
Id. Vaska Béla (1859–1918) sepsiszentkirályi, majd kökösi unitárius lelkész, Háromszék vármegye törvényhatósági bizottsága tagjának fia. 1918-ban testvéreivel – Dezsővel és Gézával – a
fronton szolgált.
Menza (Mensa Academia) vagy Diákotthon = a Petőfi és az Egyetem utca sarkán magasodó
kétemeletes, manzárdos épület. Az 1910-ben felhúzott épületet 1914-ben kibővítették. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 134–135.
Dornavátra, ma Vatra Dornei (Bukovina, Románia).
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orvostanhallgató2386 elbúcsúzott tőlem. Ment vissza a 27-ik ezredhez. Ezzel az őszön Lublinig
járt.
Ma nehány levelet újra visszaküldtem feladóiknak. Többnek a lexikonból kellett megkeresnem feladóhelyük közelebbi tartományi fekvését, illetve azt, hogy hol vannak. Négyet itt
sem találtam meg, s ezeket visszahagytam a gyűjteménynek.
Januárius 26., este.
Délután a II. gimnázistákkal voltam az osztályukban, a betegeknél, Schuster, Sztupjár,
Pálffy Antal, Reichert és Jánossy2387 voltak velem. Adtunk fejenként a II. g[i]mn[ázisták]
termében 5 levélpapirost és borítékot, s 1 tábori lapot, a III. g[i]mn[ázisták] és az elemi
osztályosok termében 4 levélborítékot és papirost, s 1 tábori lapot. Mindenik terem zsúfolva
volt újra, csak a III. g[i]mn[ázisták] termében volt 2 üres ágy is. Az elemi iskolások termében ott láttam Istvánffyt, a kapusunkat is, akinek a számvevő vagy élelmező őrmesterség
ártott meg. Belékeveredett valami hitvány manipulációba.
Délután hallottam Kovács Kálmántól, hogy szegény Szombathy Kálmán, aki már
Halicsnál2388 megsebesült volt, Kirlibabánál főbe találva meghalt. Ugyancsak itt elesett 21-én
estefelé Bodor Ákos tordai v[ár]megyei aljegyző,2389 igen derék, jóravaló, buzgó, jóindulatú,
jó barátom. Szegény a nyáron augusztusban nálunk járva, még egy ideig itt hagyta az atilláját, s midőn az őszön, tán október elején hazajött betegen, akkor vitette el. Nem is tudtam,
hogy újra a harctéren van. Ott temették el őket Kirlibabán. Nagy kár mind a kettőjükért.
Isten adjon nyugalmat nekik.
Haláluk híre fájdalmasan lehangolt.
Januárius 30., este.
Még 27-én voltam a kis Schusterrel a II. emeleti Kossuth utcai nagy sarokszobában és a
vele átellenben levő udvari nagyszobában. Éppen akkor érkeztek volt Kirlibabáról 21. honvédezredbeli sebesültek, 73 ember. Ezeknek egy részét ebben a két szobában mindjárt elláttuk 3–3 levélpapirossal, borítékkal, s nehány irónnal. Közülök több volt a Bodor és
Szombathy századából. Többnyire magyarok és idősebb, 35–40 éves emberek voltak. Egy
magas, vereses-szőke szakállas ember elmondta, hogy szegény Bodor Ákost hátán két, s
lágyékán egy lövés találta. Minden kínlódás nélkül, egy gyenge jajszóval és egy sóhajtással
rögtön meghalt. A honvéd népfelkelő említette, hogy legénysége nagyon szerette, „mert
áldott jó ember volt”. Szabó Imréről is kérdezősködtem. Sokan ismerték: „Az ügyes ember!”
mondta egyik népfelkelő. Imre bizonyosan ott is a rend és pontosság embere, akire ott
annyira szükség van.
Tegnap délután Schusterrel, Pálffy Antallal, Tamás Józseffel – kinek apja szintén oda van
a háborúban, s féléve semmi hír sincs felőle – továbbá Kelemen Ernővel és Deák Lászlóval,
mind II. gimnázistákkal [felmentem] a díszterem felöli III. emeleti nagy hálóba, mely ismét
2386 Veres Márton Kelemen Lajos tanítványaként 1911-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
2387 Schuster Viktor, Sztupjár László, Reichert Antal, Jánossy Gyula II. osztályos unitárius kollégiumi tanulók.
2388 Halics, ma Halicz (Lengyelország).
2389 Bodor Ákos (1879–1914) a 21. honvéd gyalogos ezred népfölkelő főhadnagya, a lajosfalvi ütközetben esett el. Hősi halált haltak. In: Márki Sándor: A háború első éve a kolozsvári m. kir. Ferenc
József Tudományegyetemen. Kolozsvár, 1915, Ajtai K. Albert kny. 151.
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tele van katonákkal, 3 levélpapirost, 3 borítékot, 1 tábori lapot és 1 képeslapot vittünk, s
kiadtunk 8 drb egész rúd irónt, és 1 felszerelt tollszárat. Némelyik katonának 2 csomó is
jutott.
A kis Schuster egyedül 229 képeslapot hozott a boltjukból. Eddig jól sikerült és gyönyörű szép kirándulásról küldjük2390
Ma este voltunk Erzsikével Mikó Lőrinc sógoromnál. Aranka2391 éppen indult Nagydisznódra, Zsakó Gyula és Zoltán2392 látogatására.
Az éjjel ismét jó hó esett. Tán állandóbb lesz, mint a múltkori, melyből két nap alatt sár
lett.
Tegnap hallottam meg Kovács Kálmántól a Sámi Janka2393 esetét. Igazi bűnügyi »egy«
regényfejezet. S ez a persona fitymált és lenézett minket!
Milyen igazságos az Isten!
Januárius 31., este.
Délelőtt felmentem a levéltárba, hogy a VI. és VIII. gimn. osztályosoknak a gyűjtött
dohányukat adjam ki cigarettafeltöltésre. Egy doboz hüvelyt 24 fillér olyan pénzből vettem,
amit az utcán találtam, s ehhez tegnap Vári Albert2394 20 fillért adott a II. gimnázistáktól.
Azok közül is találta valamelyik. A magaméból is pótolva, összesen 4 doboz hüvelyt vettem,
s kiadtam feltöltésre. A IV. gimnázisták osztályában 2–2 levélpapírt, 2–2 tábori lapot, s
fejenként 5 drb cigarettát osztottunk ki, Pataki András V. [osztályos] gimnázistával. Már
csak egyetlen egy van a régi betegek közül, egy Szabolcs megyei Kese Péter nevű honvéd
szakaszvezető. A csíki székelyek elmentek Marosvásárhelyre.
Kerestem Gusztián Joszipot, a gyalári fiút is, de már bevonult Szászvárosra, a káderéhez.
A neki szánt levélpapirosat, levelezőket, irónt és cigarettákat a rajzteremben lévő betegeknek adtam át. Mindenkinek jutott 1–1, csak cigaretta nem.
Délután 2 óra után 30 tanulóval kimentem a fenesi úton. Nehányan szánkát is hoztak.
Ezek a Gorbó-hegy oldalán szánkáztak, s mi a többivel kimásztunk a havas hegy tetejére, s
felséges naplementét élveztünk. Este 3/4 6 órára értünk be a Reduthoz, jó hidegben. Itt, a
kőbányák felett én is most jártam először.

2390 Ifj. Schuster Emil édesapja, Schuster Emil díszműárus-kereskedő boltjából vitte a képeslapokat.
A „kis Schuster” és osztálytársa szeretett tanáruknak a Tordai-hasadékot ábrázoló képeslapot
küldtek. „Eddig jól sikerült és gyönyörű szép kirándulásról küldjük üdvözletünket: Schuster
Emil, Sztupjár László.” Schuster Emil és Sztupjár László postai levelezőlapja Kelemen Lajosnak
(Torockó, 1915. március 3.). ROLKMI Fond 593.
2391 Zsakó Aranka.
2392 Zsakó Zoltán.
2393 Sámi Janka (*1830) Király Janka néven született. 1853-ban férjhez ment Sámi László (1817–
1881) kolozsvári református kollégiumi tanárhoz. Innen eredeztethető a Sámi Janka megszólítás. Petőfi Sándor és a szabadság eszménye miatti rajongásból megtagadta eredeti Király családnevét, ezért „Radikál Janka” lett az elnevezése. Irodalmi szalont tartott fenn, férje halála után
alapítványt hozott létre szegény sorsú ifjak támogatására és történelmi témájú tanulmányok
megjelentetésére. Írásait Amica álnéven a Budapesti Hírlap és a kolozsvári Ellenzék lapokban
adta közre.
2394 Vári Albert (1868–1943) unitárius lelkész, tanár. 1909-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium
vallástanára.
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Februárius 2., este.
Ma is csípős hideg volt egész nap. Bárcsak tartana, s itt adná ki a mérgét, ne szegény
katonáinkon.
Tegnap délelőtt Fazakas L. és Schuster Emil VIII. osztályosokkal s Tilesch Ernő és
Simándi Zsigmond VI. osztályosokkal cigarettákat osztottunk ki a VI. és VIII. oszt. termében, a II. emeleten, a VIII. osztályosok dolgozójában, s avval átellenben a Kossuth L. utca
felé eső sarokszobában. Összesen kiadtunk 400 darabot.
Ma délután Ajtay Gyula, Salamon Árpád, Ürmössy Jenő, Schwartz Lajos és Mihályfalvi
Béla II. gimnázistákkal a II. emeleti szobákban a Berde utca felől, s a Brassai utca felől –
kivéve a templom felé eső két szobát – kiadtunk 50 csomó levélpapirost s 10 drb egész rúd
irónt. Egy-egy csomóban volt 3–3 levélpapiros és boríték, 1 tábori, s egy képeslap. Azonkívül egészen a rajzteremig kaptak 1 bőrszivart, vagy 2–2 cigarettát is. A bőrszivarokat
Schwartz Lajos hozta, a cigarettákat a IV. gimnázistákéból vettem egy fél skatulyával.
A felső emeleti szobákban új ápolónőket is láttam. Némelyik igazán nagyszerű, odaadó
munkát végez. Tauber Farkasné, egy ügyvéd felesége, s V. gimnázista tanítványom anyja
már augusztus óta működik. A betegek rendkívül szeretik. Azóta jár be a Kovács Péter2395
elvált asszonyleánya, Tordai Erzsi, a Stotter-leányok2396 és a Funár-leányok közül is egy, s
még többen. Ezek közül ma a II. emeleten a fürdőszoba mellett levő szobába belépve igen
fesztelenül, cigarettázva találtam az egyik Stotter-leányt (Ilonát), a nagyobbára önkéntesekből és intelligens altisztekből álló társaságban. Ezek igazán szórakoztak, s ha nem tudtam
volna, hogy kórházban járok, és pl. álmomból felköltve találtam volna magam abban a félhomályban, földig füstben 6–7 katona közt ezzel a kisasszonnyal, igazán zavarba jöhettem
volna, hogy hova is kerültem.
Egyik Brassai utcára néző szobában ott láttam a betegeknél azt a bizonytalan külsejű
hölgyet is, akit októberben egyszer egy öles bosnyák nyakába kapaszkodva láttam ugyanazon a folyosón. Nem tudom ki, de nem látszik igazi szolid úrinőnek.
Van itt sokféle kiadású és természetű nő. Egyiknek, N. Jolán kisasszonynak, ki különben
sem szelídségéről ismeretes, egy novemberi délutáni bennjárásom alkalmával, amint a
levéltárba jöttem fel a földszintről, egy fiatal orvos az I. emeleti folyosón éppen jót lapított a
tenyerével egy suppanós részére. Kissé restelkedett, mikor észrevette, hogy tán én is megláthattam, de nem nagy dolgot csinált különben a dologból. Lehet, hogy hozzá volt szokva.
Két beteg ma Benedek Gábor teológustól felküldte a leveleit a Múzeumnak.
Februárius hó 4., este.
Ma kissé engedett a több napi kemény hideg. Csak most fújná ki magát, s ne a tavaszon.
Tegnap délután Fekete Tibor, László Jenő, Botár István és Csegezy Árpád I. gimnázistákkal
a Berde utcára néző nagy III. emeleti háló betegeinek kiadtunk 35 csomó levélpapírost és
borítékot (3–3), 1–1 tábori lapot, 1–1 fél irónt, s az egésznek 1 tollat s 1 gumit, s 3–3 cigarettát. Ma Ürmössy Gábor és Kappel Mihály IV. gimnázistákkal előbb a IV. gimn[áziumi] osztályban, aztán folytatólag a legfelső emeleten a templom felől kiadtunk 75 csomó levélpapírost és borítékot 2–2 darabbal, s 45-nél egy-egy képeslappal és tábori lappal, a többinél
egy-egy tábori lappal fölszerelve. Mindenki kapott ezekhez egy fél rúd irónt is, kivéve a IV.

2395 Kovács Péter díszműárukereskedő, Mátyás király tér 4. sz. alatt.
2396 Stotter Jakab fakereskedő leányai, a Kőmálalja utca 17. sz. alatt.
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gimnázium termében levőket, kik már máskor kaptak. Ezenkívül mindenki kapott 3–3, s
nehány katona 2–2 cigarettát.
Már többször láttam a folyosókon lappangani az utóbbi napokban Csép Miklós tanár
urat.2397 Úgy látszik, hogy a B. népfelkelők közt került sorra, vagy a létszám felett szabadságoltak közül került be, s most a drága életét kockázat nélkül okvetetlenül meg akarja menteni a haza javára. Ez is azok közül való, akik olyannak bizonyultak, amilyennek láttam.
Mikor itt IV. éves korában, s azután majdnem egy évig vadházasságban élt egy kasszírnővel, s ugyanakkor pályázni akart a kollégiumunkba helyettes tanárnak, engesztelhetetlenül megneheztelt reám, amiért privát élete hitványsága miatt ellene voltam, s kereken megmondtam, hogy olyan előzmények után itt nem lehet helye. Szép kis példaadó nevelő lett
volna ott, ahol minden nagyobb fiú ismerte, s egy év alatt hirdette volna azt, hogy ki ő.
Rólam s nehányunkról akkor azt hirdette, hogy gőgös nagyurak vagyunk, akik lenézzük
benne a szegény embert. Mintha mi zászlósurak lettünk volna! De az ilyen népségnek tulajdonsága, hogy a maga hibáját meg nem látja, s be nem ismeri.
Most itt bujkál a kötelessége elől, s kitelik tőle, hogy elsiklik. Különben méltó apjához:
egy közös német kapitány törvénytelen gyermeke.
Pap Domokosnétól ma kaptam levelet. Leveleink keresztezték egymást. Ismét írtam.
Tegnap este volt itt Veress Sándor Ajtonból.
Februárius 7., vasárnap este.
Tegnap délben a III., IV. és V. osztályosokkal a felső emeletnek a múlt héten bejárt szobáin, s a VI. és VIII. oszt. termein kívül minden szobájában és termében, szóval az egész
kollégium-épületben mintegy 130 csomó ajándékot osztottunk ki. Mindenikben volt 3–3
levélpapíros és boríték, 1 tábori lap, fél rúd irón, s 4 és nehány szál cigaretta. Ezenkívül pár
katonának egész rúd irón, s nehánynak 5–6 cigaretta is jutott négy és 3 helyett. Összesen
8–10 olyan volt, akinek nem volt szabad cigarettázni. Vagy 2 szobában és a tornateremben
nehány tollszemet is hagytunk. A derék gyermekek jóvoltából csak most kiosztottunk
10–12 korona érő ajándékot, s még annyi maradt raktáron, hogy majdnem ugyanannyit
kiadhatnánk. A dohányból 1 doboz, az V. osztályé, másfél a VI-é, 2 a IV-é és másfél az I.
gimnáziumé volt. Most adtam ki újra feltöltésre egy csomó dohányt.
A III. és II. osztályosok szobáiban levőknek most cigarettát nem küldtem, mert ezeknek
az osztályoknak 1 csomag 16 filléren kívül nem volt dohánykészletük.
Velem voltak a III. gimnáziumból Czupor Andor, Gergely Pál,2398 Sándor László, Simon
László, Szathmáry György. A IV. gimnáziumból Kappel Mihály, Ürmösy Gábor, Brenner
Viktor. Az V. gimnáziumból Magyari Lőrinc, Péter Károly, Péter Sándor, Szűts Ernő.
A templom felőli szegletszobában (14. sz.) a levéltár felett, s még egyik szobában »még«
nem voltak betegek már.
Tegnap este ment át itt Miklós Bpestre.2399

2397 Csép Miklós (1882–1965) a székelykeresztúri, majd a kolozsvári Unitárius Kollégium magyar–
német tanára.
2398 Gergely Pál (1902–1982) irodalomtörténész.
2399 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
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Szombat, februárius 13., este.
A múlt kedden, 9-én délután a VI. és VIII. osztályban adtam fejenként 3 levélpapirost és
borítékot, 1 tábori és 1 képeslapot, fél rúd irónt és 6–6 cigarettát. Csütörtökön ismét a IV.
gimnáziumban ugyanezeket kivéve az irónt, amit előbb már kaptak. Ezenkívül cigarettát is
csak 2 kapott, a többinek a Kappel Mihály által hozott bőrszivarokból adtam 1–1 darabot.
Ma a felső emeleti 14. számú szobába vittem 4 levélpapirost és borítékot, 1 kolozsvári
képeslapot, 1 tábori lapot és 1–1 rúd egész ceruzát, s fejenként 6–8 cigarettát, s az egésznek
egy felszerelt tollat. Itt németek voltak, akiket tegnap hoztak ide. A duklai-hágónál sebesültek meg.2400 Csupa rokonszenves, intelligens, szép ember. Sajnálom, hogy nem tudok
beszélni velük. A szerény ajándékért nagyon hálásak voltak. Némelyik írt, 3 újságot olvasott,
csupán egy volt, – aki arcán sebesült meg – kissé lázas és szótalan.
Ma jött a bukovinai szép győzelem híre Radantzból.2401 Vettem Stieftől2402 az E. M. E.-nek
500 ív papirost, amiből fölvágva 2000 levélpapiros lett, s ugyanehhez vettem 2000 borítékot.
Ezeket a Pasteur-intézetbe berendezett kórházban fogom rendre kiosztani. Oda is 120
német sebesült érkezett. A mi kollégiumunk sebsültjei számára még szép nagy készlet van a
gyermekek adományaiból.
Ma egész tavaszi nap volt, s így tegnap és tegnapelőtt is. A hó újra elmenőben mindenütt. Rossz tavasz vagy hideg, vizes nyár fog fizetni érte.
Az élelmiszerek ára folyton nő. A pékboltok előtt úgy álldogálnak az egymásra várakozó
emberek, mint a francia forradalom idején.
Szerdán érkezett Tóth István levelezője Petrikauból.2403 Ő itthon is mindazt mondta,
hogy őket valószínűleg Varsó ostromára viszik, de aztán Bukovinába mentek. Innen hozták
vissza, s vitték fel őket Orosz-Lengyelországba.2404 Lehet, hogy útközben írhatott is tán még,
de több tudósítását nem kaptuk.
Februárius 17., szerda este.
Háromnapos szünidőnk alatt némileg pihentem. Vasárnap délután 2-től 6-ig odavoltam
15 fiúval a Felek felé, egész odáig, ahol a hágó utolsó kanyarodójánál fölmenőleg jobbra a
forrás van. A térképen 659 m magassági pont. Gyönyörűen látszott az Ünőkő s a Kelemenhavasok. Jól havazódtunk.
Aznap felvittem a Pasteur-intézetbe 150 csomót 3–3 levélpapirossal és borítékkal, első
sorban a németek számára. Beadtam még 12 egész és 24 fél rúd irónt is.
Hétfőn a kollégiumunkban lévő németeket újra fölkerestem. Áttették őket a felső emelet
északi sorára, a 8. számú szobába. Vittem nekik 1 tábori lapot, 1 levélpapirost és borítékot,
2400
2401
2402
2403
2404

1915. január 28-án megállították a Duklai-szorosban előtörő orosz csapatokat.
Radóc, ma Rădăuţi (Bukovina, Románia) német neve.
Stief Jenő és társa. Papiros áruháza és nyomdai intézet volt a Deák Ferenc utca 2. sz. alatt.
Petrikau, ma Piotrków Trybunalski (Lengyelország).
Vezényléséről egy cikk részletesen beszámolt. „Tóth István rajztanárjelölt mint hadapród harcol
Orosz-Lengyelországban, az 51-ik gyalogezredben. Előbb 1915. január 14-én Bukovinába vitték, majd az erdélyi hágók közelében vívott győzelmek után, századával Csehországon keresztül
az északi harctérre került. Przedzborz és Tomasow közelében az Új-Kolozsvárnak nevezett erdei lövészár-szállásban és környékén telelt. Több földerítő és járőri csatározás után június 26-án
kemény ütközetben vett részt, hol ezrede egy orosz várost rohammal bevett s nagy győzelmet
aratott. Azóta a Varsó és Ivangorod felé történő előnyomulásokban többször volt tűzben.” Unitárius Közlöny, 1915. 9. sz. 154.
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1 vonalzott fehér levelezőt és egy unitárius kollégium-képeslapot, s 6–6 cigarettát, 1 üveg
tintát és 8 tollszemet. Legjobban a kollégium képének és a cigarettának örvendtek.
Ma ismét vittem nekik 1 tábori lapot, 1 képeslapot, s egy borítékot és levélpapirosat, s
egy doboz finomabb cigarettát. Ugyancsak vasárnap a IV. gimnáziumban, s a görögpótlós
teremben szemben fekvő betegeknek is vittem 1 tábori lapot, 1 vonalzott fehér levelezőt, s 1
borítékot és levélpapírosat, és 5-5 cigarettát. A pótlós teremben két tüdővészes is volt. Ezek
közül egyik, egy oláh sóvárogva kérte a cigarettát. Nem adtam neki, de aztán egy másik,
intelligensebb oláh fiú mondta, hogy mikor kimegyek, úgyis kér a többitől, s neki is van
dohánya. Láttam, hogy mindegy neki. A szegény nem ér már több új évet. Adtam neki is.
A VIII. osztály termében külön bementem egy ott fekvő némethez. Ez is tüdőbajosnak
látszik. Adtam neki 10 drb papirosat, borítékot és levelezőt, és 1 rúd irónt.
Tóth Istvántól hétfőn, 15-én kaptam egy Csehország északi széléről írt levelezőt. Ez tehát
2 hét alatt jött ide, míg a másik levelezője messzibbről 6 nap alatt.
Ardaynak írtam, s azalatt míg Orosz-Lengyelországba küldtem a tábori lapját. Papp
Lóránt Miskolcról kérdezősködésemre 3 hét múlva válaszolva értesített, hogy körülbelöl
Marosvásárhelyt van. Írtam ide is neki.
Lőrinc sógoromnak2405 kiadták a galiciai és orosz-lengyelországi térképeket. Pár nap
alatt indulnak. Ma jött a jó hír a Mazuri-tavaknál nyert német győzelemről, az 50.000 új
orosz fogolyról. Délben külön újságkiadások hirdették.
Februárius 22. du. és este. Hétfő.
Vasárnap a Pasteur-intézetben levő betegek számára az E. M. E. részéről újra 150 csomó
levélpapírost és borítékot vittem fel, minden csomóban 3 darab levélpapirossal és borítékkal, 120 csomóban 1–1 kettőbe hajtott fél ív írópapíros is volt a sajátomból, nagyobb papirosnak. Ez ugyan jobb lett volna a múltkor, mert érkezésünk után közvetlenül inkább jól
fogott volna, hogy kiírhassák magukat, de jól fogott így is. Első sorban a németeknek kértem kiadni 120 csomót.
A kollégiumunkban levő németeknek is vittem egy kis csomó (20–20 drb) levélpapírost
és borítékot, 10 képeslapot, 12 tábori levelezőt és 100 drb jobbfajta cigarettát. Ugyanakkor a
felső emeleten a 8. sz. szobától kezdve a templom és a Kossuth Lajos utca során, s a B emeleti
hálóban és a IV. gimn. termében kiadtam 135 embernek 143 csomó levélpapirost és hasonlókat. Egy-egy csomóban volt 1 levélpapíros s 1 boríték (32 csomóban 2-2, s vagy 30-ban 1
kolozsvári képeslap), 1 levelezőlap s 1 tábori lap. Kiosztottam 14 rúd irónt, s személyenként
legalább 3, de néhol 4–5 cigarettát, összesen 480 darabot.
A levelescsomók elrendezésében Pataki András, Szűcs Ernő és Péter Károly V. [osztályos] gimnázisták segítettek, de a kiosztást egyedül végeztem, most már 10 napja nem szabad a tanulóinknak a betegekhez bejönni.
Ma volt nálunk Lőrinc sógorom búcsúzni. Februárius 25-re menetkészen kell lennie a
századának, melynek parancsnoka.
1915. Februárius 28., este.
Tegnap este ment el Mikó Lőrinc sógorom az északi harctérre mint egy menetszázad
parancsnoka. Tegnapelőtt még náluk voltunk, de akkor nem tudták az indulásnak idejét.

2405 Mikó Lőrinc.
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Délben aztán Biderman Józsi bátyám felesége2406 telefonon tudtunkra adta, hogy este 7-kor
kimennek, s 9-kor indulnak. Lementünk a színház elé, mert a nagy laktanyából jöttek, s ott
találtuk már Jancsó Ödönt2407, aki véletlenül tegnap éppen bejött Marosújvárról. Idejött
Aranka2408 is a gyermekekkel. Hallatszott az imához a katonazenekar játéka, s nemsokára
víg indulóval jöttek. Az igazságügyi palota felőli szegletre állottunk. Imre2409 a kis Imrét,2410
a cseléd a kis Juditot2411 felvette az ölébe, s csakhamar előttünk voltak. Lőrinc kifutott: megcsókolta a kis leánykáját s aztán mentek. Mama Erzsikével még hazament, mi Jancsóval,
Miklóssal, Pistával és Imrével az Emke-téren átcsapva a vashídhoz eléjök kerültünk. A sors
iróniája volt, hogy a zeneszóra a Brisztol kávéházból2412 kijött az a százados is, aki Lőrincet
a Fleisch-regieből kitétette a csapathoz, s éppen ennek kellett díszmenetet vezényelnie. A
vonathoz »kísérve« nagy néptömeg jött. »Odáig« Sok kolozsvári ember is ment a században. A Ferenc József úti állami elemi iskolába berendezett tartalékkórház ablakaiból az odagyűlt német sebesültek többszörös hatalmas hurrá kiáltása a katonazenét is túlharsogta.
Mikor az állomáson a katonák fölszállítása megtörtént, Lőrinc bejött az étterembe, ahol
már két asztalnál 21 rokon és jó ismerős várta. Tőlünk ott voltak Mama, Erzsike, a 3 fiú,
Biderman Józsi bácsi, Mariska2413 és Biderman Józsi, a fiuk, Nyírő Géza bácsi és Ilonka, a
felesége, Druzsika Nyiredyné, Mayr Károly,2414 Jancsó Ödön, dr. Tóth Béla az ügyész.
A szép társaság feltűnt Palágyi Lajosnak, az írónak,2415 aki szintén ott volt a teremben, s
Klug Lipóttól2416 tudakolta, hogy kit kísérhettek ki ennyien? Klug aztán, mint ismerőstől,
tőlem kérdezte meg. Egy másik asztalnál Müller Gyulának, a kefegyártónak2417 egyik fiától2418 búcsúzott a családja, a harmadiknál ismét Kádár Jánosné a Közhasznú Szövetkezet
»bank« igazgatójának felesége és leánya volt ott Vas Pálnéval. A leány jegyesétől búcsúztak.
A fiút szemügyre véve ráismertem, hogy Kacsó Béla, aki 19 évvel ezelőtt, midőn Marosvá2406 Biderman Józsefné Mayr Mariska.
2407 Kézdivásárhelyi Jancsó Ödön (1875–1936) sebész főorvos. 1903-ban Marosújváron járásorvos
és bányakerületi segédorvos. 1904–19 között bányakerületi főorvos, az erdélyi sóbányák orvos
vezetője. 1921-ben Kolozsvárt magánorvos, 1922–33 között a kolozsvári Református Kollégium iskolaorvosa és egészségtantanára. Jancsó Elemér (1905–1971) irodalomtörténész, egyetemi tanár, Jancsó Béla (1903–1967) orvos, irodalomtörténész, kritikus és Rohonyi Vilmosné
Jancsó Éva édesapja.
2408 Zsakó Aranka.
2409 Mikó Imre.
2410 Ifj. bölöni Mikó Imre (1911–1977) magyar jog- és államtudományi író, műfordító, író, az unitárius egyház főgondnoka. A Magyar Kisebbség folyóirat Kisebbségi Jogélet mellékletének szerkesztője. Mikó Lőrinc és Zsakó Aranka fia. Kelemen Lajos következetesen Imrusnak nevezi
naplójában, ez a becézett keresztnév a továbbiakban is reá vonatkozik.
2411 Bölöni Mikó Judit (1912–1915), Kelemen Lajos keresztlánya.
2412 Brisztol kávéház = Lőwy József vezette a Ferenc József úton, az Első Magyar Általános Biztosító
épületének földszintjén. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 92.
2413 Székely Mihályné Zsigmond Mariska, Zsigmond Titusz leánya, Kelemen Lajos unokahúga.
2414 Melniki Mayr Károly, Melniki Mayr Mariska édesapja, id. Biderman József apósa.
2415 Palágyi Lajos (1866–1933) költő, kritikus
2416 Klug Lipót (1854–1944) matematikus, 1897-től az ábrázoló geometria tanára a kolozsvári egyetemen.
2417 Müller Gyula (1857–1929) kefegyáros, a Kolozsvári unitárius egyházközség kebli tanácsának
tagja.
2418 Müller Merész Gyula (1888–1949) festőművész. 1913-ban az Érmészeti- és Régészeti Intézet
képtárának tiszteletbeli őre.
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sárhelyt diák voltam, ott lakott a szobámban. Odamentem, megneveztem magam, mondtam, hogy kisgyermek korában, mint II. gimnázista együtt lakott velem, s szerencsét kívántam neki.
Ott volt Büsch ezredes, Rückauf őrnagy s több tiszt. Megérkezett egy század besztercei
63. ezredbeli katona is. A köztük lévő kevés magyar hangulatos éljenző kedvében volt.
Mindnyájan szeretettel elbúcsúztunk kedves Lőrincünktől, s nehány perc múlva vitte
őket a vonat az ismeretlen jövendő karjaiba.
A mindenható Isten segítse, óvja és hozza vissza épen, egészségben őt nekünk!
*
A múlt héten szerdán kiadtam 70 csomó levélpapirost, és borítékot 3–3 drb-bal, s egy
tábori vagy képeslappal, a felső emeleten és az első emeleten a Berde utca felől. Tegnap a
tornateremben osztottam ki 40 csomót, hasonló beosztással. Ugyanott kiadtam 15 rúd
irónt, s mind itt, mind szerdán minden embernek 2-3 cigarettát is, összesen 240 darabot.
Szerdán és ma a IV. gimnáziumba is vittem 2–2 levélpapirost és borítékot, »s« 1 tábori lapot
és nehány cigarettát.
Ugyancsak szerdán, s ma a II. em. 8. szobában fekvő németeknek vittem egy kis csomag
levélpapírost és borítékot, s külön 10 levélpapírost és borítékot, 12–12 képeslapot és 100100 cigarettát. Az utóbbihoz ma a szivarkahüvelyt, s 1 csomag hercegovinai dohányt én
vettem, és Szász István VII. osztályos töltötte fel.
Ma hallottam előbb Majortól,2419 a könyvtári kapustól, majd délután Kovács Dezsőtől,2420
hogy kedves jó barátom Szabó Imre ref. kollégiumi tanár2421 e hó 16. v. 18-án Kolomea2422
közelében elesett. Puritán, becsületes, igaz ember volt. Halála mély fájdalmat okozott
nekem. Azért mentem ki a Törökvágás felé sétálni is, hogy levertségem itthon ne tűnjék fel.
Mire hazajöttem, Józsi bácsiék útján Mamáéknál már Erzsike is hallotta. Mennyi ilyen veszteség Istenem! Mennyi szép kettészakadt becsületes életpálya, és mennyi űr a derék, kipróbált jó emberek után!
Tegnapelőtt Tóth Istvántól, tegnap Veress Zoltán öcsémtől2423 kaptunk Orosz-Lengyelországból kedves tábori lapokat.
Zoltánnak 26-án küldtem el a kért térképet.
Ma a Pasteur-intézetbe felküldtem 360 drb levélpapirost és borítékot, az E. M. E. nevében.
Március 3. este.
Két-három nap óta ismét gazdátlan riasztó hírek keringenek. Soha egynek sincs forrása,
de mindig biztos forrásból tudják s a kezdetük: „azt mondják”. Kik mondják? Ezt sohasem
lehet tudni. Szombaton már hallottam, hogy Przemyśl2424 elesett. Vasárnap ismét. Hétfőn
2419 Major András, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kapusa.
2420 Kovács Dezső (1866–1935) tanár, író, kritikus, szerkesztő. 1891-től a kolozsvári Református
Kollégium tanára, 1910-től 1933-ig igazgatója. 1908–22 között az Erdélyi Irodalmi Társaság
titkára. 1908–13 között Kiss Ernővel az Erdélyi Lapok szerkesztője.
2421 Szabó Imre (1876–1915) tanár. 1902-ben a kolozsvári Református Kollégium természetrajz–
földrajztanára. Az első világháborúban a 21. honvéd gyalogezred népfelkelő főhadnagya.
2422 Kolomea, ma Kolomija (Ukrajna).
2423 Homoródszentmártoni Veress Zoltán (1890–1969), Veress Sándor és Csomoss Anna fia, Kelemen Lajos unokaöccse.
2424 Przemyśl, ma Lengyelország.
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Csernovitz2425 visszafoglalásáról beszéltek. Tán ez lehetett Przemyśl is. Aztán titokban biztosan tudta sok ember, hogy Sztaniszlau2426 a miénk, csak nem publikálják, hogy esetleges
elvesztése ne rontsa a közhangulatot. Ma újra Kenéz Számi2427 tudta biztos forrásból
Przemyśl elestét.2428 Újra tegnap és ma délelőtt a tanári szobánkban beszéltek arról, hogy
„azt mondják,” hogy a szombaton indult katonavonat szerencsétlenül járt, összeütközött
egy másikkal, és sok a halott s a sebesült. Végre délután Balogh Giza, az irodai segítségem
tudakolta tőlem, hogy az oláhok Brassó környékén vajon igazán lázongnak, mert hallotta,
hogy oda sok katonát szállítnak a leverésükre. Kitől hallotta? „Azt mondják.” Az ember
megbolondul már ebben az idegfárasztó megpróbáltatásban. Fáradt vagyok majd mindennap, s nincs türelmem már a hírek és jóslások hallásához.
Tegnap délelőtt Koncz Rudolf volt helyettes tanárunk,2429 most munkácsi2430 tanár mondott el felháborító baromságokat a szerbiai határszéli és harctéri tapasztalatairól. Ez az
ember igazán nem elfogultan beszélt, s szinte kínosan objektív igyekezett lenni. Előadásából
mégis arról győződtem meg, hogy a mi déli haderőnk tisztikara – ha mind olyan „erőkből”
állott, mint akiket Koncz emlegetett – igazi törpékből és tudatlanokból állott. Legalább ott,
ahol ő volt.
Elmondta, hogy a 23. honvéd népfelkelő ezred egy alezredese Belgrádba való bevonulásunk előtt hetekkel hogy beszélt arról, hogy „holnapután Belgrádban leszünk, s onnan diktáljuk a békét”. Ugyanez az úr a legostobább módon rendelkezett velük úgy, hogy valósággal
hálát adtak az Istennek, mikor elesett. Egy alkalommal 45 km határ védelme esett erre a
nyomorult népfelkelő ezredre, melynél 1, azaz egy ágyú is volt. A szerbek jó kémrendszerükkel hamar megtudták a gyenge oldalukat, s ott törtek be. Több hadosztállyal állottak
szembe, s tartották magukat, ahogy tudták. Mikor aztán nagy veszteséggel vissza kellett
vonulniok, a tábornokuk „gyávaságért” meg akarta tizedeltetni az ezredet. Megjegyzendő,
hogy a terepen nem volt, és az ellenséges erő nagyságáról csak a jelentéseikből értesült.
Utóbb büntetésből a Cigány-szigetre tették ki őket, ahol két napig védtelenül ki voltak téve
a belgrádi tüzérség ágyúzásának anélkül, hogy csak egy puskalövéssel árthattak volna nekik.
Úgy tették őket ágyúfedezetre, hogy saját ágyúik elé 100–150 lépéssel fektették le őket, s
nagyon sok veszteséget szenvedtek az ellenséges tüzérség lövéseitől, míg 6 óra múlva valamelyik parancsnoknak eszébe jutott, hogy ott mégis rossz helyen vannak, s úgy vitték őket
hátrább. Szándékosan sem lehetett volna az embereket jobban prédálni, mint ahogy itt tették. Természetesen csupán osztrák tábornokok és tisztek bölcsessége volt.
Elmondta Luddendorff tábornok2431 egy parancsát. „Egy tiszt 15 önként jelentkező
emberrel lássa el magát 2 napi élelemmel, kelljen át a Száván, puhatolja ki a tüzérség állását,
2425 Csernovitz, ma Csernovic (Ukrajna).
2426 Stanislau, ma Ivano-Frankivszk (Ukrajna).
2427 Kenéz Béla (1874–1946) statisztikus, közgazdász. 1909 és 1917 között a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem statisztikatanára.
2428 Przemyśl várát az orosz csapatok 1915. március 22-én vették be.
2429 Koncz Rudolf (1885–1970) az 1908–1909. tanévben a kolozsvári Unitárius Kollégium, 1912-ig
az Unitárius Főtanoda, 1912–13-ban a munkácsi állami gimnázium helyettes tanára. 1918-ban
a kolozsvári Református Kollégium latin- és görög-, valamint az állami gyakorló gimnázium
latinnyelv-tanára.
2430 Munkács, ma Mukacsevo (Ukrajna).
2431 Erich Luddendorff (1865–1937) az első világháború egyik vezető német tábornoka. Az 1918
tavaszán a nyugati fronton megindított tavaszi offenzívát a vezérkari főnök után Luddendorffoffenzívának is nevezték.
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derítse föl az ellenség főerejét, zavarja a trént, s éjjel vörös lámpással adjon jelzést a Száva
partról, hogy át lehessen onnan két nap múlva őket szállítani.” Igazi elméleti vezetés, de
igazában ez az úr Péterváradról, a kávéházból intézte mindig a parancsait, s egy stréber
segédtisztjének balekje volt.
50–100 km vonalat, befelé 15–20 km-re földeríteni 15 emberrel! Eszembe jutnak önkéntes életem Kozinovszy-féle katedra-bölcsességei.
Március 4., este.
Tegnap délután, estére bokáéig érő hó esett. Estefelé kezdte, és egész évben nem látott
buzgalommal hullott. Ma olvadt ugyan belőle, de estére jó hidege lett. Csak most hullana,
ami még akar, s most lenne hideg, ne későbbi tavaszi hónapokban.
Hallottam Gelei Józsitól,2432 hogy Prágában lévő öccse2433 panaszolta levélben azt, hogy
kenyér helyett kenyérpénzt kapnak, de ezzel csak annyira mehetnek, hogy ötnapi kenyérpénzükért egy napra való kenyeret vehetnek. Így a katonák megéheznek, s éhes katonával
nem lehet győzni. Ugyancsak ma a tanári szobánkban beszélték, hogy Kathonay, a mészáros,2434 messzi vidéket bejárt, de vágómarhát már nem kapott. Ez pedig egyik első mészáros.
Március 6., este.
Ma hallottam Bodor Lajosnétól, a volt szomszédnénktól, aki munkácsi, hogy Szolyván2435
felül egyik innen indult menetszázad elpusztult. Erről szólt a múltkori hír. Hágón felfelé
menve elszakadt több kocsi, s rendkívüli nagy erővel visszaszaladt a pályán. A legközelebbi
állomáson egy benzines vonatba ütközött, s a legénység nagy része összeégett. Sok volt a
magyar köztük. Benedek Miklós ügyvéd vezette őket, aki önkéntes-társam volt. Ő megmenekült. Bodorné a hírt Munkácsról tudta.
Tegnap a felső soron a Kossuth L. utcai saroktól a Berde utca felé a 3. emeleti hálóban is,
s a VI. osztály termében kiadtam 75 csomó papirosat és levelezőt. Minden csomóban volt
2–2 boríték és papiros, s egy levelező. Adtam 5 drb ceruzát és nehány családos embernek,
vagy 14 drb képes levelezőt.
Lőrinc2436 Trencsén-Teplicről2437 írt haza. Tehát Orosz-Lengyelországba vitték.
Ma és tegnap sok levelet és levelezőt tettem a postára, amik az unitárius kollégium kórházából kerültek Andrássy, a gépész útján az EME titkári irodájába, a múzeum számára.
Vagy 70 darabot küldtem el, melynek majd fele Ausztriába és Németországba ment.
A most adott 5–600 darab közt mintegy 50–60 harctérről jött tábori lap van. Nehány
igen érdekes, kivált a székelyeké. Tanítványaim gyűjtése is meghaladta már az ötszázat.2438
2432 Gelei József (1885–1952) zoológus, 1907-től 1910-ig a kolozsvári Unitárius Kollégiumban óraadó tanár, 1909-től 1912-ig Apáthy István tanársegéde, majd 1919-ig az egyetemi Állattani Intézet igazgatója. 1919–1924 között az Unitárius Kollégium tanára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
zoológiai gyűjteményének őre.
2433 Árkosi Gelei Gábor, a 24. honvéd gyalogezred katonája 1915. március 30-án, az uzsoki szorosban folyt harcokban eltűnt. Lásd Unitárius Közlöny, 1916. 6. sz. 97.
2434 Kathonay Károly kolozsvári mészárosmester, Magyar utca 52. sz. alatt.
2435 Szolyva, ma Szvaljava (Ukrajna).
2436 Mikó Lőrinc.
2437 Trencsénteplic, ma Trenčianske Teplice (Szlovákia).
2438 Minden bizonnyal Kelemen Lajos érdeme, hogy a legtöbb háborús emléket gyűjtő tanulók
ajándékkönyvben részesültek. Az EME első, Marosvásárhelyt tartott vándorgyűlése emlékkönyvének egyik példányában ez a beírás olvasható: „Erdélyi Múzeum-Egylet ajándékából a
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Az Andrássy által adott leveleket és lapokat átnézve,2439 újra láttam a posta és a kórházak
nehány csinos tévedését. Így egy Csákvárra címzett levél végigjárta az összes itteni kórházakat. Egy Németországból jött levelen a kajántói postaügynökség bélyegzője volt, pedig igen
szépen írva ott volt a borítékján a pontos kolozsvári cím. Galambos Károly piarista tanárjelöltnek2440 testvérétől még januárius 29-én írt levelezőjét, valamint Mélik Jeromos2441 egy
levelezőlapját, Lakatos András IV. gimnázistám egy levelét, s Péter Károly V. osztályos egy
tábori lapját szintén innen halásztam ki. Viszont az írók tudatlan vagy rossz címzése is bajokat okozott. Volt olyan lap, hogy a feladó neve rajta volt, de a címzetté nem, s egy Palovics
Miklós nevű 32. ezredbeli népfelkelő a feleségének Hangász u. 6. és Hertei (Heltai) utca 6.
alá is megcímezte Keveváráról2442 írt búcsúzó levelezőjét, Gedelán Kálmán nevű 62. ezredbeli munkásosztagban levő katona pedig Zápolya utca 76. alá írt a feleségének. Ezeknek el
akartam vinni a leveleket, s Palovicsnénak hosszú keresés után a testvérét Székely Mózsinét
kaptam csak meg a Heltai utcában. Ott kiderült, hogy Palovicsné a Patai utca végében lakik,
viszont a Zápolya utcában nincs is 76. szám, csak 50. Egy asszony azt mondta ott, hogy
Gedelán Kálmán nevű ember a Holdvilág utcában lakik. Este 9 felé jöttem haza a sok keresésből.
Ma is egész nap havazott. A tél végső rúgásai ezek.
Március 10.
Most délután volt az idén első múzeumi választmányi ülés, 5-től 7-ig. Kár, hogy nem
jegyezhettem föl itt gyűjtött tapasztalataimat, s emberismereteimet. Hét év alatt szép kis
bokréta volna.
Oda Nyiredynééktől2443 mentem, szegény Klári néni, özv. Benczédi Gergelyné temetéséről. Tegnapelőtt reggel holtan találták. Álmában agyszélhűdés érte. Mosolyogva halt meg.
Az Isten legalább szép és könnyű halállal jutalmazta élete sok szenvedései és csapásai után.
Fiáról, Bandiról,2444 a múlt évi nyár óta semmit sem tudunk. Eddig bizonyosan elveszett a
marokkói harcokban, hol az idegenlégióban harcolt. Laci fia2445 Szerbiából betegen hazajőve, itt felgyógyult, s most Bruckban van, tiszti iskolában. Útban volt már, de édesanyját
délután 3-kor temettük, s ő estére volt még csak érkezendő. Sírja körül akkorra volt a hó,
hogy a sírhalmok alig látszottak. Csak mi férfiak mentünk fel oda, s nehány volt cselédje.
Apósom utolsó testvére halt meg vele. Igen derék, áldott jó asszony volt.

2439

2440
2441
2442
2443
2444
2445

világháború leveles emlékeinek gyűjtésében elért szép eredményért kapta: Gergely Pál IV. g. o.
tanuló. Kolozsvár, 1916. máj. 31. Dr. Gál Kelemen igazgató”.
Andrássy Ferenc, a kolozsvári Unitárius Kollégium gépésze több ezer darabos háborús levél- és
táborilap-gyűjteményét az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek adományozta. Az EME választmánya levélben köszönte meg adományát: „Nekünk az a célunk, hogy gyűjteményünkben e nagy
küzdelem résztvevői közül minél többnek állítsunk a jövendő számára háborús levelezésük
megőrzésével emléket s e cél elérésére senki sem tett többet buzgó és értékes gyűjtésével, mint
igen tisztelt Gépész úr”. Unitárius Közlöny, 1915. 9. sz. 170.
Galambos Károly (1893–1930) piarista pap-tanár. 1918–1922 között a magyaróvári gimnázium
tanára.
Mélik Jeromos dezméri birtokos.
Kevevára (1899-ig Temeskubin), ma Opština Kovin (Szerbia).
Nyiredy Gézáné Benczédi Zsuzsanna.
Benczédi Andor (1880–1915) jogász.
Benczédi László.
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Ma a kórházunkban a felső emeleten az északi soron, s a IV. és VII. osztályba kiadtam 60
csomó levélpapirost és borítékot (2–2), s 100 cigarettát. Egy szegény siketnéma könyvkötősegédnek adtunk 1 koronát s 1 kalapot.
A Vécsey lisztes boltja2446 előtt a reggel verekedést láttam. Állandóan 60–70 ember tolong
és lármáz ott. Harmada falusi. Hallom, hogy egy tolakodó, fúródó zsidót az asszonyok csúful megvertek ott.
A XII. osztály termében láttam a szocialista demagóg Kohn (Kuhn) Bélát.2447 Csak nemrég ment be, s már „beteg”. Úgy evett, mint egy farkas, és literes üvegben bor s borvíz is volt
előtte.
Lőrinc2448 március 4-én Czenstochovából2449 írt. Mivel a jelentésekből olvastuk, hogy
Pietrikowtól2450 keletre március 6-án az oroszok támadtak, így szegény Lőrinc már érkezése
napján valószínűleg tűzbe került.
Március 16., este.
Minden nap aggodalommal lessük az olvadást. Ha hirtelen megy: áradás, ha lassan, késő
tavaszodás és éhínség. Szerencsére középutat tartott tegnapelőttől máig. A leesett hótömegnek mintegy harmada olvadt el, kivált tegnap és ma. Bár ebben az arányban és mértékben
menne tovább!
Lőrinctől 9-éről keltezett levele jött Mamának.2451 Fedezékben vannak. Ma ment ugyanoda Balogh Ignác.2452 Tőle Mamának egy levelét küldtük. Ma írtam Lukinichnek Teodóba,2453
Dalmáciába, s ma tettem postára Tóth Istvánnak egy Nyugat-Oroszországot ábrázoló, áttekintésre alkalmas térképet és levelet. Veress Zoltán öcsém 7-ről írta, hogy a neki küldött
térképet megkapta.
Andrássi Ferenctől, a kollégium gépészétől a múlt héten »kétszer« ismét kaptam több
száz levelet és tábori lapot. Megválogattam a mintegy 70 levelet, és 40–50 levelezőt tudtam
továbbítani belőlük. Németországba 24 drb-ot küldtem vissza. Ezekből láttam, hogy a kollégiumunkban lévő német sebesültektől 3 breslaui, 2 kelet-poroszországi, 1 berlini és 2
vesztfáliai volt. Ausztriába különböző helyekre közel 30 levelet és lapot küldtem vissza. Legtöbbet Bécsbe, Csehországba és Morvába, vagy 3 darabot Bukovinába.
Itt is voltak tévesen címzett lapok. Egy Salamon Mihályné nevű asszonynak Kossuth L.
u. 12-re, tehát a kollégiumunkba volt címezve a levele. Megnézettem Gyalui Jenővel,2454 a
bejelentő hivatalban, s Radák u. 5. alatt lakik. Egy IV. gimnázista tanítványom, Baczoni
Géza elvitte neki hazamenő útjában. dr. Kovács Andrásnak,2455 aki a Hunyadi téren lakik,
Kenyér u. 2. alá címzett levelezőjét küldtem el, Tokay László IV. osztályostól. Egy Iván
2446 Vécsei Samu lisztraktára Kossuth Lajos utca 4. sz. alatt.
2447 Kun Béla (1886–1939) politikus, az 1919-es magyarországi forradalom vezetője. Kolozsvárt a
Deák Ferenc utcai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatóhelyettese. 1916-ban orosz hadifogságba esett.
2448 Mikó Lőrinc.
2449 Czenstochova, ma Częstochowa (Lengyelország).
2450 Pietrikow, ma Piotrków Trybunalski (Lengyelország).
2451 Mikó Imréné Biderman Berta.
2452 Balogh Ignác, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyakornoka.
2453 Teodó, ma San Teodoro (Olaszország).
2454 Gyalui Jenő (1897–1921) Gyalui Farkas fia, mentőgyakornok, majd a Janovics-féle kolozsvári
filmstúdió forgatókönyvírója.
2455 Kovács András ügyvéd, Hunyadi tér 11. sz. alatt.
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Melnikoff nevű sebesült orosz fogoly lapját pedig, akit innen valamelyik fogolytáborba
továbbíthattak, Gyalui Jenővel a Vörös Kereszt irodájába küldettem továbbításra, egy nagykőrösi Horváth József nevű honvédről szóló válaszos tudakozó levelezőlappal együtt. Egy
Fridrich Hann nevű szászivánfalvi fiú Bécsből a Kaiser Jubiläeum kórházból küldött csoportképes lapja ismét tévedésből került Kolozsvárra. Eibesdorfba címezte, ami Szászivánfalva
német neve,2456 s melléje írta utolsó postául, hogy Mäjesch (Mediasch).2457 Természetesen
erről a postán nem igazodtak el, de a Siebenbürgen és „Grosz Koklengonidat” jelzés után
Kolozsvárra irányították. A címzett nevére a wieni postabélyegzőt reácsapták, úgy, hogy
csak a Katherina látszott jól belőle, s így a szászivánfalvi lutheránus papnak küldtem el egy
borítékban, hogy híveit ismerve, kézbesítse annak, akit illethet.
A múlt hét »péntek« szombat délutánján a díszterem feletti hálóban kiadtam 75 csomó
levélpapirost és borítékot 2–2 darabbal s 1 levelezővel, s 5 irónt, 120 cigarettát, s 4 csomó 16
filléres dohányt; tegnap újra a tornateremben 40 csomó levélpapirost és borítékot 3–3
darabbal, s 3 drb irónt, s 100 cigarettát. A betegek létszáma összesen 285-re apadt ismét.
Csaknem mind a falukról behozott gyakorlatlan új ápolók vannak velük, már majdnem
három hét óta.
Vécseinél ma csak darakását lehetett venni. Más lisztje nincs készletben.
Délután megszólított dr. Vályi Gábor a Dósa Elek2458 képe ügyében. A Dósa Gergely2459
képét is odaadja ajánlatomra a Múzeumnak, s ezenkívül Dósa Elek dolgozószobájának
rámázott kőnyomatú arcképeit. Ezeket a kézirattári dolgozószobába gondoltam elhelyezendőnek. Holnap szeretnék beszélni ezek dolgában Erdélyivel.
Az I., III. és VIII. osztályosoknak ma beszéltem a tavaszi és nyári munka szükségéről,
hogy minél többen vegyenek részt.
Március 21., este.
Tegnap egész nap, s kivált az éjjel ítéletidő volt. Rettenetes szélvihar tombolt. Betege
voltam, mert folyton csak arra gondoltam, hogy mit csinál ez mostan a Kárpátokban lévő
szegény testvéreinkkel. Az éjjel többször felébredve, órákig nem aludtam. Reggelre meg volt
fagyva minden. Még ezer szerencse, hogy ezzel végződött. Az olvadás 18-án éjjelig jól folyt.
Akkor esni kezdett, s 19-én estére annyira elolvadt a hó, mint addig 5 nap alatt. Most már
megnőtt a Szamos is. Itt nem öntött ki, de Aranka sógornőm2460 mondja, aki tegnap este jött
Besztercéről vissza, hogy Szamosújvár környékén a Kisszamos sok helyen kiöntött. Isten
őrizzen! Csak a havasok nagy hótömege ne olvadna most már rohamosan.
A kollégiumunk betegei 245-re apadtak, míg a 18-án ismét 120 jött, Kolonea és Lavocne
felől. Az előbbi helyről leginkább horvátok, az utóbbiról főleg 65-ös Borsod megyei magyar
fiúk jöttek. Soknak fagyása van. Mondják, hogy újra fedezék nélkül harcolnak, mint augusztusban. Tegnap a felső emelet 6, 23, 10. és a földszint 13. szobájában kiadtam nekik 75
csomó borítékot és levélpapírost 2–2 darabbal, s minden szobában 2–3 drb irónnal. Ma
ismét a tornaterembe jött új sebesülteknek, s az I. emeleten a teol. tanári szoba szomszédsá2456 Szászivánfalva, Ighişu Nou, Wallachisch-Eibesdorf.
2457 Medgyes.
2458 Makfalvi Dósa Elek (1803–1867) publicista, jogász, 1865-től a marosvásárhelyi református egyházközség főgondnoka, 1866-tól Marosvásárhely országgyűlési képviselője. Dósa Gergely fia.
2459 Makfalvi Dósa Gergely (1766–1826) jogász, tanár. Az 1790-ben felállított marosvásárhelyi Református Kollégium jogi tanszékének első professzora.
2460 Zsakó Aranka.
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gában adtam 2 levélpapírosból és borítékból, s egy tábori lapból, részben 3–3 levélpapírosból és borítékból álló csomókat összesen 40 embernek, nehány rúd irónnal együtt. Soknak
nagyon jól fogott, s látszott, hogy mennyire örvendtek.
A II. emeleti 20. sz. szoba ápolónője mondta, hogy a németek elmenetelük előtt kérdezték a nevemet, hogy megköszönjék az ajándékokat, de nem tudta megmondani. Legalább
megmondom a gyermekeknek, akiktől jött az ajándékok nagy része.
A múlt csütörtökön a IV. gimnázium termében adtam 2–2 levélpapírost és borítékot,
egy tábori lapot, s 100 cigarettát az ott lévő 15 embernek. Egészen kicserélődtek.
19-én este voltunk benn Zilahi S[ebess] Györgyéknél. Tegnap este mentek el.
Március 24., este.
Még mind Przemyśl eleste van a lelkemen. Már ezelőtt legalább 6 héttel láttam egy olyan
hírt, melyből sejtettem az őrség akkori sorsát. Egy svéd lapból vett át egy apró betűs tudósítást az Az Ujság, mely megemlítette, hogy Przemyśl őrsége hősiesen tűri a mártíromságot.
Természetesen a később jövő biztató hírek elnyomták az akkor kelt gyanút a lelkemben.
Most aztán egyszerre megtudtuk a valót. Nekem úgy tetszik, hogy Galícia már többé nem
lesz Ausztria tartománya. Bár Lengyelország, s ne Oroszország része lenne.
A drágaság rettenetes. Isten tudja, hogy mi lesz így velünk. Ma mondta Biderman Józsi
bácsi, hogy a meregyói, s mariseli2461 oláhok már olajjal leöntött főzött sarjút ettek. Most
látja el őket a kormánybiztos krumplival, aminek mázsája 15 korona. Az őszön még 7-ért jót
lehetett venni. Egy tojás itt is 12 fillér, s a szalonna, melynek kilóját még az őszön 1 kor. 60
fillértől 2 koronáig lehetett venni, s januáriusban még 3 koronával vettem én is, most 4
korona. A máléliszt, melynek kilóját még novemberben 28 filléren vettem, ma a hatóságtól
árultatva 46 fillér. Milyen rettentő nehéz negyedévnek megyünk!
Ma beszéltem Szádeczky Lajossal. Barabás Samut kérte fel a székely tört. pályadíjalap,
illetve a saját munkája bírálójának,2462 s roppantul a tyúkszemére szisszent, mikor mondtam, hogy Barabás kitűnő levéltárnok és anyaggyűjtő, de az a baj, hogy a székely kérdéssel
irodalmilag nem foglalkozott, s nem kritikus. Nagy Géza elhaltával a másik bíráló, Kozma
Ferenc sem történetíró, s így igen félszeg, és furcsa helyzetbe jutunk, ha a pályadíj odaítélésével, illetve az érdemleges megbírálással éppen két olyan embert bízunk meg, akinek a
szakirodalomban ezen a téren sem súlya, sem munkássága nincs.
A dolgot oda akarta ferdíteni, hogy én lekicsinylem Barabást. Megmondtam aztán, hogy
én őt személyesen jól ismerem, s minden lekicsinylés távol áll tőlem, de itt az ügy érdekéről
van szó, s nagyon különösnek látom, hogy tisztán kettőnk közt őszintén kimondott tárgyilagos nézetnyilvánításomat nemcsak félreérti, hanem egyenesen félremagyarázza.
Az embernek elmegy a kedve ilyen „Közügyek”-től. Most már Szádeczkynek öregségére
minden hibája még élesebben rí ki: hiúsága, személyeskedésre hajlása, önzése, féltékenykedése még erősebb, mint volt.
*
A lapok hírei megint semmitmondók, vagy közömbösek. Ismét valami baj van. Még mi
jöhet? Itt a ref. kollégiumban 6 gyermek van az I. osztályban difteritiszben. Előre veti ret2461 Havasnagyfalu.
2462 „Ha nagyban és egészben egyetértesz velem, úgy vállald el a bírálatot, arra kérlek.” Szádeczky
Lajos levele Barabás Samunak (Kolozsvár, 1915. elején). Román Állami Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy. Fond 78. Barabás Samu hagyatéka. Közölve: Csáki Árpád:
Adatok a székely összeírások 1945 előtti kutatástörténetéhez. Acta Siculica, 2005/2. 308.
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tentő árnyékát a jövő. Majd a kiéhezett lakosság közé aztán csak a kolera kell még. Csak
most kezdünk igazán szenvedni.
Március 30., este.
Még alig tudok szabadulni Przemyśl eleste sötét és nyomasztó hangulatától. Mindnyájunknak a lelkére feküdt ez az ügy, s a szegény jó katonák most már bővön ismeretes borzasztó szenvedései minden nap megtöviskoronáznak. Hány ezer fog még elpusztulni ezután
azokból a tönkregyengült árnyékemberekből, akik fölé dicsőségfényt fonunk elismerésünkből, de segítni rajtuk nem tudunk!
A sajtó már arról ír, hogy megindítják őket a Csendes-óceán klimatikus partvidékére. Jó
kis klimatikus gyógyítás az, ahova csak a fárasztó, kínzó utazás is eltart most három hétig.
Szombaton, 27-én este a Menzánál eljövet láttuk még azt a két nagy bútorszállító kocsit,
melyben nehéz sebesülteket hoztak Uzsok felől, Komarniktól.2463 Soknak nehéz fejsebe volt.
A kollégiumunk kórházában is felszökött a számuk 505-re. A múlt hét elején a II. g. oszt., a
VI. oszt. és a rajzterem szobáiban kiadtam nekik 120 levélpapirost és borítékot, 180 cigarettát, 5 tollszemet, 10 drb irónt, és 2 csomag 16 filléres dohányt.
Pénteken voltam benn a VII. osztályban, hol nem tanítok, s kértem őket, hogy vegyenek
ők is részt a betegek ellátásában és kifogyó készleteinknek a most következő szünidőre
leendő kipótlásában. Oly szépen adakoztak, hogy amit hoztak, az most annyi majdnem,
mind a többi összes osztályé. A VI. osztály újra dohányt, cigarettát, írószert, a VIII. különösen sok felvágni való papirossat és borítékot, és irónt hozott. A III. és IV. osztályosok újra
papirost, borítékot és cigarettát, az V. osztályosok levélpapirost hoztak bővebben.
Az összes dohánykészletet 2500 cigarettára, a levélpapirost és borítékot 1000–1000
drb-ra becsülöm.
Tegnap délután kezdtük a Kismezőn2464 a játékterünk felásását. A VI. osztály kezdte 7
ásóval, s két órát dolgoztak. Ott volt Gál Kelemen, Gálffy Lőrinc, Vári2465 s én. Ástam én is.
Ma délelőtt a kollégium 15 új ásót vett, s folytattuk a munkát. Reggel s délelőtt a teológusok,
délután több osztály volt ott. Most már 35 ásóval s 3 gereblyével folyt a munka. Volt 2 lapát,
s öt kosár és egy gyenge saroglya is. Ezekkel a tanácsomra az utcán összehordott trágyának
való száradt sárt hordták fel a fiúk. Leginkább a III. gimnázisták hozták. Behordtak 21 csomót, vagy 100 kosárral. A Kismező közepének tömör veres agyagföldjére okvetetlenül szükséges ez a trágya. Én is hordtam velük, hogy jó példát adjak. Schuster Emil VIII. osztályossal
vagy 7 kosárral, Eisenstein Félix VIII. osztályossal eggyel, s a kisebb fiúkkal is két kosárral
hoztam. Részt vettem az elterítésben, s egy kosár megrakásában is. Este 1/2 6 után, midőn
beindultunk, a Kismező több mint negyede fel volt törve.
Ha csak szombaton megkezdtük volna, a szünidőig meg lett volna az egész.

2463 Felsőkomárnok, ma Vyšný Komrnik (Szlovákia).
2464 Kismező = 1,5 holdnyi terület a kőmáli szőlők közt a Nádas terére vezető út mellett, ahol a
szőlők közül kiérő út egyik ága a Fellegvár felé kanyarodik, északról a kismezői temető szomszédságában. Lásd Benczédi Gergely: A kolozsvári unitárius kollégium játszóhelyéről. Keresztény Magvető, 1885. 5. füzet. 304.
2465 Vári Albert (1868–1943) unitárius lelkész, tanár.
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Március 31.
Tegnap az órámon elbúcsúztak tőlem a VIII. osztályos, katonának menő fiúk.2466 Megható volt, hogy mikor Márton Lajos2467 szavaira válaszolva a könny a szemembe gyűlt, majd
mindenik fiú könnyezett. Tizenheten mennek el. Még ilyen eset nem volt iskolánk sok
vihart látott történetében, hogy egy osztály így kettőbe szakadjon. Az eltávozóknak ma
írtuk alá rendkívüli érettségi bizonyítványait.
Délelőtt 10-től 11-ig a IV. és VII. osztállyal a Kismezőn dolgoztunk. Én Ketczárral az
útról lapáttal hánytam be a kerítésen át az út megszáradt sarát a kerítés felé eső csomókból.
Igen jó izommozgató torna volt. Azalatt több kisebb fiú kosárral is hordta az út másik feléről. Majdnem 3/4 órát dolgoztam egyfolytában.
Délután 2 órától ismét majdnem 6-ig ott voltunk. Előbb sok bennlakó, falusi fiú is volt,
de rendre sok elment, s utoljára a dolgozók fele apró I–III. gimnázista maradt. Mégis az
egész Kismezőnek felét felástuk. Sokat biztattam a fiúkat, hogy nem kell hagyni, hogy
elmondhassák rólunk, hogy városiakul még ezt a kis munkát sem tudjuk elvégezni. Meg kell
adni, hogy nagy buzgósággal dolgoztak. Még kis zsidó fiúk is, mint a II. gimnáziumból
Adler Nándor és a két Havas folyton ástak, vagy hordták a földet. Tegnap is, a zsidó húsvét
mellett többen dolgoztak velünk. Ma az I. gimnázista Wolheimer József, vagy a IV.
gimnázista Kappel Mihály versenyzett bármelyik osztálytársával. Ellenben a felsőbb osztályos zsidó fiúk távolról sem bírták úgy a munkát, mint osztálytársaik.
Kíváncsi vagyok, hogy holnaptól kezdve a megfogyott munkaerővel mire megyünk.
Nekünk, tanároknak is többet kell dolgozni, hogy ezzel is buzdítsuk őket, de ma délután
csak én és Sándor János ástunk, s egy darabig a VIII. osztályos Bálinttal a kerítésen át bevettünk vagy 20 kosár földet, és felhordtuk a veres agyagföldre trágyának.
Délelőtt László Gyulával voltam künn. Délután ott volt Vári, Kovács Kálmán, Sándor
János, Uzoni2468 s egy darabig Gálfi Lőrinc is.
Ma a IV. gimnázisták 300 cigarettát, a VI. és VII. osztályra újra 200 cigarettát és több
más adományt hoztak. A cigarettakészlet a 3000 drb-ot is meghaladja. A IV. és VII. osztályba vittem »Rettegi Istvánnal« Dániel Elemér[rel] (VII.) 100–100 cigarettát, s mintegy
25–30 levélpapírost és 15–15 tábori lapot. A VIII. osztályba ezen kívül adtunk egy üveg
tintát, egy tollszárat, 3 tollszemet, 2 irónt. Délután Rettegi Istvánnal kiosztottunk leginkább
lengyeleknek a folyosón mintegy 70 drb cigarettát, s a megmaradtakat este az utcán 5 német
huszárnak adtam oda.
2466 A fiúk harctéri szolgálatát a szülők belegyezése tette lehetővé. Ennek hazafias hátteréről szól az
egyik bevonult növendék édesapjának levele. „Mindenek előtt a haza, szívesen adjuk beleegyezésünket, Isten vezéreljen nemes elhatározásotokban. Itt küldöm a szükséges szülői beleegyezést, nyomban k[edves] leveled vételével az ég áldását kérve, hogy szeretett hazánk mielőbb
felvirágozzék és a nyugalom álljon helyre. Nemes cselekedet ez a VIII-ik osztály elhatározása
nem kevésbé a tek. tanári kar és az igazgatóság támogatásásáért fogadják őszinte elismerésünket, nagyrabecsülésünket.” Kohn Jakab levele Kohn Gábornak és Józsefnek (Uzon, 1914. október 16.). ROLKMI Fond 593.
2467 Márton Lajos (†1917) a román fronton halt hősi halált. Nekrológja ismertette rövid életútját.
„1915-ben jelesen érettségizett kolozsvári unitárius főgimnáziumunkban. Azután mindjárt a
hires cs. és kir. 82-ik székely ezred önkéntese lett. Egy év múlva 1916. július hó 25-én, mint
zászlóst az olasz fronton az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Az oláh invázió óta
az oláh fronton küzdött.” Máté Lajos: Márton Lajos zászlós. Unitárius Közlöny, 1917. 11. sz.
172–173.
2468 Uzoni Imre, 1905 óta a kolozsvári Unitárius Kollégium mennyiségtantanára.
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Április 2., este. Nagypéntek.
Tegnap délelőtt hűvös eső hullott egész 11 óráig, s így nem mehettünk dolgozni. Az időt
arra használtam, hogy Ürmössy Géza VII. osztályossal a levéltárban a kiosztásra előkészítettem a fiúk ajándékai egy részét, majd a II. emelet Berde és Brassai utcai során, s a III.
emeleti szobában kiosztottunk 133 embernek 2 levélpapírost és borítékot, 1 tábori lapot, 2-3
cigarettát, s összesen mintegy 25-30 fél rúd irónt.
Miután az eső elállott, du. 1/3 3-kor a 2 Ürmösy fiúval megindultam a Kismezőre, s
útközben a kis Biró Eleket2469 is találtuk a Páris utcában. Összesen rendre velem együtt 12
gyűlt ki. Ide jegyzem a nevüket is. Csombor Jenő, Gálffy Jenő, Lusztig Lajos, Székely Rezső
és Thiering Richárd VI. osztályosok, Ürmössy Géza VI., Csorbits László V. osztályos, Tichy
Géza IV., Ürmössy Gábor IV., Havas Sándor II., Biró Elek I. gimn. osztályosok.
Oly becsületes, buzgó igyekezettel dolgoztak mind, hogy gyönyörűség volt látni. Pedig
metsző hideg szél fújt úgy, hogy végig téli nagykabátomban ástam. Este 6 felé pedig, mikor
indultunk, hó is pilinkézett. Számítgattuk, hogy 9–10 nap alatt akkor is megleszünk, ha
mindennap csak 12–15 dolgozó jön, s ma, mikor délelőtt 9-re kiértem, nagy meglepetésemre ekét kaptam ott 4 ökörrel, s Gál Kelemen szántott.
Kiderült, hogy ő semmit sem tudva tegnapi künnlétünkről, tartott a munka fennakadásától, s a kormánybiztosnál volt értekezleten Páter Béla gazdasági ak[adémiai] igazgatótól2470 ekét kért, aki aztán adott is, s ezzel délre az egész gyepet fölszaggatták. Több fiú is
fogta az eke szarvát, s Dániel VII. osztályos különösen ügyesen szántott. Mi délelőtt felástuk
ott, ahol az eke a széleken kihagyta, s délután 10 fiúval apróztuk a szántást. Jó darabot haladtunk. Velünk dolgozott egy óra hosszat Vári Albert is. Ellenben a többi arra felé sem jött. Ma
délután a fiúk közül ott voltak Repmann Gyula VII., akit én hívtam, s csak egy órára jött fel,
mert állítólag anyjával templomba ment, Csombor Jenő, Gálffy Jenő, Lusztig Lajos, (1
óráig), Ürmössy Géza VI. osztályosok, Seiler Zoltán V. osztályos 2 órát, Ürmössy Gábor IV.,
»Kalmár Ferenc« Adler Nándor II. »osztályosok« osztályos és Jakab Géza, Biró Elek I. osztályosok.
Ma már lankadtabban dolgoztunk mind délután, de azért elég szép darabot elvégeztünk,
bár 1/2 6-ra már csak Csomborral, Gálffyval, Ürmössy Gézával, Adlerrel, s a kis Biróval
maradtam. Nekem a jobb karom a törésnél délután állandóan fájt.2471 Úgy látszik, hogy az
erősebb munka hatása.
Eljövetelünkre kijött Erzsikém is, a kicsi Erzsikémmel2472 együtt. Hűvös, de pompás jó
időnk volt. Kiskabátban dolgoztunk.
*-

2469 Ifj. Biró Elek, id. Biró Elek unitárius lelkész és Biró Elekné, született Réthi Johanna fia.
2470 Páter Béla (1860–1938) botanikus, gyógynövénykutató, 1893-ban a kolozsmonostori gazdasági
tanintézet munkatársa, 1910-ben igazgatója. 1893–1907-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
2471 Kelemen Lajosnak mindkét karja eltört gyermekkorában. A bal II. elemista, a jobb IV. gimnazista korában.
2472 Mizgan Jánosné Kelemen Erzsébet (1911–1939), Kelemen Lajos leánya.

431

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Április 5., este.
Szombaton délelőtt s délután is ástunk a Kismezőn. Délután már csak tízen dolgoztak.2473 Köztük a 3 Havas fiú.2474 Zsidók ünnepük volt, s mégis derekason ástak. Sok ember
vehetne példát tőlük. Ünnep első napján délben Ürmössy Gáborral 170 embernek adtunk a
második emeleten levélpapirost, borítékot, tábori lapot s 3–4 cigarettát.
Külön vittem a VI. osztályba a VI. osztályéból 1 doboz cigarettát, s a IV-be ugyancsak a
IV. osztályéból. A VI. osztályba hagytam 30 borítékot és levélpapirost, s 15 tábori lapot, a IV.
osztályba ismét 20 levélpapírost, borítékot, s 15 tábori lapot. Tegnap kiadtam még a felső
emeleten 5 német huszárnak és nehány hadseregünkbeli gyalogosnak 1 üveg tintát, 2 irónt,
2 tollszárat és 6 tollszemet, 80 cigarettát, s egy csomag levélpapirost és borítékot.
Ugyancsak tegnap a görögpótlós teremben az ott lévő 5 embernek a szokott írófelszerelést s 20 cigarettát, a VIII. osztályban újra ugyanezeket és 50 cigarettát, a dékáni szoba
szomszédjában 20 Nagybereznáról,2475 a kiürített kórházból jött, nagyrészt fagyásos »sebesülteknek« sebesültnek 100 cigarettát, papirost, borítékot, irónt adtam. Hasonlóképp a tornateremben újra 38 embernek 4 cigarettát s írófelszerelést osztottam ki. Végül ma délután
az V. osztályosok adományából az osztályukban fekvő betegeknek 3 csomag levélpapirost,
borítékot, 2 irónt s 48 cigarettát, s 35 Nagybereznáról jött betegnek ismét a felső emeleten
4–4 és néhol 5 cigarettát, 2-2 levélpapírost, borítékot juttattam, s többnek irónt is.
Mivel ezek több szobában voltak szétosztva, ott a többi betegnek is adtam egy-két cigarettát, úgyhogy összesen több mint 300 fogyott el. Tegnap és ma 8 doboz gyufát is kiadtam.
Tegnap úrvacsorát vettem. Délután voltam a Kányafő alatt a Szamos félszigetén 5 fiúval,
ma Erzsikével a Házsongárd tetején. Tegnap is, ma is egy tányérra való galambbegy salátát
szedtem.
Este voltunk Arankáéknál.2476
Április 13., este.
Tegnap besoroztak újra katonának. Délelőtt 9 után került reám a sor, a katolikusok tornatermében. Ismerőseim közül bevették még Nagy Miklós MÁV fogalmazót, Benkő Elemér
és Ürmössy Sándor ügyvédeket, Óvári Elemért. Bevették Schmidt Henrik2477 és Gombócz
Zoltán2478 egyetemi tanárokat is. Délután 1/2 1 tájt föleskettek. A velem egyszerre előállott
30 emberből én voltam 176 cm-rel a legmagasabb. Gyenge anyag volt, úgy, hogy még 3 sem
volt belőlük olyan fejlett izomzatú sem, mint én, s mégis felénél többet besoroztak. Összesen 100-nál többen esküdtünk fel.

2473 Tanítványai írásban is értesítették, mikor számíthat rájuk a munkában. „Tisztelettel vagyok bátor tudomására hozni a Tanár úrnak, hogy egy pár napig nem vehetek részt a mezei munkában,
mert tegnap, aug. hó 10-én hirtelen el kellett utaznom a nagybátyámhoz Aranyosgyéresre. Ha
majd egy pár nap múlva hazamegyek, szívesen a rendelkezésére fogok állani a Tanár úrnak a
további munkálatok folytatására. Csombor Jenő.” Csombor Jenő levele Kelemen Lajosnak
(Aranyosgyéres, 1915. augusztus 10.). ROLKMI Fond 593.
2474 A három Havas-testvér: György, Elemér és Viktor.
2475 Nagyberezna, ma Velikij Bereznij (Ukrajna).
2476 Zsakó Aranka.
2477 Schmidt Henrik (1877–1953) nyelvész, germanista. 1911-ben a kolozsvári, 1921-től 1946-ig a
szegedi Ferenc József Tudományegyetem germán filológiai tanszékének vezetője.
2478 Gombocz Zoltán (1877–1935) nyelvész. 1914-től 1921-ig a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen ural-altáji összehasonlító nyelvészetet tanított.
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Az ünnep utáni szerdán elvégeztük a Kismezőt. Azon a napon Bornemisza és Dali
Dezső VII. osztályosokkal 100 embernek, s másnap újra én egyedül 70-nek adtam a felső
emeleten 2 levelezőt és borítékot, s 1 tábori lapot, s 4–4 cigarettát. Midőn egyedül osztottam
a fiúk ajándékait, a felső emeleti szobákban, a III. emeleti nagyteremtől, s a 23. sz. szobától
végig összesen 14 csomó 16 filléres dohányt adtam ki, cigarettapapírossal együtt, mert a
töltött cigaretta kifogyott. Ugyanaznap a német huszároknak 10 drb koronás dohányból
töltött cigarettát, 1 csomag levélpapirosat és borítékot, 1 tollat s 1 tok gyufát adtam. Újra a
felső emelet szélső szobájában ugyanakkor egy lengyel lovasnak 10 Király cigarettát, az első
emeleten 1 huszárnak 5 Szultán cigarettát adtam Imre sógorom2479 ajándékaiból, s vittem az
V. osztályba 1 drb tintairónt, ruhajegyezni Csorbits László ajándékából.
Tegnap reggelre hó esett. Ma egész nap zuhogott az eső. Ma írt Miklós Budapestről.
Szegény édesapám húsvétkor újra betegen feküdt.
Mostanság majd mindennap elküldtem a kollégium kórházától gyűlt levelek és lapok
közül 30–40–50 darabot feladóiknak. Decembertől fogva már 7–800-at szétküldtem. Tegnap az E. M. E. irodájába egy olyan Rohatyn2480 mellé küldött, de kézbesíthetetlen levelet
hoztak, melyet feladójuk itt egy E. M. E. borítékban 1914. szept. 25-én tett postára.
Április 26., este.
Reggel 3/4 7-kor töltötte be a kicsi Erzsikém negyedik évét. Egy koszorú fügét vettem
neki születésnapi ajándékul, amit nagyon szeret.
Az elmúlt két hét alatt kiosztottam 940 drb cigarettát, s 140 embernek a szokott 3 drb
papirost, borítékot és levelezőt, s több mint 10 rúd irónt, tollszemeket, gyufát és
cigarettapapirost. Tegnapelőtt Ürmössy Gábor több kötet könyvet hozott nekik. Ezeket is
kiadtuk. Főleg magyar munkák voltak, de volt 2–3 német is. Ma újra Szörcsey László V.
osztályossal kiadtunk 56 embernek a szokott számban levélpapirost, tábori lapot, 14 fél rúd
irónt és 110 cigarettát négyenként, a »tornateremben« második emeleten, a 6., 8., 9. sz. szobákban.
Tegnap Székely Tibor és Csép Miklós VI. osztályosokkal adtunk ki a tornateremben
levélpapírost,1 üveg tintát stb. és cigarettát, s ismét csak cigarettát az I. emeleten a levéltárral
egy soron levő két szobában.
Ezen és az előző héten elküldtem 222 levelet és tábori lapot a kórházból gyűlt darabokból.
Tegnap 96 fiúval a Plecska-völgyben voltunk, s este 3/4 8-ra a Bükkön át jöttünk haza.
A múlt pénteken este hallottam, hogy Pap Zsigmond tavaly végzett tanítványom, 21.
ezredbeli honvéd a Kárpátokban elesett.2481 Egy srapnel összetépte. Pálffy Antal ugyancsak
tavaly végzett tanítványom ugyanonnan hazahozva, átlőtt tüdővel fekszik a tanítóképző
kórházában.
Május 6., este.
A múlt héten Csegezy VII. és Kappel Mihály IV. osztályosokkal kiadtunk 120 embernek
2 levélpapirost, borítékot, 1–1 tábori lapot, 340 cigarettát, 3 csomó dohányt, több ceruzát és
2479 Mikó Imre.
2480 Rohatyn, ma Rogatin (Ukrajna).
2481 Téves hírnek bizonyult, a következő héten levelet kapott Pap Zsigmondtól. Lásd az 1915. május
6-i naplóbejegyzést.
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pennát. Ismét én vittem a múlt héten, s tegnap, hogy meghallottam annak a hírét, hogy a
kórházba nem lesz szabad bemenni, 400 kész cigarettát, 7 csomó dohányt, 350 levélpapirost,
ugyanennyi borítékot s 140 tábori lapot, 6 rúd ceruzát. Mind a felső emeleten adtam ki.
Most már itt is volt kiütéses tífusz. Többet nem szabad bejárni. Ami kevés készletünk
maradt még, azt majd a veszély megszűntével fogom valaha – ha ugyan itt leszek – kiosztani.
A múlt hét végén, s ennek az elején elküldtem a postán 85 tábori levelet és lapot feladóiknak.
A múlt vasárnap 10 első s II., és 11 III. gimnázistával a Bácsi-torokban voltunk. Annyi
martilaput szedtünk, hogy négyszer telt belőle vacsora. Tegnap ugyanott voltunk a II. osztállyal, s ott magyaráztam nekik az itt látható kőbányaomlásokon a földkéreg alakulását, a
források keletkezését, s a patakok romboló és építő munkáját s a teraszképződést, amikre ott
mind szép példák voltak.
Az Angyalkút2482 közelében uzsonnáltunk, s a kútnál bővön ittunk, s azután még félóráig
játszottunk. Velünk volt Vári Albert is. Ismét sok martilapit szedtünk. Most Mamának és
Arankának hoztam. Magunknak is egy ételre való arannyal-versenyzőt. Az Angyalkút felé
az erdőben holdnyi területek vannak tele ezzel a jóféle salátával, de senki sem szedi.
A Kányafő felé jöttünk haza. Ott ért a naplemente is. Szép kilátást élveztünk. Az Ünőkőtől a Bihari-havasokig lehetett látni az Erdélyi-medence szélső határhegyeit. A fiúknak erre
külön felhívtam a figyelmét, s nehány jellemző magassági pont és az abszolút, s viszonylagos
magasság megmagyarázása után jöttünk le onnan, sok szép virággal.
Gyönyörű volt a Kányafőn túl levő magas terasz, szép bársonyos zöld gyepével és sárga
kökörcsén-féle virágaival. A vadkörték az erdőszéleken úgy állottak díszükkel, mint egy-egy
óriási fehér menyasszonyi bokréta.
Nyolc óra lett, mire beértünk. A Vigadóba is bementem, hogy a megkésett fiúk vacsorát
kaphassanak. Szerencsére a teológusok nem voltak benn, s azokét megehették.
A kapuban az öreg Farkas Lajos egyetemi tanár mondta a gorlicei győzelem2483 most már
számban túlzott híreit. Tegnapelőtt este elmentünk a katonabandával éljenző, örvendő
emberekkel a városháza elé, mikor a jó hír első része megérkezett.
Ma este újabb jó szerencsénk hírét adták a lapok. Legyen hála a jó Istennek!
Tegnapelőtt voltam szegény Ürmössy Lajos2484 temetésén. Megvakult volt. Már tavaly
augusztusban úgy járt nálam, mikor választójogáért érettségijéről igazolványt állítottunk ki
neki. Úgy vezettem volt haza szegényt a Hosszú u. 2. sz. alatti lakására, s elvittem neki oda
két nap múlva a bizonyítványt is.
Akkor sokat beszélt nekem életéről is. Jobb sorsra volt érdemes.
A múlt héten holtnak hitt Pap Zsigmond tanítványom 25-ről levelet írt, melyben jelezte,
hogy fogságba jutott, de megszökött. A halálhírét Pálffy Antal terjesztette el tévedésből,
szegény Sztupjár Ernő, derék, jó tanítványom helyett, aki csakugyan elesett.
2482 Angyalkút = a Bácsi-torokban lévő forrás, melyet a Kolping-forrással azonosítanak. Újabb nevét 1934-ben a Kolping Legényegylet turista szakosztálya adta. Lásd Ajtay Ferenc: Kolozsvár
környékének kirándulóhelyei i. m. 107–108.
2483 A Galíciában, 1915. május 2. és 5. közötti osztrák–magyar és német szövetséges csapatok által
végrehajtott frontáttörés volt az 1915-ös tavaszi hadjárat előzménye.
2484 Muzsnai Ürmössy Lajos (1851–1915) író és hírlapíró. 1884-ben a kolozsvári Ellenzék szerkesztője, a magyarországi unitárius egyház főtanácsának tagja. A kolozsvári Unitárius Kollégiumban Kelemen Lajos egyik tanítványa.
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Nemes Ödön írt, s válaszoltam neki.2485 A múlt hét derekán kezdték a fiúk felhívásomra
a rézgyűjtést. Közel egy mázsa van már.
Május 23., délután.
Vérpiros Pünkösdje Európának, ki hitte volna csak egy évvel előbb is ily véres, gyászos
létedet?
Ki hitte volna, hogy ennyi borzalom és gonoszság tomboljon ma a világon? Hiszen maholnap minden hazugságnak bizonyul, amiben hittünk, bíztunk, amit szentnek tartottunk
és tanítottunk. A történelemnek egy nagy igazsága mégis megmarad: az, hogy az államok is
csak olyanok, mint megalkotóik, az emberek. Itt is van jó és becsületes, másfelől hitvány és
gonosz, s itt is – mint az életben oly sokszor – az utóbbi boldogul. Mégis a haladás éppen
abban áll, hogy a jobb, tökéletesebb, becsületesebb jusson előbbre s kerüljön felül. Miért van
»úgy« az, hogy ez csak oly véres áldozatokkal »lehessen ez« lehet? Hol van az emberi gyarlóságnak nagyobb szégyenbizonyítványa annál, hogy az emberiség mindig csak vérontás és
gonosztettek után látja be, hogy amit azokkal elér, ugyanazokat azok nélkül is el lehet érni?
Szeretném most szociológus urainkat mind odaküldeni a lövészárkokba, hogy lássák bölcs
elméleteiket az emberről a valóságban. Szeretném azokat is melléjök fektetni, »a« akik szervezett emberállatok harcaiban csak az „eszmék küzdelmét” látják.
Olaszország! Te a római alávalóság igaz, egyenes leszármazott fattya! Ennyi és ilyen jellemtelenségre mégsem hittünk képesnek. Vajon ennél hitványabb tudnál-e már lenni?2486
Tegnap bezártuk a kollégiumot. Újra a templomban kellett összegyűlnünk.
Pénteken még nálunk volt Pál Tamás, Darkó Lajos, Lakatos András és Csipkés Lajos
búcsúra uzsonnán. A három utóbbi megválik az iskolánktól. Nagyon szerettem őket. Szegény kis Darkó azt sem tudja még, hogy mi lesz vele? Apja is be van sorozva, s ha bemegy
katonának, ő kell hogy gazdálkodjék otthon. Melegszívű, hálás érzésű, jó gyermek volt.
Ittlételük alatt feljött még Badóczi Árpád és Nagy Zsigmond, két III. gimnázista is, hogy
eladásra szánt könyveiket aláírjam. Őket is megkínáltuk tésztával és befőttel. Tegnap délután Pataki András uzsonnált itt.
Még elmentem délután a Vigadóba, s nehánytól ott búcsúztam el. Olyan nehéz szívvel
tudok év végén megválni tőlük, mintha gyermekeim lennének.
Május 25., este.
Ünnep szombatján bevittem a kórházunkba vagy 250 levélpapirost és borítékot, s 100nál több tábori lapot, vagy 200 cigarettát, nehány tok gyufát és több irónt. Még egyszer
kiosztottam május 10. körül, ilyenformán az ápolónők útján, csakhogy akkor 13 8-as csomó
dohányt adtam ki, papirossal cigaretta helyett. Ma délután ismét több mint 500 cigarettát,
2485 Ifj. Nemes Ödön gyermekei jövőjével kapcsolatos elképzeléséről írt. Fiát, legifj. Nemes Ödönkét
barátja kezére, a kolozsvári Unitárius Kollégiumban kívánta elhelyezni. „Őtet hozzátok adnám
legszívesebben, ha lehetne az Internátusba, s havonta a harctérről küldeném meg neked a kiadásokat.” A barátja levelére írt feleletfeljegyzésből tudjuk Kelemen Lajos válaszát. „A fiú a konviktusban és internátusban egész évre 640 K-t kellene kifizessen. Ha reszkírozod a nálunk levő
internátusi bajok mellett az évet, mi szívesen felvesszük. A ref.-nál sincs jobban, csak a lakás. A
fegyelem még lazább.” Ifj. Nemes Ödön levele Kelemen Lajosnak (h. n., 1917. április 17.).
ROLKMI Fond 593.
2486 1915. május 23-án Olaszország a Németországgal és az Osztrák–Magyar Monarchiával kötött
hármas szövetséget felbontotta, és az antant oldalán belépett az első világháborúba.
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500 levélpapirost, 400 borítékot, 120 tábori lapot, vagy 15 fél és egész rúd irónt, több tollszárat és hegyet, 1 gumit és 8 tok gyufát adtam ki. Ez az utolsó nagyobb kiosztás. Most már alig
van készlet. A dohány egészen elfogyott.
A borítékokhoz ma 100 drb-ot vásároltam újra, hogy kijusson. Nagyon jól fogott szegény sebesülteknek. Ma éppen 100 jött újra, s ezekből több mint fele kapott. Kivált a II.
emeleti 12. sz. szoba újra tele volt új emberekkel. A 8. sz. szobában 10 magyar, s egy ausztriai
volt. Több magyar a szegedi 5. honvédezredből való volt. Beszélték, hogy Samboron2487 túl,
a múlt szerdán sebesültek meg, a saját ágyúik gránátjaitól. Tisztjük elmulasztotta értesíteni
az ütegparancsnokot arról, hogy előre mennek, s az ellenséghez alig 100 lépésre jutva, az
ellenségre lőtt gránátok már előttük robbantak szét és megsebesítették őket. Egyiknek elől a
felső fogai ki voltak ütve s ajka felszakítva, másiknak fejsebe, harmadiknak kézsebe volt.
Bámulatos, hogy ezek az emberek mily nagy lélekkel, és egykedvűséggel viselik a fájdalmakat és fáradságokat. Nem dicsekednek, nem panaszolnak, csak akkor ragyog a szemük, ha a
saját ezredük dicsőségéről szólnak 1–2 szót. De ilyen a többi is. Volt ott 85. és 102. ezredbeli
magyar is, szakasztott ilyen.
Tegnap a kis Szűccsel és 7 II. gimnázistával a Fekete-pallón2488 túl levő berekben és a
monostori kálváriánál2489 voltunk.
Június 1., este.
Tegnap itt volt Ribiczey Gyula.2490 Már tegnapelőtt láttam, a sötétbarna hajtókája miatt
csak hozzá meglepően hasonlító katonaorvosnak néztem 35–40 lépés távolságról. Kétszer
volt a déli harctéren, s ott megsebesült, majd a 68. ezreddel fölkerült északra. Itt sárgaságba
esett, s Galíciából Uzsok2491 felől visszahozták. Budapesten volt kórházban, s ott a múlt nyáron félbeszakadt tanulását folytatva ötnapi szabadságot kapott vizsgára. Itt aztán megjárta.
Jelentkezett a dékáni irodában, s ott Szatmári „irodatiszt úr”, egy csizmadiából szolgává, s
aztán napidíjassá emelkedett dékáni irodai alkalmazott nagyhatalmú fia2492 tegnapra nem
jegyezte elő a vizsgára. Ez a fráter minden kötelessége végzéséért külön baksist vár, s mivel
Ribiczey ezt nem tudta, majdnem elesett a vizsgától. Szombaton félvállról és foghegyről
beszélve vele azt mondta, hogy csak jöjjön hétfőn, s mikor fölment, akkor látta, hogy sem
akkorra, sem másnapra nincs kiírva. Neki pedig ma szabadsága utolsó napja volt úgy, hogy
ha ma sem állhatott volna elő, el kellett volna utaznia, s a 100 korona vizsgadíja kárba veszett
volna.
Helyzetét látva elmentem vele Márkihoz, s megkértük, hogy Baloghot,2493 a dékánt kérje
meg, hogy jelöljön ki neki rövid szabadságát tekintve soron kívül vizsgahatáridőt. Elmen-

2487 Sambor, ma Szambir (Ukrajna).
2488 Fekete-palló = Kolozsmonostoron a Kis-Szamos feletti fahíd. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynévés településtörténeti adattár i. m. 558.
2489 Kálvária = a kolozsmonostori Nagyboldogasszony-templom köznyelvi elnevezése. Sas Péter: A
kolozsmonostori bencés apátsági, majd Nagyboldogasszony-templom. Kolozsvár, 2010, Verbum.
2490 Ribiczey Gyula 1920 után főtanácsosként a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási osztályának helyettes vezetője. Jogtörténészként tudományos kutatómunkát is folytatott.
2491 Uzsok, ma Ukrajna.
2492 Id. Szatmári Nándor egyetemi számtiszt, ifj. Szatmári Nándor egyetemi hivatalnok.
2493 Balogh Artúr (1866–1951) nemzetközi jogász, egyetemi tanár. 1904–1916 között az alkotmányi
és közigazgatási politika tanára.
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tünk Gidófalvyhoz is, hogy írjon az érdekében Boér Eleknek2494 és Óvárinak.2495 Boérnak
azért, hogy Baloghnál támogassa. Gidófalvyt az úton találtuk, s este 7-re, mikor Márkitól
visszatértünk, úgy mentem fel az ajánló levelekért, amíg Ribiczey Baloghnál járt Márki levelét átadni.
A sokféle futkosással jó két órát eljártunk, 8 óra tájban váltunk el, s ma estefelé fölmenve
a jogi karhoz, hallottam, hogy sikerült átmenni a vizsgán. Márki külön is feljött Baloghgal
szólni. A jó hírnek nagyon örvendtem.
*
Pünkösd szombatján este találkoztam Barabás Samuval Gidófalvyéknál. Szádeczky
mégis elküldte neki a munkája kéziratát,2496 de szerencsére nem ugrott be. Előtte kifejtett
nézetemet a székely história ügyéről mindenben helyeselte. Neki nem bírálói munkásságát
kell hogy kérjük, hanem gyűjtői és oklevélkiadói működését. Két szép kötet oklevelét kellene kiadnunk. Mikor azonban én ezt még 1907-ben, s utóbb is egy székely pályadíjalapgyűlésen említettem, Szádeczky agyonhallgatott vele.
Barabást én attól szerettem volna, s szeretném megkímélni, hogy öregségére ne legyen
egy előreláthatólag felületes munka bíráló-balekje, akit odatarthasson az érdekelt író pajzsául, midőn majd őt ütik. Mert az kétségtelen, hogy a rosszul vagy felületesen megoldott
székely történet e kérdés minden vitás részét fölkavarja, s Barabást kár lenne ilyen vitákba
rántani. De ő nem is vállalta a nem neki való szerepet.
Az unitárius püspöktől a múlt csütörtökön hallottam, hogy Szádeczky dühös reám, amiért szót tettem azért, hogy 8000 koronás pályázatnál nem az érdekelt pályázónak, hanem az
arra hivatott bizottságnak a dolga bírálatot keresni. A püspök előtt gúnyosan, mint „hálás
tanítványát” emlegetett, midőn a püspök megemlítette, hogy Barabás választását, s kivált
Szádeczky részéről való fölkérését nem tartom helyesnek.
Ő egy közügyben, a közérdek rovására megkísérlett pajtáskodó eljárásához engem is
szeretett volna fejbólintónak látni, s mivel nem az ő fejével, hanem a magaméval gondolkoztam, tehát hálátlannak tart. Ilyen felfogásához különben hozzászoktam már. Mindenesetre nem engem jellemez, hanem őt.
Június 3., este.
Ma váratlan öröm ért. Nagyanyám2497 benn járt Kolozsváron, s 1906 nyara óta újra
viszontláthattam. Délelőtt 9 óra után az Erd. Múzeum Levéltárában Veress Sándor öcsém
keresett, s tőle tudtam meg, hogy benn van. Lementem érte a Tisza-házhoz2498 s kértem,
hogy jöjjön el hozzánk, mert otthon nagymosás lévén, Erzsikének s a bubának lassú lett
volna felkészülődni, s elmenni. A Szentegyház utcánál kocsiba ültettem s feljöttünk. Rendkívül örvendek, hogy Erzsike megláthatta, s a kicsi leányom is megismerhette. Így már két
dédanyját láthatta, ami igazán ritkaság. Nagymama 81 éve mellett Istennek hála teljes testi
2494 Boér Elek (1898–1954) közgazdász, jogász, a kolozsvári egyetem jog- és államtudomány karának tanára.
2495 Óvári Kelemen (1844–1925) jogtörténész, egyetemi tanár, a jog- és államtudomány kar tanára.
2496 A Kuun Géza gróf elnökletével működő Székelyek Története Pályadíjalap-bizottság Szádeczky
Lajost bízta meg a téma megírásával. Lásd Századok, 1894. 941–942.
2497 Kelemen Lajos apai nagyanyja, özv. Kelemen Lajosné Vadasdy Amália. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 41.
2498 Tisza-ház = a Szentegyház utca 34. sz. alatti házat a Tisza, majd a Zeyk család birtokolta. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 447–449.
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és lelki épségben van. Tíz órától 1/4 12-ig volt nálunk, s kocsin vittem le újra haza, és du. 1
óráig ottmaradtam vele.
Délután Szűcs Ernő, Péter Sándor VI., Péter Ferenc IV., és Gergely Pál, Szathmáry IV.,
Biró Elek és Kerekes Lajos II osztályosokkal a Hója erdőben2499 és a Kányafőn voltunk. Viszszajövet találkoztam Költő Gáborral,2500 s a nála levő Estilapból olvastuk Przemysl bevétele
örömhírét.
Tegnapelőtt beszéltem a Mátyás király téren sokáig Biró Vencellel,2501 s felhívtam az Erd.
Múz. Levéltáraira a figyelmét, tegnap pedig a Teleki-levéltár missiliseit mutogattam meg
neki. A szép nagy anyag meglepte, s hiszem, hogy most már benne kitartó és lelkes dolgozó
embert találtam a levéltár anyagából. Végre tíz év után akad egy ember, akinek nem hiában
szóltam. Huszti András2502 leveleit, melyekre Török Istvánt 3 évig hiába kértem, legelőbb fel
fogja dolgozni, s majd a többire is sor kerül.2503
Június 14., este.
Nehány nap óta nem írhattam, s azóta mennyi minden történt! Legsúlyosabb csapásunk
szegény jó Barabás Ábel halála.2504 A tavaly az iskolai év végére Nyiredy Géza bácsi halála2505
ütötte reá a fekete pecsétet, – erre az Ábelé. Szegény igazi naiv, gyermekileg jó lélek volt, aki
szinte senkire nem tudott haragudni. Én benne a jó, becsületes, megértő és szerető kollégát
vesztettem el, akinek szép lelki tulajdonságait szerettem és becsültem, sokféle és fáradhatatlan munkásságát lelkemben méltányoltam, sokszor csodáltam. Fiatalkori hírlapírói szereplését nem szerettem, s akkori hangos, és zajos lármaverése egyenesen ellenszenvessé tette őt
előttem, de később, egy testületbe kerülve láttam, hogy naiv lelkében mennyi a jóság, becsületesség és szeretet. Nagyjából megismertem ifjúsága sanyarúságait, s ez növelte iránta érzett
becsülésemet, törhetetlen munkaszeretete és írói működése ezt az érzést lelkemben iránta
örökössé tették. Mégis szegénynek rossz szándék nélkül nehányszor keserűséget szereztem,
mikor egy-egy öntúlbecslését leszállítottam, s néha nem szerencsésen, vagy nem elég tapintattal tréfáltam felette. Isten a bizonyságom, hogy éppen jó tulajdonságait ismerve, saját
érdekében akartam ilyenkor azt elérni, hogy saját közvetlenebb társaságában legyen valaki,
aki megmentse attól, hogy idegenek közt keményebb elitélésnek, s ócsárlásnak legyen
kitéve. De az én szerepem az advocatus diaboli hálátlan szerepe volt, s éppen az idén határoztam el végleg, hogy többé nem folytatom vele sem, mert láttam, hogy kivált két esetben
rendkívül rosszul esett neki.
Egyik tavaly volt, mikor Tisza István itt járt, s a Bánffy-ház udvarán nagy beszédet mondott. Ott volt Kolozsvár színe-java. Ábel már két-három év óta lelkileg azokkal tartott, akik
2499 Hója = hegygerinc és erdő Kolozsvártól északra.
2500 Költő Gábor (1879–1923) törvényszéki bíró, az ítélőtábla elnöki titkára. A kolozsvári Unitárius
Kollégium felügyelő gondnoka,
2501 Biró Vencel (1885–1962) piarista szerzetes, történetíró, egyetemi tanár. 1925-ben a kolozsvári
római katolikus főgimnázium, 1928-ban a Báthory–Apor-szeminárium igazgatója.
2502 Huszti András (17. sz. vége–1755) jogtudós és történetíró. 1733-ban a kolozsvári Református
Kollégium tanára, 1742-ben egyházából zsinati ítélettel kizárták.
2503 Lásd Biró Vencel: Huszti András Frankfurtban. Pásztortűz, 1921. 3. sz. 96–99. és Huszti András
bujdosása. Pásztortűz, 1937. 13–14. sz. 272–274.
2504 Barabás Ábelné Csiky Gyöngyike egy évvel később, 1916. május 5-én, 25 éves korában meghalt.
Egyetlen gyermeküket, Barabás Lászlót a nagymama, özv. Csiky Antalné fogadta magához.
Lásd Unitárius Közlöny, 1916. 6. sz. 102.
2505 Vári Albert írt róla nekrológot: Dr. Nyiredy Géza. Keresztény Magvető, 1914. 3. füzet. 182–184.
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a meddő veszekedések és gyűlölködés helyett mindenáron építni akartak, de különben nem
exponálta magát. Köztünk mindig hallgatott, vagy velünk egy véleményen volt, s a túlzókat
már nem szerette, a szájhazafiakat sem becsülte, de ellenzéki hírlapíróskodása alapján nyíltan nem foglalt állást soha. Talán tartott az ezért reája zúdulható mocskos támadásoktól, s
másfelől természete sem volt olyan, hogy ily hálátlan téren szerepeljen. Tiszát hallani szerette volna, de mégsem mert eljönni. Mind ingadozott, de az utolsó előtti napon mégis azt
mondta, hogy csak nem megy el, mert ha még őt is ott látják, az már igen nagy feltűnést
csinál. Én másként gondolkozva, a tanári szobában folyó beszélgetés közben bizonyos éllel
azt mondtam erre, hogy „légy nyugodt, Ábel, ott oly sok száz ember közt oly jelentéktelen
emberek, mint mi vagyunk, nem tűnnek föl senkinek”. Én politikai jelentéktelenséget értettem, de ő általánosságban értette, s rendkívül rosszul esett neki. Mikor másnap kimentettem magam és bocsánatot kértem, hogyha bántottam – mert ez nem volt szándékom –, még
mindig méltatlankodott, s itt értettük meg egymást csak jól. Ő a jelen volt ellenzéki hírlapírók, s kivált Magyari Mihály és Jékey Aladár bácsi miatt nem akart úgy feltűnni, mint
Tisza-barát –, holott szegény testestől-lelkestől az volt. Már ekkor elhatároztam, hogy kímélem érzékenységét, s éreztem, hogy a Lucifer-szerepe mily nehéz. Az idén aztán – utoljára
– még egyszer újra szereztem neki egy keserű órát, amit akkor is, azóta is szívből megbántam.
Valahogy arról jött szó, hogy abrudbányai képviselőjelöltsége után, midőn Tisza Kálmán2506 ellen föllépett, őt a minisztériumban mily előzékenyen fogadták, midőn testvére
ügyében fölment. Ő ezt a fiatalkori szerepét még mindig túlbecsülve, komolyan vette. Én azt
jegyeztem meg, hogy ha én Tisza Kálmán ellen fölléptem volna, akkor nem tudtam volna a
minisztériumba elmenni, támogatást kérni legközvetlenebb hozzámtartozómnak. Majd
mikor a miniszteri tanácsosok tüntető udvariasságáról és előzékenységéről szólt, midőn
megtudták, hogy ő Tisza ellenjelöltje volt, azt mondtam, hogy „ez éppen azért történt, hogy
Tisza ellen csak te léptél föl. Így legalább nem kellett attól tartani, hogy megbukik. Te szolgálatot tettél Tisza ügyének”.
Lényegében így is volt a dolog. Ő 24 vagy 25 éves hírlapíró volt, mikor erre a kalandra
vállalkozott, s ezt a föllépést csakugyan rajta kívül aligha vette valaki komolyan. De szegény
mégis rossz néven vette különben elég nyers megjegyzésemet. Nem is akartam soha többet
évődni vele, mert én igazán szerettem és becsültem. Isten akarata más utat mutatott nekem
a magam elhatározása biztosítására, mint amilyent én akartam vagy képzeltem.
Legyen áldott szegény jó Ábel emléke. Bocsássa meg nekem a jó Isten, amit vétettem
ellene.
Mindnyájan sírtunk, mikor megtudtuk halála hírét. Sírhelyét Várival és Hadházy Sándorral2507 együtt választottuk. Temetése volt kedden délután.2508
Tegnap járt itt Miklós öcsém Budapestről. Odavolt Uzsok felé katonavonatokkal 19
napig. Sok érdekest látott és beszélt.
Ma jártunk Szentmártoni Kálmánéknál Erzsikével.
Most délután tudtuk meg, hogy szegény kicsi keresztleányunk, Mikó Judit skárlátban
van.

2506 Tisza Kálmán (1830–1902) nagybirtokos, politikus, 1875 és 1887 között miniszterelnök.
2507 Hadházy Sándor (1894–1975) a kolozsvári Unitárius Kollégium földrajztanára.
2508 Barabás Ábel temetéséről szóló beszámolót l. Keresztény Magvető, 1915. 3. füzet. 192.
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Június 15., este.
Délelőtt kalauzoltam Szentmártonit s a feleségét a könyvtárban. Délután Gyulay VIII.
osztályossal a tornateremben és a 23. sz. dolgozóban kiosztottunk 58 csomó levélpapirost,
borítékot és tábori lapot. 6 rúd irónt, 1 tollszárat, 5 tollszemet és 250 cigarettát. Most már
nagyon kevés a készlet. Szerencsére Garfunkel Róza volt VIII. osztályos 10 csomó 16 filléres
dohányából, s a még megmaradt 3 csomagból kitelt eddig. Ehhez már 3 doboz hüvelyt vettem, s ma újra egyet. Nemrég a Tessitori Nóra2509 kocsipénzéből, melyet nekem megküldött,
200 borítékot is vettem, s Szatmári Győző IV. és Ambrus Dezső I. gimnázisták nehány ív
papirost, vagy 30 borítékot és 60 tábori lapot hoztak. Ma ezekből adtam, s 30 darab az V.
osztályosoktól maradt borítékból és papirosból. Sajnos, most gyérebben tudok eljutni szegény sebesültekhez.
Június 20., este.
Nyolc fiúval az Árpád-csúcson voltam. Véletlenül jutottunk oda. Délután fél háromkor
indultunk el a lakásomról. Ott voltak Péter János VIII., Péter Sándor VI., Fertig Gyula, Gergely Pál, Grünwald Ernő, Sándor László IV. osztályosok, Kerekes Ernő II. és Sándor2510 I.
osztályosok. Előbb csak a Bükkbe indultunk, aztán a szép szelicsei úton fölmentünk, s a
Majláth-kúthoz2511 akartunk jutni, de a harmadik kis patak hídjánál föltérve egy erdei úton,
egyszer csak észrevettük, hogy a Majláth-kút jól elmaradt mögöttünk, s az Árpád-csúcs
turistaútján vagyunk. Ekkor már 3/4 6 óra volt, de tudva, hogy a csúcs már csak félórára
van, mégis nekiindultunk. Fenn a gyönyörű havasalji kép gazdagon megjutalmazott az
útért. A kilátótoronyból sokáig nézegettük a kivált nyugat felé a havasokra felséges kilátást,
a Székelykőt s a Tordai-hasadékot, mely oda egyenesben alig 10–12 km-re van a csúcshoz.
A fiúk egészen elbámultak, mikor meglátták, hogy Kolozsvárhoz mily közelről ilyen közel
látják ezt.
Félórai tartózkodás után az élen végigjőve, a Bükk-tető kútjából ittunk, s 1/4 9-re benn
voltunk a bercsényi turistaháznál, honnan Grünwald telefonozott haza szülői és Fertig, s
Péterék szülői megnyugtatására is. Kilenc utánra hazaértünk.
Érdekes, hogy a kb. 25 kilométer utat Grünwald is, ki múlt őszön még a Kányafőre sem
mert volna nyugodtan eljönni, jól megjárta. A 15–16 iskolai kirándulásnak ez ilyen eredmény mutatja leginkább a kitűnő hatását: sok gyenge fiú igazán ezeken erősödött meg.
Ma templomozás után Ürmösi Károlynál2512 voltam a Tölcséresné-féle 1636-i templomi
kehelytakarót megnézni. A monogramját akartam látni, hogy meggyőződhessem a főtéri
templom »amelyet« egyik ablakán levő TP jeggyel való rokonságáról, mely kétségkívül Töl-

2509 Tessitori Nóra (1883–1969) tisztviselő, előadóművész. Első önálló szavalóestjét 1920-ban tartotta, ettől kezdve két évtizeden keresztül rendszeresen fellépett Erdély városaiban. Kőmíves
Nagy Lajos (1885–1977) újságíró, szerkesztő, dramaturg felesége.
2510 Sándor János, a kolozsvári Unitárius Kollégium I. osztályos tanulója.
2511 Majláth-kút = a Kolozsvár melletti Bükk-erdő egyik forrása. 1905. szeptember 17-én az Erdélyi
Kárpát-Egyesület nevezte el Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök tiszteletére. Ajtay Ferenc:
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei i. m. 13, 71.
2512 Ürmösi Károly (1874–1953) unitárius lelkész, esperes, a Kolozsvári unitárius egyházközség
egyházi elnöke.
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cséres Péter pléhes és üvegező nevét rejti, kitől való egyházunk legszebb művészi kelyhe
1636-ból.2513
Ismét láttam gyönyörű, művészi terítőinket. Nehány darabunk együtt ezreket ér, s értékükről rajtam kívül nem tud szinte senki. Pedig több elsőrendű emlék, olyan, »amelyet«
amely méltó volna arra, hogy országszerte ismerjék.2514
Ezek feldolgozásának gondolata is megakadt a szűklátókörűségen, s túlfelől a politizáláson.
Június 29., délben.
Most jövök az öreg Esterházy gróftól,2515 az elnökünktől. Vagy két hónapja nem láttam
már. Megsoványodott. Ott ül karosszékében, gallérja csak úgy lóg a nyakán. Legalább 6–8
kilót fogyott. „Én nem mehetek el a holnapi ülésre titkár úr, s úgy érzem, hogy többet nem is
elnökölök” – mondotta nekem.2516 Ellenvetésemre komolyan felelt: „Nekem érelmeszesedésem van. Naponta gyengülök. Tegnapelőtt is elszédülve majd’n összeestem. Nem panaszul
mondom, hiszen aki a 85. évet elérte, mint én is, annak az élettel szemben nem lehetnek kívánalmai. Köszönjön meg minden órát. Mondtam már a Főtitkárnak2517 is, hogy gondolkozzanak valakiről utánam. Fájdalom, olyan a helyzet, hogy jó lélekkel még ajánlani sem tudok. Az
alelnökünk2518 olyan, hogy én nem jellemezhetem. De nem csak nálunk olyan. A szamosvölgyi
vasút igazgatóságába ezelőtt 30 évvel megválasztották, s ott sem volt még egy ülésen sem. És
az a baj, hogy lustább a bivalnál. Nemcsak hogy nem megy és nem tesz semmit, de le sem
mond, s így a mások útjában áll. De nincs más se! Még tán az egy Teleki Domokost lehetne
megválasztani”.
Augusztus 13-án adták Józsi bácsiék a Cili picurt.2519
Augusztus 15., este.
Hat hét óta megszakadtak a följegyzéseim. Számot sem tudnék adni róla, hogy miért.
Sokszor elfáradt, máskor kedvetlen, gyakran elfoglalt voltam, néha csak elhagytam az írást,
máskor meg nem akartam a nehéz, nyomasztó hangulatomat leírni, ami elég sűrűn reám
nehezült. Lelkileg elfárasztott ez a gyilkoló háború. Csapások is értek.

2513 Vö. Kelemen Lajos: Tölcséres jelvények a kolozsvári Szent Mihály-templomon. In: A kolozsvári
Szent Mihály egyház. Emlékfüzet az 1924. október 2–12. harangszentelési ünnepségek alkalmával. Szerk. György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1924, Minerva. 57–62. Újraközölve Kelemen Lajos:
Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 54–57.
2514 Kelemen Lajos: A sövényfalvi ev. ref. egyház hímzései a XVII. és XVIII. századból. Erdély Népei,
1901. 1. sz. 15. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 175–177.
és Régi egyházi varrottasok. Pásztortűz, 1929. 118–119. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 287–288.
2515 Gróf Esterházy Kálmán.
2516 Közelgő halálának előérzete miatt 1915. október 1-én lakására hívta Hegyesy Vilmost hírlapírót, hogy lediktálhassa emlékiratait. Négy hónap múlva meghalt, így az emlékirat befejezetlen
maradt. Gróf Esterházy Kálmán életéből. Erdélyi Múzeum, 1916. 1. sz. 24–51.
2517 Erdélyi Pál.
2518 Hadadi báró Wesselényi Miklós (1845–1916) politikus. 1905-ben Kolozsvár országgyűlési képviselője. A zilahi Wesselényi Kollégium főgondnoka, 1899-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület
alelnöke.
2519 Kelemen Lajos házimacskája.
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Július 3-án éjjel meghalt a mi kedves, jó, szelíd, ártatlan kis keresztleánykánk, Lőrinc
sógorom leánya, Mikó Juditka. Hároméves múlt. Igazi kedves, jó gyermek volt. A mosóné
vitte hozzájuk a vörhenyt. Két unokája feküdt abban, s mégis elment azzal a paraszt butasággal, hogy az nem ragad. Szegény gyermeket ő vitte a sírba. Temetésén csak páran voltunk a
családból. Nő, Zsakó Lenkén kívül senki. Velünk szemben, a kórházi halottas kápolnából
temették. Sírját Gergely Pali IV. gimn. tanítványom lefotografálta, s előbb a sír környezet- és
alaprajzát, majd ezt elküldtem Lőrincnek, aki szegény éppen Ivangorod2520 bevétele előtt
kaphatta…2521
Július 28-án éjjel meghalt a mi kedves jó Nagymamánk, Erzsikém nagymamája,
Biderman Alajosné Mikes Szakács Gizella, a kicsi Erzsikénk Nagyságája. Így hívta ő. Ezzel
különböztette meg Nagymamájától.2522 A cselédektől hallotta így nevezni még a Magyar
utcai lakásban, így nevezte; s a gyermek után az utolsó 3 évben így hívtuk mi is. Hetvenhat
éves volt. Áldott jó lélek, gyermekeit, unokáit, minket, mindnyájunkat forrón szerető szív
volt. Fiatal éveiben munkás és jótékony jó falusi háziasszony, öreg korában tisztes matróna,
a család dísze. Én csak az utolsó hat évben ismerhettem, de midőn megismertem, még mindig munkaszerető dolgos háziasszony volt. Engem szeretettel fogadott eleitől fogva, mióta a
házhoz kezdtem járni, s jóságos, pártoló fellépése irántam, közvetlensége és egyszerűsége,
munkássága és jósága a legnagyobb tiszteletet ébresztette bennem, s mikor Erzsikém után
jártam és később, hogy a családba tartoztam tiszteletemhez teljes mértékben iránta érzett
szeretetem járult. Őt mindenkihez csak jónak láttam. Hozzám is mindig csak az volt. Mikor
még Erzsikémet meg sem kértem, de gyakran jártam fel Majális u. 22. sz. a[latti] lakásukra,
sokszor adott nekem rezeda, majoránna, vagy besziók2523 bokrétácskát, mikor megtudta,
hogy én ezeket az egyszerű falusias virágokat is szeretem.
Az utóbbi két évben teljesen el volt gyengülve. Tulajdonképpen 73 éves korában kezdett
elgyengülni, de most az utolsó két évben, s kivált a legutolsóban értelmileg is teljesen
legyengült. Már mikor a tavaly őszön a Magyar utca 1. alól a Jókai u. 16. alá költöztek
Mamáék: Nagymamát a nagy karosszékében kellett hozni, vinni. Járni már nem tudott. De
ő soha sem szokta meg az új lakás tudatát. A másik lakáson mi az emelet egyik szegletéből
könnyen lefuthattunk a földszint másik sarkába, s mivel Erzsike ezt mindennap délelőtt,
délután meg is tette: ő ezt kivált eleinte az új lakáson is várta, s nem hitte el, hogy most már
nem lakunk egy épületben vele.
Ebben az évben már órákig szótlanul üldögélt, s legfennebb akkor beszélt valamit, ha
kérdeztük. Mamának nagyon sok gondja volt vele. Ő emelgette, ápolta. Néha egy éjszaka
ötször-hatszor kellett hogy fölkeljen segítni rajta. Érelmeszesedése volt, s ezelőtt mintegy
három hónappal szélütés érte, de aztán kissé könnyebben lett. Halála előtt mintegy tíz nappal másodszor érte szélütés. Ekkor nagyon elgyengült. Utolsó három napján nagyobbára
eszméletén kívül volt, de nem kínlódott, csak szép csendesen elaludt.
Áldott legyen emléke.
2520 Ivangorod, ma Ukrajna.
2521 A kislány halálhírét valószínűleg keresztapja, Kelemen Lajos tette közzé. „Súlyos csapás szomorította meg dr. Mikó Lőrinc besztercei törv. birót és feleségét, Zsakó Arankát: Judit kis lányuk
rövid hét lefolyása alatt, a tavaszi gyermekjárványoknak áldozatul esett. Az édesapát az északi
harctéren érte a váratlan gyász híre. A megrendült lelkű szülők fájdalmában, a jó barátok és ismerősök seregével, igaz részvéttel osztozunk s számukra Istentől vigasztalást kérünk.” Unitárius
Közlöny, 1915. 9. sz. 170.
2522 Mikó Imréné Biderman Berta.
2523 Buszujok = bazsalikom.
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Augusztus 17.
Délben jártam gr. Esterházy Kálmán elnök urunknál. Most élénkebb volt jóval, mint
június utolján, s még adomázott is. Nagyapjáról2524 két jó adomát mondott el, s mivel mondtam, hogy az elmúlt héten éppen az Erd. Múzeumban levő gr. Esterházy-levéltárat néztem
át 1650-ig, megbízott azzal, hogy a krónikás adomát írjam le, s az ő megbízásából tegyem be
a levéltárba.2525
Gr. Esterházy János, Csesznek ura Veszprém megye főispánja volt. Egyszer egy választás
előtt állott a megye közönsége, s Szent-Gál község2526 nemességét egy jelölt megnyerte maga
mellett. A szentgáliak kemény és izgága nemesek voltak, és erőszakosságukkal sokszor döntötték el a vármegyei küzdelmeket. Várták a szavazást, s kiderült, hogy jelöltjüket a főispán
nem kandidálta.
Éktelen haragra lobbanva megrohanták a vármegye üléstermét, s betörtek az ajtón.
Az elnöki székben ott ült gr. Esterházy főispán, s háta megett állott a huszárja.
A huszár látta a dühös berontást, hallotta a szitkozódást, s tisztába jött egy pillanat alatt
arról, hogy ő itt nem lesz képes gazdáját csupán hősi ellenállással megvédeni.
Székestől felkapta tehát, s hamar kitette az ablakon.
Augusztus 31., reggel.
Három év után végre ismét otthon jártam Marosvásárhelyen. Látni akartam Édesapámat, kinek egészsége állandóan gyenge, s mivel bizonytalan időre vagyok a katonaságtól
fölmentve és a háború fordulatai kiszámíthatatlanok: búcsúzni is jártam. Ma sem tudjuk,
hogy egy hét, egy hónap múlva mi lesz, s ki tudja, mikor mehetek még le szülőföldemre? Ez
a gondolat ösztönzött arra is, hogy Nyárádszentlászlón szintén fölkeresem nagyszülőim2527
már rég nem látott sírját. Augusztus 25-én reggel mentem le. Székelykocsárd körül még
mind foly a munka azokon a sáncokon, melyeken már akkor is dolgoztak, midőn augusztus
4-én néhai Török Bertalan oklevélgyűjteménye behozatalára Nagyenyeden jártam.
Marosludasnál, Malomfalva körül, s Marosvásárhely vidékén szintén dolgoznak a lövészárkokon, s a medgyesfalvi gyártelep közelében a drótsövényeknek való karózat is kész már. A
bizalom jelei a jó szomszédban.
Augusztus 25-én délelőtt megjártam a város egy részét, s újra láthattam, hogy három év
alatt mily sokat haladt és épült. Különösen feltűnt nekem a hatalmas felsőbb leányiskola,
melyet éppen ezelőtt három évvel, otthonjárásom idején építettek, de készen nem láttam.
Kész a Közmívelődési Ház is, mely akkor szintén nem volt még készen. Új, nagyobb épületek még azóta a Közigazgatási tanfolyam, s az Iparos Tanulóotthon, a Posta- és Távíróhivatal
szép impozáns palotái és sok szép magánház. A régi Teleki-kertben az internált-tábor apró
épületei egész új városrészt alkotnak. A városházán alól egész utcasor tűnt el, új tér nyílt, s
új, más utcák keletkeztek. A nagyszabású, pezsgő élet és fejlődés széles körvonalai mindenütt. Csak a mindenható Isten engedné, hogy ez a világot romboló háború már véget érne, s
békében dolgozhatnánk és élhetnénk. Milyen szép és nagy lenne ez a város! Egy negyedszázad alatt elérné, ha el nem hagyná a mai Kolozsvárt, melyet egyes téreken meg is előzött.

2524 Galántai gróf Esterházy János (1754–1840), Veszprém megye főispánja.
2525 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „gr. Esterházy Kálmán ajándéka. Ld. 1913, 100–102. onsz.”
2526 Szentgál, település Veszprém megyében (Magyarország).
2527 Kelemen Lajos és első felesége, Veress Júlia.
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Hazaérkezésem első napján estig otthon voltam, este Biásnál. A Teleki-levéltárhoz igen
értékes, jó névmutatókat készített.2528 Sokkal előbb áll e tekintetben az Erd. Múzeum levéltáránál. Szépen gyarapította az anyagot is. A levéltár Mohács előtti anyagát a múlt évi orosz
betörés idején Zürichbe vitték, s a többit befalazták volt. Csak augusztus elején bontották
újra ki.
Másnap délelőtt itthon a családi dolgokat igazítottam el, s délután az új nyárád-melléki
vasúton kimentünk Apámmal, Antallal2529 és Klárival2530 Nyárádszentlászlóra. A Nyárádvölgyén most mentem egyfolytában így fel. Turistalátványnak is szép. Tisztaházától fel
Folyfalváig orosz foglyok ásták három helyen a Vécke árkát, a Nyárád bal parti mellékvizeinek a múlt század hatvanas éveitől elhanyagolt és betelt levezető csatornáját. Az utasok egyegy gyümölcsöt, kenyeret, cigarettát dobtak ki a foglyoknak, s azok sok helyen rohantak oda
érte. Egy helyt a szentlászlói unitárius pap leánya egy fél kenyeret dobott ki. A vasúti töltés
mélyedése szélén öt fogoly rohant reá, s bár mindeniknek jó darab jutott volna belőle: hárman összeverekedtek érte. A szívem fájt erre a látványra. A nehéz földmunka mellett úgy
látszik, hogy a rendes koszt nem elég. Hallottam is otthon erről. A sógorom2531 60 cigarettát
dobott le a sínek mellé nekik, de szegények vagy háromszázan voltak a három helyen. Az a
8–20 járt jól minden csoportból, amelyik a vasút árkának vizén is átgázolva közel jöhetett a
vonathoz. Milyen lehet a mieink sorsa?
Szentlászlón megnéztem nagyszüleim sírját, melyről azt mondták nekem, hogy mikor
Tóth Károly, a tanító meghalt, őt abba temették. Kiderült, hogy a hír nem volt igaz. Nagy
Jánosnál, a papnál is jártunk Antallal. Néztem a nagyapám házát, édesapám szülőházát,
amely most lakatlan. Szemben van a mostani református templommal. Most már lesüllyedt
a kis ház, melynek két ablaka az utca felőli virágos kiskertre, egy az udvarra, a kapu mellett
már csak vázában álló nyári konyhára nézett. A nagy „elsőház” volt ez. Előtte a pitvar, melyből közvetlenül a kamara nyílt, míg jobbra a kisebb „hátulsó” ház nyílt, a kert felé és az
udvarra egy-egy kis ablakkal. A kis »faház« fa-, illetőleg sövényház le van most süllyedve,
fedele is tönkre menve. Udvarán nagy rakás kő hever. A régi nagy, szép hétszobás fa-udvarház után, azután épült, hogy az leomlott, s a testvérek a nagy, másfél holdas belsőségen
megosztoztak. Előbb nagyapám építette ezt, azután Kelemen Józsi2532 bácsi a középső részre
az elég jó karban meglévő házat, míg a harmadik részt Kelemen Sándor2533 eladta. Most
azon is két vagy három apró paraszt-telek van, épületekkel.
Most a Nagyapám2534 telke Adorjáni Mózes jómódú székely gazdáé. Említettem, hogy
meg szeretném szerezni a telket, hogy legalább ennyi emléke legyen családunk kétszázados
ottlakásának.

2528 A római Szent birodalmi széki gróf Teleki-nemzetség maros-vásárhelyi levéltárában őrzött, eredeti okiraton levő címeres-pecsétek betűsoros jegyzéke. Kiad. Ifj. Biás István, Pálmay József. Marosvásárhely, 1909.
2529 Gálfalvy Antal.
2530 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
2531 Gálfalvy Antal.
2532 Kelemen József (*1802) birtokos.
2533 Kelemen Sándor (1791–1848) katona.
2534 Csomoss Miklós.
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Este Káli Nagy Istvánnal voltam, a pappal. Felesége P. Horváth-leány,2535 egyszerű, kedves asszony. Gyermekük nincsen. Ott vacsoráltam náluk, s Antaléknál2536 háltam új házukban, hol Róza húgom2537 már féléve künn lakik, s egészen falusi asszony lett ott belőle.
Reggel bejöttünk a vonattal, csak Klári maradt ott még pár napra.
27-én délelőtt 11 után a Közművelődési Ház könyvtárát néztem meg, hol Molnár Gáborral,2538 az igazgatóval hosszasan elbeszélgettünk. Délután visszamentem még, de a kirendelt
szolga úrhatnám szemtelensége miatt aztán nem néztem meg a Kultúrház többi részét.
Este a gyorsvonattal érkeztem haza.
Klárival megbékültem. Sokat változott és tanult, s most dolgos házi leány. Elutazásom
utolsó órájában megérkezett Szászrégenből Piroska2539 is, középső fiúcskájával.
Szeptember 2., este.
Délután jártunk Erzsikével Tóth Istvánnál. Augusztus 14-én egy rohamban bal vállán és
tüdőjén át megsebesült. Benn volt Désről az édesanyja is. Hadházy Sándor mellett feküdt.
Meglátogattuk Gálffy Zsigát is, kinél most másodszor jártam.
Kezdődik az iskolai év. Isten segítsen!
*Szeptember 6., este.
Megnyílt az iskolai évünk. Újra az I. gimn. osztályfőnöke lettem, mivel Gálffy Lőrinc2540
mint óraadó nem vállalta az osztályfőnökséget.
Ma beszéltem Gyergyay Árpáddal,2541 tegnap Borbély Samu dr-ral.2542 Az utóbbi örvend,
hogy apja szép gyűjteménye a köz használatára kerül, – az előbbi haragszik, hogy Árkosi
Lajosné2543 miért adta a múzeumnak azt a két ötvös rajzkönyvet és rajzokat,2544 melyek közül
nehány Gyergyai Mihályé volt.2545
Kovács Kálmán útján lehettem olyan szerencsés, hogy e ritka becses emlékeket megismerhettem, s megláttam rögtön, hogy mik és mily értékesek. Árkosiné örvendett, hogy
használhatott vele, Gyergyai pedig neheztel reá, hogy miért nem juttatta a rajzkönyveket
mint családi emlékeket hozzája. Igyekeztem megértetni, hogy a rajzkönyvek többek családi
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

2545

Kaáli Nagy István felesége, báró széplaki Petrichevich Horváth Laura (1874–1946).
Gálfalvy Antal.
Gálfalvy Antalné Kelemen Róza.
Molnár Gábor (1858–1940) jogász, könyvtáros. 1881–83 között a Királyi Tábla gyakornoka,
majd főszolgabíró. Nyugdíjazása után 1913–36 között a Maros Megyei Könyvtár igazgatója.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
Gálfi Lőrinc.
Gyergyay Árpád (1881–1952) orr-fül-gégész szakorvos. 1916-ban a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem tanára, 1919 és 1940 között magánkórházat vezetett.
Borbély Samu sebész, kórházi főorvos.
Árkosy P. Lajosné kissolymosi Gyergyai Borbára (1821–1910) az Erdélyrészi Háziipari Szövetség alelnöke. Ferencz Józsefné Gyergyai Anna testvére, Gyergyay Árpád nagyanyja.
A könyveket a Gyergyay-rokon, Árkosy Gyula kolozsvári közjegyző a főtéri Gyergyay-ház
egyik régi asztalának fiókjában találta meg. Tőle jutott Árkosy P. Lajos (1879–1915) állami vasúti tisztviselő, az unitárius Egyházi Képviselőtanács tagja birtokába, majd halála után özvegyéhez, aki eladta az Egyetemi Könyvtárnak. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját,
melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Árkosi Lajosné, özv. ajándéka. Ld. 1915. 193.
onsz.”
Kissolymosi Gyergyay Mihály (1747–1828) ötvösmester. A rajzkönyvek feldolgozását lásd Kelemen Lajos: Régi ötvös-rajzemlékek Kolozsvárt. Kolozsvári Hírlap, 1916. január 3. 5.
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emléknél, s másfél év alatt ezek révén elődje, dédapja is világhírre jut – de nem nagyon
vigasztalódott. Mennyivel felette áll ennek Árkosiné felfogása, aki éppen úgy örvendett,
mint én, mikor látta, hogy a könyveket mily kincsül becsülöm!
Tegnap délután és este 6 levelezőt és levelet írtam különböző helyekre, a harcterekre.
Most már kevesebb időm lesz az írásra.
Mind bizonyosabbra beszélik, hogy Szerbia ellen új offenzíva lesz, s Romániával is háborúnk készül. Úr Isten, mikor lesz már mindezeknek jó vége?
Szeptember 9., este.
Ma délután meglátogattuk Erzsikével másodszor Tóth Istvánt. Most már nem szabad
beszélnie. Gondoltam, hogy előbb sem lett volna szabad. Csak félórát ültünk le nála, hogy
nehogy fárasszuk. Ideadta szép tábori rajzkönyvét s rajzlapjait, melyekben rendkívül érdekes irónrajzok, a rajzkönyvben több tollrajz, egy igen szép pasztell, s az egyes lapokon 6
gyönyörű, finom tollrajz igazi művészi emlékei a háborús távollétének. Az ezred történetéhez nehány pompás illusztráció kerülhet ki belőlük.
Szeptember 7-én megjelent a Kolozsvári Hírlapban Mikó Lőrinc sógorom levelének egy
része Ivangorod megszállásáról.2546 Elküldtem neki, s ma el tisztiszolgája apjának, Zirbo
Gábor Flora magyargyerőmonostori lakosnak is, hogy emlékül eltehesse. Lőrincnek s Pap
Domokosnak elküldtem az Unitárius Közlöny szeptemberi számát,2547 s Domokosnak levelezőt is írtam.
Tegnap itt Nagyselykre egy ezred tüzér ment le vonaton. Czirják vasúti üzletv[ezető]
főellenőr ma mondta, hogy Brassó és Szeben felé is tegnap és ma, vagy tíz katonavonat ment
le. Azt mondják – én Kovács Kálmántól hallottam –, hogy szombat az oláh-háború kritikus
napja.
Tegnap délelőtt az unitárius kollégiumban levő kórház udvarán láttam, hogy az összes
oláh egészségügyi katonákat újra föleskették.
Olyan hidegek vannak már napok óta, kivált éjjel, mint októberben vagy novemberben.
Félő, hogy a kukorica egyáltalában nem érik meg, s akkor ebből nagy baj lesz, kivált itt,
Erdélyben. A drágaság rettenetesen nyomasztó. Ki tudja, minek megyünk újra neki? Isten
legyen velünk!
Szeptember 22., este.
Fásultan, néha fel-felriadva, a legtöbbször idegesen, bosszúsággal torkig, telnek a napjaim. Órarendem is sokkal rosszabb és fárasztóbb, mint tavaly. Minden reggel 8-kor már
órám van. Akkor – mikor még nincs szükségem pihenőre – 9-kor üres órám van. Azután
egyfolytában jön 2 órám. Délben fáradtan eljövök s délután 2–3-ig, vagy 2–4-ig újra órám
van. Holtra fáradtan megyek a múzeumi irodába, hol semmi érdemleges dolgot nem tudok
végezni, s este elcsigázva jövök haza. Nem tudok tanulni soha. Este már nem fog az eszem.
Reggel nem tudok fölkelni.

2546 Levél Ivangorod elestéről. A Gorcsakow erődre kolozsvári ember tűzte ki a magyar lobogót. –
(„A részlet egy kolozsvári tartalékos főhadnagy hosszabb leveléből való.”) Kolozsvári Hírlap,
1915. szeptember 17. 3.
2547 Az Elhunytak rovatban adtak híradást Mikó Judit haláláról. Unitárius Közlöny, 1915. 9. sz. 170.
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Az iskolai szedergyűjtéssel is tömérdek kellemetlenségem volt. Az első alkalommal az I.
és II. osztállyal a Nádas közelébe mentünk, Kardosfalva felé, a vasúti töltéshez. Itt a kisebb
fiúk egy csomó vadkomlót is szedtek. A III–IV. gimn. a Gorbó-patak torkolata táján gyűjtött. Itt a szederlevél egy része iszapos volt. Az előbbit meg kellett volna válogatni, az utóbbit
meg kellett volna mosni. Az V–VI. osztály a Vörös Kereszt földje mellől hozott. Ez tele volt
tövis-pihével. Meg kellett volna fújni, szellőztetni. Végül a VII–VIII. osztály a Békás felől
hozott. Ebben magyarófalevelek is voltak. Ezt is meg kellett volna válogatni. Azt mondtam,
hogy tegyék külön osztályonként, de reggel az egész felhozta gyűjtését az Igazgató2548 szobájába, s ő az egészet összevegyíttette. Így már most a jó és rossz szedés egy nagy tömegbe
került, s 15 fiú válogatta ugyan majd félnapig, de mégsem lett elég tiszta.
Másodszor az alsóbb osztályokkal a Kányafőn túl a réteken voltunk, míg a négy felső
osztály a szamosfalvi berekben szedett. Sok gazt, rossz szederlevelet összehoztak, kivált a
nagyobbak. Újra összevegyítették a különböző gyűjtéseket, ahelyett, hogy szándékom szerint az ismert jó gyűjtőkét külön, s a meg nem bízhatókét újra külön tettük volna. A válogatást is az újra kirendelt fiúk egy része lelkiismeretlenül végezte.2549
A szeder már hétfőre kiszáradt, úgy hogy kedden zsákolni lehetett volna, de két szolgáné
őnagysága dögsége miatt a szükséges szalmazsákot csak kedden mosták ki s szerdára sem
hozták be. Így már most a levelek úgy megszáradtak, hogy a berakásnál porrá törtek.
A tanári szobába három nap után ma tudtam végre bejutni, hogy a száraz leveleket megforgassam. Ha így türelmem teljesen elvész, és semmi kedvem sem marad ostobán intézett
dolgokban részt venni: akkor ezt újra az érdekeltek nem a maguk rosszul intézett dolga
természetes következményének, hanem az én személyemnek fogják tartani.
Ma jött haza Erdélyi Pál. Délután 4-től 1/2 7-ig vele voltam. Múzeumi ügyeket tárgyaltunk.
Tegnap este 7-kor voltam Tabody Zsolttal2550 a temetőben, a holdvilágon, meggyőződve
arról, hogy K[áli] Nagy Miklós2551 szenzációt hajszoló cikke az elhanyagolt unitárius síremlékekről mennyire nem igaz. Fejér Márton2552 és Molnos Dávid2553 síremlékeit különösen
minél előbb rendbe kell hozatni, de ezt már még júniusban konstatáltuk, mikor a bizottságunk ott járt.
23-án reggel tűnt el a Cili.2554 28-án reggel került meg a Fogklinika pincéjéből.

2548 Gál Kelemen.
2549 A tanulók gyűjtőmunkáját az unitárius folyóirat is kiemelte: „Kolozsvári főgimnáziumunk ifjúságának Kolozsvárt tartozkodó növendékei a nyári szünidőt hasznos munkával töltik. Másodszor megkapálták a Kismezőt és a Majális utca tetején levő paszuly földet s ugyanott elvégezték
a krumpli első kapálását. A Táborhegyen, a Nádas mellett és a Bükkben bodzát, a Hója erdőben
hársvirágot gyűjtöttek, s a gyógynővénygyüjtést tovább is folytatják”. Unitárius Közlöny, 1916. 7.
sz. 120.
2550 Ifj. fekésházi Tabody Zsolt, Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban. Id.
Tabody Zsolt (1873–1951) ezredesfia.
2551 Nagy Miklós (1887–1969) a Teológiai Akadémia felügyelő gondnoka.
2552 Kövendi Fejér Márton (1812–1865) ügyvéd, az 1848-as pesti országgyűlésen Aranyosszék képviselője, az unitárius kollégium felügyelő gondnoka.
2553 Nagyajtai Molnos Dávid (1778–1836) író, 1805-től a kolozsvári Unitárius Kollégium történelem-, földrajz-, majd igazgató-tanára.
2554 Kelemen Lajos házimacskája. Kelemen Lajos a macskájukkal kapcsolatos mondatokat utólag,
kisebb betűkkel írta be.
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Szeptember 24., este.
Délután az egész kollégiummal a szamosfalvi berekben voltunk szederlevélért. Most
már osztályonként külön tétettem le.
Nehány nap óta itthon látom dr. Veress Ferencet.2555 Alig várom, hogy a Pap Domokos
naplóját, melyet tőle Domokos elküldött talán, megkaphassam. Eddig még nem mentem
érte, hogy hazajőve igazíthassa sürgősebb dolgait előbb.
Domokostól tegnap újra levelezőt kaptam, melyben írja, hogy a Persián sírját ő is látta,
és beszélt azzal a Szálfi nevű ellengyelesedett magyarral, akinek a kertjébe temették, és aki
zsebcéduláját megőrizte. Szegény Kálmán! Örökre lezárult minden reménysége a visszatérésnek közénk.
Mindig előttem a képe utolsó találkozásainknak. Augusztus 25. körül (1914) egy délben
elfáradtan mentem haza. Ide a tájban riasztó hírek érkeztek volt az erdélyi honvédek vereségeiről. Lementem volt a Könyvtártól a Széchenyi tér felé, s a Postakert utcán jöttem a Magyar
u. 1. alatti lakásunkba hazafelé. A Postakert utca hajlása felé hallom a dobszót, majd a trombitálást, látom előbb a járdán előretolongó embereket, majd elöl Borbély őrnagyot lovon.
Rögtön láttam, hogy a népfelkelő ezredből mennek. Köszöntem és szerencsét kívántam
Borbélynak, s aztán egymás után láttam legelöl Jeney hadnagyot, régi kosztos-társunkat,
egy szamosfalvi birtokos fiát,2556 majd dr. Vékás Lajos törvényszéki bírót,2557 Domokos
Ernőt, az E. M. E. pénztárnokát, Szatmáry nagyenyedi tanárt, s egy század oldalán szegény
Persiánt. Mindenik ismerőshöz odafutottam, s kezet szorítva szerencsét kívántam nekik.
Szegény Kálmántól tudtam meg, hogy de. 11 után riadót veretve rögtön indították őket. Ő
még meg sem borotválkozhatott volt. A sorból kilépve megöleltük, megcsókoltuk egymást,
s együtt töltött sok szép ifjúi emlékünk futott át a lelkünkön. Könnyes szemmel, forró kézszorítással váltunk el egymástól. Én néztem, amíg eltűntek. Hátul döcögött a húsos szekér s
a tábori konyha. Még nem is ebédeltek volt. Nekem haza kellett mennem. Később, délután
is indult egy zászlóalj. Kimenni már nem tudtam. Augusztus 30-án megvolt Halicson2558 túl
az ütközet, hol ő elesett. Szeptember 3-án, vagy 4-én már hallottam a halála hírét. Most már
örökre csak emlékeim közt él ő is, sok kedves, derűs epizódjával közös életünknek, melyben
jó kedélyével nekem sokszor megaranyozta küzdelmes, nélkülözéses napjaimat.
Isten nyugtassa meg!2559
Szeptember 30.
Ma töltöttem be, a reggel a 38. évet.
Veress Ferenc a Pap Domokos naplóját nem hozta haza. A napló egy ideig nála volt, de
Domokos elvitte, s Veress egy délben hirtelen kapta a szabadságáról az értesítést. Már több

2555 Ifj. Veress Ferenc (1877–1962) bőrgyógyász, orvosi szakíró, egyetemi tanár. 1918-ban a pozsonyi, 1919-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem bőr- és nemikórtani klinikájának
tanszékvezetője. Id. Veress Ferencnek, Kolozsvár első fényképészének fia.
2556 If. Jeney József.
2557 Vékás Lajos (1880–1962) jogász, közgazdasági szakíró. A kolozsvári Királyi Tábla tanácsjegyzője, törvényszéki bíró, 1933-ban a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. vezérigazgatója.
2558 Halics, ma Halicz (Lengyelország).
2559 Kelemen Lajos megőrizte Persián Kálmán leveleit, az egyik búcsúsora képletesen utolsó üdvözletének tekinthető. Persián Kálmán levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1906. augusztus 29.).
KL Lev I. 731.
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mint egy éve nem járván itthon, sietett rögtön indulni, s így Domokost nem értesíthette
indulásáról.
Vasárnap, 26-án 55 tanulóval a Plecska-völgyben jártunk. Az eső odaért. A golyófogók2560 háta mögött húzódtunk meg majdnem egy órára. Csorbits és Szűcs2561 VI. gimn.
tanítványaim igen kedves fényképfölvételeket készítettek rólunk.
Ma délután szedtük ki a Kismezőről a krumplit.2562 Lett 7 szekérrel. A 6 első szekér súlya
meghaladta a 84 mázsát. Tehát közel 100 mázsa van. Igen szép termés.2563 A kert széleiből
leszedtük a csalánt is a katonáknak. Ma találkoztam Zsakó Pistával.2564 Több mint egy év óta
szabadságra jött Kelet-Galíciából, a Szeret mellől. Most már ezredorvosi rangban van, két
kitüntetéssel.
Október 3., este.
Délelőtt véletlenül megismerkedtem, Kelemen Béla századossal, mikor Tóth Györgyöt2565 a Központi Szálló éttermében2566 fölkerestem. Kitűnt, hogy a besztercei Kelemen
Károly bácsi fia, s így nem közelebbi vérrokonság. A református Kelemenek közül való.
Délután 43 tanulóval nagy sétát tettem. Előbb úgy volt, hogy nem megyünk, mert az eső
fenyegetett, de aztán mégis elszántuk magunkat. Felmentünk a nagy gáthoz, innen a Táborhegyre,2567 onnan le a forráshoz az oldalba, át a berken, ki a Kányafő aljával szemben levő
rétre. Ott megpihentünk és uzsonnáltunk, s onnan tovább húzódtunk az ún. Rákócziemlék2568 felé, hol háborúztunk. Innen a kukorica s krumpli földünk szélén, fel a régi kőbányák mélyedései helyén lévő réten, pihenés és játék után az erdő alatt a Plecskába vezető
úton haza. A Kaláris utca végén áttértünk egy ösvényen, s a Monostori út derekánál bejövő
úton, a vámnál jöttünk be. Hazaértünk 1/2 7-re.

2560 A Plecska-völgy felső szakaszában katonai lőtér működött.
2561 Csorbits László, Szűcs Ernő
2562 Benczédi Gergely visszaemlékezésében: „Az első világháború idején burgonyát vetettek a földjébe”. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568–1900) i. m. 209.
2563 A Kelemen Lajos keze alatt tanuló Sándor fiúk édesapja felkereste, hogy a nyáron lovaglásra
akarja őket taníttatni, hogy legyen „megfelelő” elfoglaltságuk. „Megnyugtattam, hogy ez felesleges, mert a jövő héttől 4 hold krumpliföldjét kezdjük kapálni az iskolának. Oda minden városi
tanuló köteles kijárni. A termésből is részesülnek. Aki pedig kivonja magát a munkából, azt a
következő évre nem vesszük fel.” Kelemen Lajos levele Zsakó Istvánnak (Kolozsvár, 1954. május
29.). Dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy Etelka gépiratos átírása. GI hagy. Az eredeti kézírásos levél JZs
hagy-ban.
2564 Zsakó István.
2565 Tóth György (1871–1942) jogász. 1901-től Nagyszebenben törvényszéki, 1917-ben Kolozsvárt
táblabíró. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának titkára.
2566 Központi Szálloda = Korábban Pannonia néven működött, melyet tulajdonosa után Nagy Gábornak is hívtak. Később Melody, most Central az elnevezése. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i.
m. 69–70.
2567 Tábor-hegy = a Fenesi út és a Szamos közti völgypad teteje, fennsík. Történelmi jelentőségű
helynév, itt táboroztak Budai Nagy Antal, majd Dózsa György egy-egy serege, a kolozsvári fejedelemválasztásra Bethlen Gábort kísérő török csapatok és a fenesi csata előtt II. Rákóczi György.
Az általánosan használt elnevezés Táborhely. Vö. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 579.
2568 Rákóczi-emlék.
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Október 16.
Hűlésem újra előállott, s október 5-én, a Kálvárián lévő krumpli kiszedése miatt, 6-án az
aradi vértanúk emlékünnepéért nem lévén előadás, lefeküdtem. Sem ez, sem a forró fürdők
nem mulasztották el tűrhetetlen zsábámat. Feküdtem 11-ig. 9-én kezdődött a szünidő, s
12-én kijöttem hazulról. Ettől fogva ma déli 1 óráig a városi levéltár indexeit tüzetesen
átnéztem és kivonatoltam a marosvásárhelyi, az unitárius vonatkozású, és iskolatörténeti
adatok szempontjából. Kerestem a fejérvári Borbély családra is K[áli] Nagy Istvánnak, de
erre majdnem eredménytelenül. Ugyanerre az Erd. Múzeum könyv és levéltárában is kerestem.
Megkezdtem a városi levéltár »számadáskönyveiknek« számadáskönyvei iskolatörténeti
adatainak kijegyzését is. Az első bővebb följegyzések 1580-tól kezdődnek. Apróságok, de
rendre szép anyag jön össze belőle.
A törvénykezési jegyzőkönyvek kincset érő társadalomtörténeti adatait is itt-ott láttam.
Az 1606. évi t[ör]v[énykezési] jegyzőkönyvben igen becsesek az 1603-i zavarokra vonatkozó adatok.2569
Mennyi rengeteg értékes adat hever itt feldolgozatlanul!
Többször jártam már itt, de ennyit egyszerre még soha sem néztem át. A divisionalis2570
levelek 1557-en kezdődő adatai is igen értékesek. Köztük láttam a gyalui várnak egy 1644
előtti csonka urbáriumát.2571
Lósy Béla fogalmazónak, ki László Árpád levéltárost helyettesíti, megígértem, hogy
megnézem családja leveleit. Azt mondja, hogy családja az, amelyből Lósy esztergomi prímás2572 származott.
Újra vihar előtti csend van Kelet felől. A szerbiai offenzíva eredményétől sok függ. Isten
segíts!
Október 25., este.
A múlt vasárnap és hétfőn (17–18), otthon jártam Marosvásárhelyt. Nem tudtam, hogy
mikor mehetek, s nem jeleztem előre. Lokody Béla táblabíróhoz2573 mentem családi leveleiért, kézirataiért és könyveiért. Vasárnap de. 11 után érkeztem, s mire megtudtam, hogy hol
lakik (Lajos király u. 5.), már elkéstem a lemeneteltől. Délután előbb megpróbáltam Kováts
Ödön unokaöcsém megkeresését két honvédlaktanyában, s mikor ez nem sikerült, 4 órakor
2569 A becses források feldolgozására nem volt lehetősége. Vö. Kiss András megállapításával: Kelemen Lajos „a városi levéltári anyagot is jól ismerte, és csak sajnálhatjuk, hogy a városi jegyzőkönyvek öregkori rendszeres kutatását – és a nap mint nap ebből az anyagból másolt szövegeit
– már nem értékesíthette írásaiban”. Kolozsvári helytörténetírás i. m. 176.
2570 Divizionális = ún. „osztálylevél”, az örökség elosztásakor készült okmány.
2571 A gyalui forrásanyagot Jakó Zsigmond adta ki. Lásd kiadványa előszavát: „Különös hálával tartozom Kelemen Lajos ny. múzeumi és levéltári főigazgató úrnak és dr. Szabó T. Attila egyetemi
ny. rk. tanár úrnak. Ők ketten és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára körül kialakult munkaközösség teremtették meg számomra azt a tisztalevegőjű baráti kört, melyben ez a munka megfogamzott. E kiadvány első gondolata is tőlük származik. Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai. Kolozsvár, 1944, Erdélyi Tudományos Intézet. VI. (Monumenta Transsilvanica)
2572 Lósi Imre (1580 körül–1642) prímás-érsek. 1625-ben váradi megyés püspök, 1637-ben esztergomi érsek.
2573 Lokody Béla (*1876), Kelemen Lajos marosvásárhelyi református kollégiumbeli osztálytársának hasonnevű édesapja.
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mentem Lokodyhoz. Aznap s másnap is reggeli 1/2 9-től délig, s du. 2-től 4-ig mind válogattam a nagy rendetlenségben levő családi leveleket. A Jakab Elek által a Hetilapban ismertetett2574 szép gyűjteménynek csak a romjait találtam, de ennek is kár lett volna elpusztulni.
Könyv, újságregények, tankönyvek, családi levelek, képek, irkák, újságlapok összevissza
hányt tömege volt ott egy nagyobb és egy kisebb ládában, s két nagy ferslagban. Mivel már
régebb vártak: az udvaron volt az egész, letakarva kátránypapirossal. Egy ládára való vegyes
anyagot válogattam ki.
Láttam Lokodyéknál öt drb Simó-képet.2575 Szentléleki Sándor Ignácot2576 ifjabb és öregebb korából, feleségét, Sándor Józsefet2577 és egy leányt ábrázoltak. Ott tudtam meg, hogy
az öreg Kővárynénál2578 élő vénkisasszony Simó leánya.
Tegnap a Csillaghegyen voltam 74 fiúval.
November 3., este.
Tegnap kaptuk a szomorú hírt, hogy Lőrinc sógorom sebesülten orosz fogságba esett.2579
Ma Imrének2580 is jött tábori lapja Szegedy ügyvéd tart. főhadnagytól erről, s írta haza Höntz
Aristides is. Szerinte mell-lövéssel esett fogságba. A Höntz levele szerint 900 sebesültet
kötöztek be, de aztán menekülniök kellett, és ezek nagy része is fogságba került. Baranovici2581
közelében volt mindez. Úgy látszik, hogy e fontos vasúti csomópontért az oroszok nagy
erővel léphettek fel, mert a miénkek ott jól kiépített fedezékekben voltak, s mégis ily nagy
veszteséget szenvedtek.
Szegény Tóth István ma ment vissza Prágába. Bekísérte Désről az édesanyja is. Háromnapos szabadságon volt otthon. Itt este nálunk hallotta a harctéri helyzet e szomorú változását, s nagyon rosszkedvű lett. Igen meg van hűlve, sebének gyógyulása sem tökéletes, s
most, ahogy fölérkezik Prágába, biztosan mindjárt kiviszik, éppen a télre forduló rossz időben. Bátor, bizakodó, jó katona, de őt is nehezen érintette a rossz hír. Kedvetlen volt azért is,
mert 80 korona kölcsön elkért pénzét nem kapta meg, s szegény szülőinek ez most, e rettenetes drágaságban rendkívüli súlyos fennakadást jelenthet.
Borzasztóan fáradt vagyok. Valóságos agybetegnek érzem magam, kivált egy-egy déli és
délutáni órámon. Ha még félévig így tart, le fogok törni, ha ugyan meg nem bolondulok.
Szegény jó Lőrinc sorsa is levert és bánt. Istenem, mikor lesz vége már ennek a vadállatokhoz méltó küzdelemnek, melyben már csak a gazembereknek van haszna? Drágaság, kap-

2574 Jakab Elek: Lókodi György történelmi műveiről. Hetilap, 1854. 74. sz. 5. Homoródszentmártoni
Lókodi György (†1854) 1843-ban a marosvásárhelyi királyi tábla ügyigazgatási ügyésze, gyümölcstenyésztő.
2575 Kissolymosi Simó Ferenc (1801–1869) festő. 1836 és 1866 között a Normál Rajztanoda rajz- és
szépírás tanára. Az 1860-as években Veress Ferenc fényképeit színezte, festette.
2576 Szentléleki Sándor Ignác 1846–48-ban a székelyudvarhelyi tímárcéh szószólója, ügyvédje. 1848
után a város főjegyzője lett.
2577 Szentléleki Sándor József (1824–1889) színházi jegyző, titkár.
2578 Kőváry László felesége, Knausz Johanna (1831–1918).
2579 Újsághír is beszámolt fogságba eséséről. „Kaáli Nagy Béla, dr. Mikó Lőrinc és dr. Kiss Gábor
(Segesvárról) az Ural hegység tövében, Perm kormányzóságban, Szolykamsk nevü városban,
Szentpétervárral egy szélességi fok alatt vannak orosz fogságban.” Unitárius Közlöny, 1916. 6. sz.
96.
2580 Mikó Imre.
2581 Baranovichi, ma Baranavicsi (Fehéroroszország).
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zsiság, önzés, visszaélés, s közben a nemzetek legjava elpusztul azért, hogy e hitvány tulajdonságok itthon orgiákat ülhessenek.
Most este jött haza a Buba Mamáéktól,2582 egy heti távollét után. A Jéger Klárika betegsége miatt vittük le. Azóta átestünk a költözésen. Egy emelettel lennebb jöttünk, s most már
három szobánk van. Jó hűléssel kezdtük benne.
November 9., este.
Lőrinc már kétszer táviratozott Saratovból, a Volga mellől. Másodszor azt tudatja, hogy
gyorsan gyógyul, s kéri a polgári perrendtartást. Hála Istennek, hogy nincs súlyosabban
sebesülve.
Tóth István Prágából írt. Rögtön válaszoltam. Mennyi mindent kell látnom, amit elengednék! Az E. M. E. számadásoknál Szádeczky Gyula Kolozsvár határába tett kirándulásaiért, »a« melyeket Kolozsvár határa domború térképe érdekében tett, napi 45 korona átalányt
számol »a« el szegény E. M. E. rovására. És hivatkozik mellette arra, hogy ezelőtt pár évvel
a Pénzügyminisztérium napi 50 k[orona] átalányt ajánlott. Természetesen ez akkor volt,
midőn Erdélyben kálisó után kutattak, s megtalálták a földgázat. Végre is, egy ilyen jó
üzletre az állam is fizethet. De hol az E. M. E. jó üzlete? Én szegény ember létemre is
szégyenlenék ilyen számlával előállani a szegény egyesülettel szemben, akkor, mikor neki
még ott is, ahol járhat, csak 16 korona napidíj járhat kiküldetésekor, de nem a város határában, a Békásban, a Felek oldalban és a Kajántói út téglagyárainál.
Eszembe jut, hogy midőn Szabó Endre vádjai után ő volt egyik egyetemi bizalmi kiküldött Richter Aladár ügyében2583 és Szabó vádjait a számadások mind egy szóig igazolták: ő a
számadásokat átfutva szórólszóra azt mondta: „Hát kérem, számadási eltérések mindenütt
lehetnek” – s aztán nem volt kíváncsi a többire.
Számadási „eltérések” úgy látszik, hogy csakugyan mindenütt lehetnek.
Itt a másik ügy: a Tetemrehívás ügye. A Budapesti Hírlap tárcájából tudtam és tudtuk
meg, hogy az Erd. Múzeum Régiségtárának régi ruháit és fegyvereit Pósta Béla kiadta, hogy
mozifelvételeket csináljanak velük, s egy részük lenn volt Vajdahunyadon.2584 Én nem látok
veszélyt abban, ha a nem romlandó tárgyakat még ilyen „kulturális célra” is felhasználjuk,
de végre is a Múzeum nem mozi-garderobe. S aztán ehhez tudni kell, hogy Pósta Béla ehhez
a dologhoz nem kérte a választmány semmiféle beléegyezését, holott ez már nem intézeti
tudományos belügy, s az alapszabályaink szelleme szerint ehhez már mégis volna az E. M.
E.-nek némi köze. Pósta egyetlen kiállításra sem küldött fel soha semmit, s múzeumoknak
sem kölcsönöz, azzal a különben eléggé helyes elvvel, hogy itt mindenkinek rendelkezésére
áll a gyűjtemény, s ami Kolozsvárt van, azt ott kell használni.
De miért kölcsönöz hát akkor a mozinak s Vajdahunyadra? A magyarázat az, hogy a
mozinak a ruhák és fegyverek ugyanazon Janovics Jenő részére kellettek, aki annak a színháznak az igazgatója, ahol az ő testvérének nem éppen elsőrangú színésznő leánya, Tóth

2582 Mikó Imréné Biderman Berta.
2583 Vö. „Én ismerem Richter rendelkezési állományba küldésének majdnem minden kínos és csúf
előzményét”. Sas Péter: Kelemen Lajos levele Lyka Károlynak (Kolozsvár, 1930. április 25.). Művelődés, 1995. 4–5. sz. 19–20.
2584 Kolozsvárt és Vajdahunyadon forgatták a Tetemrehívás (ballada 4 felvonásban) c. művészfilmet.
Az 1070 m hosszú film gyártója a Proja-film, vagyis Janovics Jenő volt. Jordáky Lajos: Az erdélyi
némafilmgyártás története (1903–1930). Buk., 1980, Kriterion. 135.
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Sárika2585 szerződtetve van. A cifra aztán az, hogy a gyulafehérvári fejedelmi sírboltok s a
kolozsvári ref. templom sírboltjainak régi ruháit a gazdag és nyereségre dolgozó mozivállalatért az államsegély terhére hozatta helyre, s 1914-ről és 1915 első feléből erre legalább
1000 korona szabómunkát és varrógépbérletet fizetett ki – nem a filmvállalat, hanem a
Régiségtár.
Bíz ez már nem a tudomány és a közérdek szolgálata. A politikai panamákat népgyűléseken ostorozni, s azonban közvagyont és közpénzt családi érdekből fölhasználni, s régi,
romlandóságnak kitett, sírból kiemelt becses emlékeket Janovics úr szeretőjén rongyolni
mégsem tudomány »szolgálata« mívelése, s ez már a jóból is kissé sok.
S jut eszembe, mikor ezelőtt valami 30–40 évvel Elekes, a kolozsi unitárius pap2586 az
egyház úrvacsorás boros ónkannájával mérte az általa bérelt korcsmában a falusi legényeknek a bort.
Október 31-én kiadtunk a kórházunkban 1000–1000 levélpapirost és borítékot, 500
tábori lapot, 50 képeslapot, 1600 cigarettát s több apróságot. Segítségeim voltak: Ürmössy
Gábor, Breiner, Tokay [László], Pál T[ibor] stb.
November 7-én, midőn a fa honvédszobortól2587 visszajöttünk, Nis bevétele örömére
újra kiosztottunk minden osztály 2-3 képviselőjével körülbelöl 2000 cigarettát.
Tegnapelőtt írtam levelet Pap Domokosnak, kinek igen becses szép két tábori naplóját
felesége elhozta ide, s ma Roska Marcinak szintén levelet írtam és Unitárius Közlönyt küldtem.
November 14.
Kövendi Kovács Dénesné N. Bencze Anna temetésén voltam. Rég ismertem „Anna
nénit” – mert mind így neveztük –, de csak későn tudtam meg, hogy ő egyházunk egyik
nagyobb jóltevője. Igen szerény, szótalan, jó asszony volt.
Temetéséről vagy 15, leginkább V–VI. osztályos bennlakó fiút elvittem a temető legnevezetesebb sírjai megtekintésére. Anna nénit Kriza János püspökünk mellé temették. Innen
fel a temető tetejéig, s lefelé a nyugatra eső út mellett minden nevezetes sírt megmutattam.
Tegnap hozott Kovács Pista barátom vagy 30 darab neki szóló tábori levelet és levelezőt.
Köztük igen szép, érdekes levelei voltak Gyulai Zoltán egykori tanítványomnak, az Ásványtani Intézet, később Tangl Károly2588 tanársegédjének, aki Baranovicinál az 50. ezredben
harcolt, de október 20 óta semmi hírt nem tudnak róla.
Mindegyre szédülök. Már egy éve tapasztalom, de most gyakrabban…

2585 Csáfordi Tóth Sárika a kolozsvári Nemzeti Színház primadonnája, opera- és operettszerepeket
is játszott. Tóth Árpádnak, a Magyar Nemzeti Múzeum titkárának a leánya, Székely Gábor budapesti fogorvos felesége.
2586 Elekes Mózes (1867–1890) kolozsi unitárius lelkész.
2587 Kárpátok Őre = Szeszák Ferenc alkotását 1915. augusztus 18-án állították fel. Egy öreg népfelkelőt ábrázoló szobor lábhoz tett fegyverrel, vállán virághímes cifraszűrrel állt a Deák Ferenc
utca elején. Testébe szögeket vertek, azok árából segélyezték a hadba vonultak özvegyeit és árváit. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919. i. m. 170.
2588 Tangl Károly (1869–1940) fizikus, a Csillagászati Intézet és Gyűjteménytár igazgatója. 1903-tól
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
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November 20.
Lőrinctől harmadszor jött távirat Saratovból, s tegnapelőtt levelező is érkezett: egy
magyar tábori lap, német szöveggel. Tüdőlövést kapott, tisztiszolgája pedig láblövést. Két
napig Moszkvában voltak.
Itt 17-én lehullott az első hó, s azóta jó hideg tél van. Borzadva gondoltam arra, hogy
milyen útjok lehetett azoknak a katonáinknak, kik a Szandzsákba2589 1900 méternél nagyobb
magasságban keltek át. Akárcsak Hannibál az ókorban.
November 30., este.
Borzasztó arra gondolni, hogy mi most a harcoló és árkokban élő katonák sorsa. Még az
ellenségért is fáj a szívem. Hiszen ott is, pl. a szerbeknél a hazájukból már kiűzötteket inkább
az a futó tisztikar tartja együtt, mely végre is aránylag legkevesebbet szenvedett, s viszi a
végtelen nyomorba, szenvedésbe, éhhalálba, fagyásba. Ma reggel 18º volt a hideg. Kegyetlen
kipótlása a tavalyi enyhe télnek. Istenem, mi lesz így? A mi nemzetünknek is a virága hullott
el eddig, s most a még élők is megfagynak, vagy megnyomorodnak.
Milyen rettenetes szívtelen lelkiismeretlenség kell ahhoz, hogy az emberekkel a természet ily borzasztó viszontagságait szenvedtessék el! Természetes, hogy azok, akik intézik,
mind nem élvezik a főztüket, csak a nyomorult boldogtalanok szenvednek, kiket odadobnak önhibájukon kívül szenvedni, olyan bűnökért, miket mások követtek el. Ma már ott
vagyok, hogy nem sajnálnám legyilkoltatni e borzasztó háború minden olyan szereplőjét,
illetve tényezőjét, aki nem siet a világra zúdult nyomortól megmenteni az embereket.
Vak sötétségben élünk. Az újságok butaságokat és hazugságokat írnak. Rég meggyőződtem arról, hogy már olvasni sem érdemes belőlük. Igazán elég volt a vadállatból és gazemberségből, s elég ebből a lelketlen embergyilkolásból, melynek csak a kapzsi üzletemberek
és »nehány« eléggé bebiztosított háborús illetményekért lelkesülő tiszt-herék veszik hasznát.
A hideg tűrhetetlen. Vasárnap nehány tanulóm elhívott sétára. Tizenkilencre szaporodtak, mire elindultunk. Kimentünk a feleki utászházig, de alig vártam, hogy hazaérkezzünk.
Valósággal megdermedve értem be. A velem visszatért 12 fiút szederteával vendégeltem
meg. Mindenik legalább 2 csészével ivott, s így melegedtünk meg valamennyire.
Az útnak több mint felét futólépésben tettük meg hazafelé.
Ma kaptam Pap Zsigmond 21. ezredbeli zászlós, volt tanítványomtól levelet orosz fogságból, hova nov. 2-án egy éjjeli harcban jutott.
Roska Marci barátom elküldte hosszú és érdekes levele után a fényképét is egy levelezőn.2590 Ma írt Miklós öcsém is. Lehet, hogy Szerbiába kell mennie vasúti szolgálatba. Tegnap Ribiczey Gyulától levelet, Kovács Béla öcsémtől levelezőt, tegnapelőtt újra Mózes
Mihálytól levelet kaptam. Ettől a fiútól több jó érzést reméltem, mint amennyi a soraiból
látszik és érzik. A katonatiszti szellem és nevelés, s az örökölt – apai – lélek különös fonottkalácsa. Ugyan fanyar és kesernyés.
Ma volt a Boros Piki2591 esküvője.

2589 Szandzsák, más néven Novi Pazar-i Szandzsák, Szerbia és Montenegró között megosztottan
elhelyezkedő, főleg bosnyák és szerb lakosságú vidék.
2590 Roska Márton 1915 és 1917 között önként vállalt harctéri szolgálatot.
2591 Boros Irén, Boros György leánya, Farkas Albert zászlós felesége.
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December 23.
Előbb a kicsi leányom, majd Erzsikém betegsége akadályoztak az írásban. Erzsike ma
már tizedik napja, hogy fekszik influenzával. Rengeteg dolgot adott az E. M. E. is, melynek
16-án választmányi, 19-én évi rendes közgyűlése volt. A jegyzőkönyvekkel most nem
vagyok készen még.
Veress Endre december 10 körül mondta elmenetelét. Egy évi szabadság után a minisztériumba rendelik be. Ő engem szeretne utódjának itt, s jelezte, hogy szabadsága évére fel is
kérnek olyanformán közreműködni a Levéltárnál is felügyeletet gyakorolni, ahogy szünidőkön eddig is megtettek, s megtettem.
December 31., Éjfél előtt.
Csak pár pillanat választ el az év végétől. Erzsikém beteg még. A háború foly. Mennyi
vér, gyász és szomorúság éve volt ez, amelyet temetünk. Bár az új év virradása jobb napokat,
s áldott békét hozna.
Ma délután voltam templomban, s a kollégiumunkban lévő pótkórház ünnepének az
elején. Csak a „Tebenned bíztunk”-at2592 énekeltem el, s Barabás Samu könyörgése után eljöttem, hogy Erzsike itthon ne legyen egyedül.
Adjon Isten boldog, jobb, békés újesztendőt.

2592 A 90. genfi zsoltár.
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19162593

Januárius 16., este.
Erzsike tegnapelőtt kelt föl betegségéből, én pedig folytonosan el voltam foglalva.
Januárius elejére megírtam az Árkosy P. Lajosné által adott ötvösrajz könyvek és rajzok
ismertetését, hogy érdeklődést ébresszek vele.2594 Nekem az a közöm hozzá, hogy első voltam, aki megismertem augusztusban, hogy miféle kincsek ezek. Januárius 7-én pénteken
voltam Tordán a vármegyei levéltárban, s délután átnéztem az unitárius egyházközség levéltára mutatóját is két óra alatt.2595 Itthon minden percem le van foglalva.
Ma délelőtt becsomagoltam V. gimnázista tanítványaimmal a szedertea még hátralevő
részét, s 1/2 12-kor Tabody Zsolt, Urschitz Arthur és Gréf V. g[imnáziumi] o[sztályos]
tanítványaimmal 140 katonának osztottunk ki az unitár[ius] koll. kórház felső emeletén
levélpapirost, tábori lapot és cigarettát, »s« 12 csomag pipadohányt, s 15 kolozsvári képeslapot. Délután 57 tanulóval a Békásban voltam kiránduláson. Igen szép, enyhe, szélcsendes,
borult délutánt kaptunk. Megkerültük az egész Békást, s este 1/2 6-ra beérve 16 I. és II.
gimnázista fiút szederteával megvendégeltem itthon.
Mulatságos egyházam eljárása. A 12-én lefolyt Képviselő Tanács köszönetét nyilvánította nekem azért a buzgalomért, mellyel e kirándulásokat eddig megcsináltam. Ez így
nagyon szépen hangzana, ha nem az volna az előzménye, hogy az én kezdeményezésem
után másfél évvel a v[allás] és közokt[atási] miniszternek is eszébe jutott elrendelni kirándulások rendezését. Hétköznapokra rendelte, s minden délutánra a vezető tanárnak 5
korona tiszteletdíjat utalt ki. Ez tisztán cipőkoptatási költség, mert különben egy főgimnáziumi tanár 5–6 órai idejének eltöltése ezzel csakugyan nincs megfizetve. Mivel – még – mi
is cipőben járunk, s a kiránduláshoz a buzgalmon kívül kivált télen ez is kell, s midőn velünk
az E. K. T. ezt a leiratot közölte – igazgatóságunk fölterjesztést tett, hogy a kirándulásokat
rendszeresítve a vezető tanárok részére az Egyház is adja meg azt, amit az állam megad. Erre
jött aztán az E. K. T. határozata. Semmi egyéb sem ez, mint krajcároskodás vagy 50–60
koronáért. Örvendek, hogy az igazgatóságban kikötöttem, hogy díjazás esetén csak magam
a kirándulások vezetését nem vállalom, mert nem akarom azt, hogy 5 koronás megjutalmazottja legyek az egyháznak, s még azt hihessék, hogy a fiúkat kiviszem, hogy ezekért az 5
koronákért buzgólkodom. Ha a köszönet nem erre a pénzkérdésre, hanem azelőtt bár egy
hónappal jutott volna eszökbe, akkor még jól esett volna, de így egyszerűen komédia, melylyel nehány koronát akartak megtakarítani.

2593 Az első lapon Kelemen Lajosnak az első világháborús bejegyzéseivel kapcsolatos megjegyzése
olvasható: „Naplójegyzetek 1914–18 őszéig. Kérek mindenkit, aki e köteget átveszi, hogy ne
bontsa ki 1926. december 31-ig. Kolozsvár, 1916. szept. 2. Kelemen Lajos Elolvashatják előbb is:
Mikó Lőrinc, Pap Domokos, Mikó Imre”.
2594 L. Régi ötvös rajzemlékek Kolozsvárt i. m.
2595 Anyaggyűjtése kéziratban maradt: Hivataltörténeti adatgyűjtés Kolozs, Torda és Belső-Szolnok
vármegye XVII. századi jegyzőkönyveiből. L. munkáinak Szabó T. Attila és Magyari András által
összeállított jegyzékét. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára i.
m. 630–649.
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A Püspök2596 a múlt héten, kedden délben szólt nekem a levéltár rendezéséről. Kilenc
évig vártam ezt is, de éppen most éri utol a buzgalom őket, mikor alig tudok mozdulni dolgaimtól. Nekik van szükségük reá, s tőlem várnak beadványt érte. Csifó2597 egyenesen munkatervről beszélt. Megmondtam, hogy munkatervet csak megbízatás után csinálok, mert
ismerem már annyira az egyházamat, hogy csak „igenre – s se”-re játszom vele.
A Püspöknek említettem, hogy a monográfiáknak nem szerkesztése lett volna ambícióm, hanem a megírással való megbízatás. Mert nagyon különös az, hogy mikor 120
monográfiából 70 készül el,2598 s abból mindenféle átdolgozás és javítás után is legfennebb
50 ha kiadható, tehát a feladat ilyen megoldásának sikertelensége bebizonyult, akkor nem a
monográfiák megírásával, hanem csak a szerkesztésével bíztak meg.2599 Ezt a szerkesztést
nálunk pedig a sajtó alá rendezéssel veszik egybe, ami arra jó, hogy az ügy ódiumát a papság
részéről az ember nyakába zúdítsa, de az ügynek nem használ. Nekem ambícióm lehetett
volna egy szép és jó unitárius egyházközségi monográfia-sorozat megírása, de rossz monográfiák szerkesztése és kiadása csekély írói reputációm kompromittálására igazán nem
ambícióm. Említettem azt is, hogy nyugdíjhátralékom levonása – melyet oly méltánytalanul
intézett volt el a püspök, mikor kérésemet oda sem engedte jutni a Képviselőtanács elé –
mennyire megzavarta és lehetetlenné is tette a monográfiák ügyében akkor szépen megindult munkámat.2600
A monográfiák dolgában láthatóan hatottak reá szavaim. Ki is fejezte, hogy azt úgy kellett volna intézni, ahogy én is jónak láttam volna. A másik ügyben úgy láttam, hogy most
sem értette meg a dolgomat. Annyit mégis megjegyzett, hogy „ezt már most jóvátenni nem
lehet”. Ez pedig tiszta aranyigazság. Ha akkor nem úgy jár el, ahogy eljárt, most legrosszabb
esetben is a Kolozs-Doboka és a Torda-Aranyos kör egyházközségi monográfiái készen ki
2596 Ferencz József.
2597 Csifó Salamon.
2598 A levéltári adatok szerint 45 erdélyi unitárius egyházközség rövid története bizonyosan elkészült, ennyi áll ma rendelkezésre, melyeket az amerikai testvér egyházközségeknek kívántak
elküldeni. Az egyháztörténeti munkákat Kelemen Lajos átnézte, javításaival, szerkesztési megjegyzéseivel látta el. A kéziratban maradt egyházközség-történetek: Abrudbánya, Aranyosrákos,
Árkos, Bágyon, Bethlenszentmiklós, Bordos, Bözödújfalu, Csekefalva, Csegez, Datk, Dombó,
Firtosmartonos, Homoródjánosfalva, Homoródkarácsonyfalva, Homoródkeményfalva, Homoródszentpéter, Kadacs, Kénos, Kede, Kolozs, Küküllősárd, Laborfalva, Magyarszovát, Magyarzsákod, Marosvásárhely, Mészkő, Nagysolymos, Nyárádpálfalva, Oktánd, Pipe, Recsenyéd,
Segesvár (Erzsébetváros, Medgyes), Sepsikőrispatak, Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentkirály,
Szabéd, Szentháromság, Székelyderzs, Székelyszentmiklós, Torda, Tordátfalva, Vadad, Abásfalva, Ádámos, Nyárádszentmárton – Csíkfalva. Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára.
2599 A monográfiák ügye évtizedek múlva is foglalkoztatta, felemlítette egykori kolozsvári püspöke
hasonnevű fiának írt levelében is. „Bejött volt 113 akkori egyházközségből 71 ún. monográfia.
Ebből 5 vagy 6 volt csekély változtatással kinyomatható. Mintegy 15-öt félig átdolgozva s főleg
bővítve, úgyannyit még jobban bővítve és átdolgozva ki lehetett volna adni. A többi csekély értékű kísérlet és tákolmány volt. Az anyag több mint harmada megírása így is egészen reám
szakadt volt.” Kelemen Lajos levele Ferencz Józsefnek (Kolozsvár, 1956. január 30.). Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára. Fond VII/k.
2600 Az elmaradt monográfiák ügyét több levelezőtársának, így Herepei Jánosnak utólag is nagy
bosszúsággal emlegette. „Sok szép tervvel és jóakarattal indultam neki itt is a szép anyagnak,
amíg az egyházközségi monográfiák ügyében balkezes „elintézésével” kedvemet nem szegték.”
Sas Péter: Kelemen Lajos levele Herepei Jánosnak (Kolozsvár, 1955. november 26.). Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények, 1993. 1–2. sz. 177.

457

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

lennének adva. De az én egyházamban úgy hemzsegnek az írók és szakemberek, hogy az én
munkámra nem volt szükség.
Ma délelőtt búcsúztam el Sándor Imre és Kovács István kedves barátaimtól, akik ma
mentek el a harctérre.
Elindultam, hogy a koll. kórházába ajándékokat osszunk ki, s Erzsikém előmbe telefonált az igazgatóhoz, hogy hívjam fel őt. Mire felhívtam, aztán mondta, hogy rögtön menjek
ki az állomáshoz, mert Imre telefonozott, hogy Pistával most megy a harctérre. Velem volt
Sándor Laci is, akit véletlenül találtam a Majális utca sarkán, s elhívtam segítni a kórházhoz.
Vittem őt is, s a vashídon túl kocsira kaptunk, hogy hamarább ott lehessünk. Mivel a vonat
késett még, s csak 11 után indultak el, egy óránál tovább lehettünk együtt. Szegény Imrének
a szeme tele lett könnyel, mikor találkoztunk. Kovács Pista kis leánykája ott játszadozott az
édesapjával. Vajon mikor látja viszont? Könnyeimet többször nem tudtam visszafojtani.
Imre felesége2601 Szebenben maradt. Unokaöccsén kívül senkije sem jött ki, mert bátyja az
éjjel érkezett haza Dicsőszentmártonból, s mi telefonoztunk ugyan a szomszédjához, de
mire kijött, már elmentek.2602
Délután a kórházban 10 fiúval tintát, ceruzát, 87 csomó levélpapirost stb. és mintegy
1600 cigarettát, s 12 csomó pipadohányt osztottunk ki. Dohányt az egész fölszint és felső
emelet, s a középső emelet templom felőli része mind kapott.
Februárius 13., este.
Tegnap temettük el az öreg kegyelmes urunkat, gr. Esterházy Kálmánt. Olyan volt, mint
egy elszegényedett fejedelem. Nekem is igen nagy veszteségem. Egyénisége varázsát, méltósága mellett kedvességét, jóságát és nyájasságát aligha találhatom meg már E. M. E. elnökben.2603 Gyászjelentése végére szívemből és meggyőződésemből írhattam az őt jellemző
sorokat.2604
Lechnerrel,2605 Erdélyi Pállal és Gyaluival én is voltam az E. M. E. nevében részvétet
nyilvánítani 11-én du. az óvári zárda nagy ebédlőtermében, hol igazán hozzá méltó környezetben volt fölravatalozva. Sűrű havazásban kísértük ki, s én sírjához is fölmentem –, egyedül az egész választmányból.
Jósika Miklós sírján alól van az a sírkert, melybe temették. Teljesen homály borult reánk,
mire temetéséről lejöttünk. Ferenczi Miklóssal jöttem vissza a síkossá taposott temetőúton.
Ő volt még a sírnál az összes erd. múzeumi és egyetemi intézeti alkalmazottak között.

2601 Sándor Imréné kézdipolyáni és szentléleki Páll Erzsébet.
2602 Kelemen Lajos szívén viselte a fronton szolgáló, főleg unitárius katonák sorsát. A velük kapcsolatos adatok megszerkesztésében és közreadásában is közreműködött. „Szeretnénk helyet juttatni mindenkinek, s eleddig a nyolcezeret (8000) meghaladja a mi katonáink száma. Az adatok
küldhetők a szerkesztőhöz, vagy Kelemen Lajos tanár úrhoz, aki a rovat vezetésében közreműködik.” Unitárius Közlöny, 1916. 1. sz. 19.
2603 Hivatalos jellegű, az Erdélyi Múzeum-Egyesületben végzett munkájuk hangvételét jól jellemzi
az elnök első levele. Gróf Esterházy Károly levele Kelemen Lajosnak (Gyalu, 1908. október 22.).
KL Lev I. 856–857.
2604 „Lobogó szeretet, törhetetlen hűség, nemes kötelességtudás, igazság és jóság volt egész valója.”
– fogalmazott Kelemen Lajos. Megemlékezését lásd Gróf Esterházy Kálmán halála és temetése.
Erdélyi Múzeum, 1917. 205–211. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok
II. i. m. 401–406.
2605 Lechner Károly.
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Különben a temetőig gyönyörű közönség kísérte. Annyi főrangú embert és az értelmiség
színe-javához tartozó embert együtt még nem láttam temetésen, csupán a gr. Kuun Géza
temetésén voltak még ilyenformán, de nem ennyien.
1916. »f« március hó 5.
Két hét alatt annyi történik, mint máskor évekig. Országos nagy ügyek és létérdekharcok kábulttá, elfoglaltságom gondjai fáradttá és idegessé tesznek. Mégis vannak vigasztaló
mozzanatok is napjaimban, legalább az Erdélyi Múzeum ügyében.2606
Egyénileg igen megható és lekötelező volt reám nézve, hogy az öreg Esterházy grófné
őnagyméltósága2607 a boldogult ura kedves asztali óráját emlékül nekem ajándékozta.2608
Levélben köszöntem meg, s szóval is meg fogom köszönni.
A könyvtárhoz pedig közreműködésemmel igen becses magyar művészettörténeti anyagot sikerült megszerezni. Erdélyi nem volt itthon, midőn februárius 22-én megérkezett
Wallenstein Manó,2609 s Marosvásárhelyről v. br. Daniel Istvánnak2610 az önéletrajzához
készített Páldi István-féle2611 rézlapját hozta magával megvételre. Itt Sárdi István festőművész2612 leányától megszerzett még 1 kidolgozott, 1 befejezetlen vízfestményt, nehány rajzot,
s az Emke-alakulás és díszbevonulás 2 tollrajzát. Mivel láttam, hogy Wallenstein már vásárolhat ott: azt az utasítást adtam neki, hogy igyekezzék megszerezni Sárdi vázlat- és megrendelőkönyveit is. Ez másnapra már sikerült. Három kisebb vázlatkönyvet vett meg, 1872től 1886-ig terjedő időközből való rajzokkal, s még nehány rajzlapot is. A vázlatkönyvben
egy 1872. évi alföldi lacikonyha, akkori taposómalom, a bonchidai kastély, a Mikó-, Bánffyés Kendeffy-síremlékek rajza, Torockó képe, s több más kép ma már nemcsak művészi
szempontból, hanem emléknek is rendkívül becses. Erdélyi még mind nem jővén haza,
Wallensteint foglalkoztatni akarván, nehány ház címét megadtam neki, s csütörtökön
elküldtem a Kővárynénál2613 lakó öreg Simó kisasszonyhoz, Simó Ferenc festő leányához is,
olyan utasítással, mint a Sárdi leányához. A festményeket már előbb eladta, s most minden
rajzot, ami még megvolt, és az 1827-től 34-ig terjedő megrendelő-könyvecskét, és egy 18232606 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület – Lechner Károly alelnök és Erdélyi Pál főtitkár nevében – megkereste katonai szolgálatát töltő tagjait, melyben értesítették, hogy leszerelésükig tagsági illetményeiket félretették. Ugyanakkor kéréssel fordultak feléjük: „katonai pályafutásáról nehány
sorát kérjük. Az ugyanis a célunk, hogy legközelebbi évkönyvünkben minden hadbavonult
tagtársunkról – bár ha röviden is –, de név szerint megemlékezzünk”. A levelet valószínűleg
Kelemen Lajos fogalmazhatta, a gépirat alján levő címzés „Herepey János honvéd önkéntes,
tanárjelölt úrnak Kolozsvár” az ő kézírása. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levele Herepei Jánosnak” (Kolozsvár, 1916. februárius 25.). Herepei János hagyatéka, Bp., magántulajdonban. Kelemen Lajos szándékában felfedezhető a katonákkal folytatott levelezésének, és az Unitárius Közlönyben megjelenő, A mi katonáink rovat vezetésének hatása.
2607 Gróf Esterházy Kálmánné bethleni gróf Bethlen Paulina (1833–1925).
2608 Az órát egész életében becses emléknek tekintette, a már idősebb korában, Nagy Imre (1893–
1976) által 1954-ben róla készült olajfestményen is szerepel.
2609 Wallenstein Manó (1886–1938) nyomdatulajdonos.
2610 Vargyasi báró Daniel István (1684–1774) udvarhelyszéki.
2611 Páldi Székely István (1717–1769) rézmetsző, 1755-től a kolozsvári Református Kollégium
nyomdásza.
2612 Sárdi István (1842–1901) tanár, festőművész. A kolozsvári Unitárius Kollégium rajztanára,
majd Pákei Lajos házitanítója.
2613 Kőváry Lászlóné.
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tól kezdődő vázlatkönyvet megvett 200 koronáért. Összesen 10 különféle rajzot vett, melyek
nagy része bécsi akadémiai tanulása idejéből való, s több datált.
A vázlatkönyv különösen Mária-képeihez szolgáltat jó előtanulmányi adatokat. Pálditól
Sárdiig 100 év kolozsvári művészi emlékei! Az idén bejött Tar-2614 és Gyergyay-ötvöskönyv2615
újra azelőtt 100 évre megy vissza. Milyen nagy lelki boldogság az nekem, hogy e szép emlékek összeszerzésében oly jelentékeny részem volt! Wallensteinnek csütörtökön pénze kiegészítéséhez 30 koronát én is kölcsönöztem, hogy nehogy a vásár pénzhiányon akadjon meg.
Mire Erdélyi hazajött: szép képgyűjtemény volt együtt.2616
Ezekhez tegnapelőtt a Mikó-gyűjteménynek egy asztalaljba elrakott metszeteit és rajzait
újra végignézve, egy kőrajz alapján reájöttem, hogy Claude Piérre festő2617 1836. évi akvarellje piros sapkával a fején és szájában pipával gr. Mikó Imrét ábrázolja, s az ehhez hasonlóan bőrtokkal ellátott finom Barabás,2618 vagy esetleg Simó-akvarell,2619 melyről 1873-ban a
Szathmáry-féle2620 szép vízfestmény készült, Mikó grófnét2621 ábrázolja. Megkaptam ott még
Ugray László volt udvarhelyszéki főmérnöknek,2622 ki régi kolozsvári kollégiumunkat tervezte, egy szép tusfestményét is.
Tegnap délután vittem el a nagyobb régi fényképeket meghatározásra gróf Bethlen
Árpádnéhoz. Beszélgettünk az E. M. E. elnöksége sorsáról, s soroltam neki, hogy többékevésbé kik nevei merültek eddig föl. Különösen kiemeltem, hogy politikust nem volna jó
bevinni, mert az csak robbantóanyag lenne. Kemény Árpád br.,2623 Bethlen István gróf,2624
Bethlen Ödön gróf ezért kényes jelölések. Jósika Samu br-nak2625 ridegsége riaszt el sokat.
Választmányunk két grófja közül Wass Béla2626 kora és némileg hanyatlott szellemi ereje,
Teleki Domokos gr. pedig furcsa egyénisége miatt nem jöhetnek eléggé számba. Gr. Teleki

2614 A debreceni vonatkozású mintakönyv Tar András ötvöslegény 1677–79 között született rajzait
tartalmazza. A Déri Múzeum igazgatója szerint „1915-ben az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárába került egy kolozsvári család nagylelkűségéből”. Zoltai Lajos levele Kelemen Lajosnak
(Debrecen, 1928. július 14.). ROLKMI Fond 593.
2615 Kissolymosi Gyergyay Mihály ötvösmester mintagyűjteménye. Kelemen Lajos bemutatásában
l. Gyergyay Mihály ötvöskönyvei i. m.
2616 Kelemen Lajos behatóan foglalkozott a témával. Lásd Adatok a kolozsvári képírás történetéhez.
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. VII. 1916. 165–174. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 125–130.
2617 Claude Piérre (1803–1854) festőművész. Gróf Mikó Imréről készült akvarelljét l. a kolozsvári
Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményében (XXV/155.).
2618 Barabás Miklós.
2619 Simó Ferenc.
2620 Szathmáry Pap Károly (1812–1887) festőművész, grafikus, fényképész. Murádin Jenő: Szathmári Pap Károly. Kolozsvár, 2003. Kriterion.
2621 Gróf Mikó Imréné gróf Rhédey Mária.
2622 Ugrai László (1771 körül–1831) építészmérnök.
2623 Magyargyerőmonostori báró Kemény Árpád (1867–1941) a magyar főrendiház alelnöke, AlsóFehér vármegye főispánja.
2624 Bethleni gróf Bethlen István (1874–1946) politikus, országgyűlési képviselő. 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke.
2625 Branyicskai báró Jósika Samu (1848–1923) politikus. 1912-ben Kolozs vármegye és Kolozsvár
főispánja, országgyűlési képviselő.
2626 Czegei gróf Wass Béla (1853–1936) országgyűlési képviselő, Szolnok-Doboka vármegye főispánja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke.
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László Gyula2627 nem tartózkodik Kolozsvárt, s amint Gergely Samu bátyánktól tapogatózásomra értesültem, valószínűleg nem is vállalná az elnökséget.
Bánffy Miklós ez a tehetséges, de léha ember Erdéllyel nem törődve, innen, hol annyi a
komoly és nehéz munka, elment Budapestre az Operaházat föllendíteni.2628 Ő számba sem
jöhet most.
Gr. Bethlenné br. Szentkereszthy Zsigmondot2629 és gr. Teleki Ádámot2630 említette még.
Az utóbbira mi is gondoltunk, mint Mikó Imre gróf unokájára is. Baj, hogy közügyekkel
eddig nem foglalkozott. Most a háborúban azonban megmutatta, hogy a vér nem válik
vízzé.
A múzeum körében nem alakult ki semmiféle közvélemény. Erdélyi halogatni akarja a
dolgot. Megmondtam neki, hogy itt „periculum in mora”, de ő azt válaszolta, hogy „qui
habet tempus, habet vitam”. Igen, ha valakit tartani kellene, de itt még nincs emberünk, s a
„vita” csak a választás után indul újra, derék elnökünk halála után, – pedig most nem a
„vita”, hanem a „mors” van mögöttünk. Az a baj, hogy a késlekedés mások szájába adja a
neveket, jelszavakat, s mások kezébe ejti a vezetést. Erdélyi soha, sehol, ahol gyorsan kellett
cselekedni és elhatározni magát, s ahol személyi kérdések forogtak szóban, nem merte
exponálni magát.2631 Itt is ez a baj. Itt is régi circumspectus elvét akarja, s a fátumra bízva
mindent, ismét úgy tartja, hogy „a dolgok maguktól kialakulnak”. Vezető embernek a hajót
nem az árra és a véletlenre kellene bízni. Ha másként nem megy, másokkal lépek érintkezésbe, hogy dönteni lehessen.
Március 10., este.
Borbély Pistának válaszoltam.2632 Neki Borbély Ferenc azt írta, hogy a levéltárhoz menetelem befejezett ténynek vehető. Veress szabadsága december végén jár le, s már most előre
tudják azt, amit én még nem tudok. Megírtam a helyzetet és azt, hogy az egész dolog még
csak fölmerült kombináció. Egyházammal szemben is körvonalaztam e levélben álláspontomat. Legnagyobb baj az, hogy nem arra használtak, amire használható lettem volna, s
krisztusi főpásztorom2633 méltatlanul és szívtelenül szegénységemben alázott meg. Eljárása
után soha többé nem kérhettem semmit, amihez az anyagi érdekeltségnek csak árnyéka is
férhetett, mert életem és múltam nemcsak jogosított, hanem kötelezett is arra, hogy még
egyszer bármi megszégyenítésnek ki ne tegyem magam. Anyagi helyzetem nem engedte,
hogy gond nélkül élve a magam anyagi erején végezzem azokat a kutatásokat, amikhez egyházam nem adott segítő kezet, s aminek kérését püspököm és egyházam eljárásaival lehetet2627 Széki gróf Teleki László Gyula (1866–1936) kővárhosszúfalui földbirtokos.
2628 Gróf Bánffy Miklós 1912–17 között a budapesti Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa
volt.
2629 Zágoni báró Szentkereszthy Zsigmond (1850–1921) a nagyváradi királyi tábla elnöke, az Erdélyi Római Katolikus Státus alelnöke.
2630 Széki gróf Teleki Ádám (1867–1918) főrendiházi tag. Édesanyja hidvégi gróf Mikó Mária
(1842–1868), gróf Mikó Imre leánya.
2631 Erdélyi Pál halála után Kelemen Lajos árnyalta vele kapcsolatos álláspontját. „Most ősz fejjel
látom és érzem, hogy én pályám megindulásában Neki mily sokat köszönhettem.” Kelemen
Lajos levele Erdélyi Pálnénak (Kolozsvár, 1936. május 15.). Erdélyi Pál hagyatéka, Bp., magántulajdonban.
2632 Borbély István harctéri sebesülését egy bécsi kórházban gyógykezelték. Lásd Unitárius Közlöny,
1916. 3. sz. 46.
2633 Ferencz József.
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lenné tette számomra. És éppen itt van helyzetem fonáksága. Tőlem az egyház és vezető
emberei várnak valamit, amiben nemcsak hogy nem segítettek, hanem egyenesen megakadályoztak, s hátam megett többen rágnak, hogy idehoztak, és nem az egyháznak dolgozom.
Arról azonban nem akarnak tudni, hogy 39 éves ember létemre még a IX. fizetési osztályban kínlódom, s koromra és fizetésemre az egész tanári karban nekem van a legrosszabb
helyzetem. Ez kényszerít arra, hogy megélhetésemért más foglalkozást is végezzek, s e miatt
nem dolgozhatom az egyháznak.
Ezen sokféleképpen lehetett volna és lehetne segíteni, de az jóakaróimnak nem jut
eszébe. A hibát bennem kapják meg, s hogy a mai helyzetemnek részben az a szerencsétlen
körülmény az oka, hogy későn jöttem ki, s előmenetelem ezért oly hátrányos, másfelől pedig
hogy ezt a helyzetet is ők velem szemben követett eljárásaikkal csak nehezítették, arról nem
akarnak tudni.
Ha tanári munkámon kívül tőlem többet vártak és várnak, akkor ne akadályozták volna
munkámat, mint ahogy főpásztorom tette. Hiszen nem segítséget, csak méltányosságot kértem, s azt sem engedte, hogy kérésem az elé a fórum elé jusson, amelyhez intéztem, hanem
hátrányomra, s ezzel a reám bízott monográfiák kárára is önkényesen intézkedett. Viselje
hát akkor tettéért a felelősséget ő, s ne én, aki dolgozni akartam, betegen is dolgoztam, s
miatta nem folytathattam.
Ma mondta Kovács Kálmán, hogy Gyalui neki elmondta, hogy Veress helyére okvetetlenül engem szeretne. Ezelőtt vagy két héttel Erdélyi László2634 a Jókai utcában kérdezte tőlem,
hogy csakugyan én megyek-e oda, mert úgy hallotta. Van időm még meggondolni. A legkevésbé sürgős a dolog Erdélyi Pálnak. Ő már februáriusban Szabó Györgyöt2635 akarta oda
feltenni „addig, amíg a végleges megoldás meglehet”. Szabó igen jó könyvtári szakmunkás,
akit azonban 10 évnél hosszabb idő alatt sem neveztetett ki. Alant nélkülözhetetlen, s most
a sok félértékű nőmunkás mellett kétszeresen az. Történelmi ismerete nincs semmi. Matematikus volt, s a családi levéltárakról, genealógiából, erdélyi történetből semmit sem tud, és
a múlt decemberben másolt életében először leveleket. S ezt az embert onnan, ahol jól használható, fel akarata tenni a levéltárba.
Ugyanott Kurucz (Krazner) György most egyedül van. Hogy ez az ember mennyire nem
tudja, hogy ő milyen helyet tölt be, s mi van a keze alatt, arra nézve legjellemzőbb, hogy
kétévi levéltárosi segédmunkássága mellett a »csillagászati« fizikai földrajzból írta doktori
értekezését. Vizsgájáról jövet azonban nyomban bement Erdélyihez, hogy kineveztetését
kérje. Éppen ott találtam és hallottam, mikor megmondta neki, hogy a jelenjét tudja biztosítani, de a jövőjét nem.
Április 4., este.
Április 2-án vasárnap délelőtt ismerkedtem meg Mikes Ármin gróffal.2636 A templomban voltam, s a templomozás vége felé hívattak az igazgató telefonjához. Ott kellett hagynom az istentiszteletet, s az első távozó asszonyokkal egyszerre jöttem ki. A telefonnál aztán
megtudtam, hogy Erdélyi Pál kerestet, mert Mikes gróffal meg akar ismertetni. Felsiettem,
s közben pár szót váltottam Lőrinczy Józseffel, az északi harctérről hazajött tanítványom2634 Erdélyi László (1868–1947) bencés szerzetes, történetíró. 1911-től 1919-ig a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem tanára.
2635 Szabó György (1889–1950) könyvtáros. 1918-ig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelő-gyakornoka. 1918–47 között a debreceni Egyetemi Könyvtár könyvtárosa.
2636 Zabolai gróf Mikes Ármin (1868–1944) nagybirtokos.
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mal, s meghívtam ebédre Nagy Ferenc volt tanítványomat, ki az északi harctéren 1914 őszén
Stary Sambornál2637 súlyosan megsebesült, s most pedagógiai vizsgázni járt fenn.
Mikes gróf magas, barna, őszülő, 50 év körülinek látszó, némileg Beöthy Zsoltra2638
emlékeztető úriember. Orbán Balázs Székelyföld leírásáról stb. beszéltünk. (Kár érte.) Mikes
Ármin 1944-ben meghalt.2639
Augusztus 14., este.
Mi minden elmúlt azóta, hogy utoljára írtam e naplóba, s mennyi és mi van még előttünk?!
Lehetetlen csak a legfőbb dolgokat is bár vázolnom. A június elejétől kezdődő nagyszünidő mind a teljes bizonytalanságé volt. Június 4-én kezdődött a nagy orosz offenzíva,
melyet oly bölcsen előre tudtak, és oly rosszul paríroztak. A trónörökös úrnak talpnyalók
babérkoszorúsdit készítettek, mikor országai és uralma léte ellen törő óriási erők készülődtek. Talán az ő fiatal és meggondolatlan ötlete volt Parma felé offenzívát rendezni, családi
mulatságul. Tény az, hogy a híres „leküzdött” orosz tüzérségi fölény ismét felbukkant, s ha
teljesen nem is verődtünk meg: azóta 10 hét alatt a lassú hátrálás volt a legtöbb helyen osztályrészünk.
Itthon azóta örökös gondban és aggodalomban éltem. Nyaram újra pihenés nélkül
múlik el. Az érettségi tanfolyamon nem vállaltam a történelmet. A VIII. osztályban az idén
Kovács Kálmán tanított s őt illette, de nem vállaltam, különösen két okból. Egyik Gál Kelemen az a föllépése volt, hogy az egyház azt a felfogását hangoztatta, mely szerint bár május
30-án az iskola bevégződött: mi mégis kötelesek vagyunk az egyház szolgálatára, illetve
rendelkezésére állani. Nekem ezzel szemben az volt az álláspontom, hogy a jogi kötelezettségről lehet ugyan beszélni, de külön feladatokat és munkákat róni a két terhes év után
mindnyájunkra, s mindezt robotul és rendelkezőleg, külön felkérés vagy külön díjazás nélkül semmi esetre sem tapintatos, nem méltányos, sőt, nem is egészen becsületes eljárás. Én
felkérve szívesen megtettem volna a tanítványaimért, hogy akár ingyen is tanítsak, de
nekem az az egyház, mely velem szemben még eddig csak méltánytalanságot gyakorolt
cézári módon, nem fog parancsolni. Gál Kelemen ennek lehetősége mellett erősködvén
aztán kijelentettem, hogy az ilyen eljárásra én is tudom, hogy mi az amerikázás, s ha meg
akarnak egy dolgot öletni: próbálják hát csak meg velem kedvem ellenére, rendeletre taníttatni! Majd megmutatom, hogy hogyan nem kell tanítani.
Különben becsületszavamra kijelentettem azt is, hogy ebben az esetben én egy éven
belől az intézettől távozom.
Így aztán nem lettem tanfolyamon tanár.
Másik okom az a visszás helyzet és érzés volt, hogy a halál torkából hazakerülő fiatalembereket drága pénzért vizsgáztassak, s halálverítékük béréből osztozzam. Ennek nem volna
szabad kitenni a tanárokat. Azt azonban nem akartam, hogy én úgy tűnjek fel, mint aki az
iskola munkája alól kivonja magát, s ezért a pünkösd után nyomban megkezdett kapálás
munkáját magamra vettem. Tulajdonképpen jún. 9-én a Kismező másodszori kapálásával
kezdtem, s aztán folytattuk a Majális utcai földek első, majd párnapos pihenés után második

2637 Stary Sambor, ma Sztarij Szambir (Ukrajna).
2638 Beöthy Zsolt (1848–1922) irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár.
2639 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
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kapálását is úgy, hogy július 21-ig egy ötnapos pihenés kivételével ezzel folyton el voltam
foglalva.
Kollégáim a tanfolyam végződése után is magamra hagytak, csupán Kiss Ernő járt többször ki egy hétig, s mikor 21-én Szatmárba elutaztam, a munkát vele is fejezték be. A viszonosság itt is megvolt, mert ők napi 1-2 órát tartottak, én pedig reggel 7-től 1-ig, s du. 3-tól,
később 4-től 8-ig, 1/2 9-ig kapáltam. A legmelegebb idők alatt aztán csak délután 4-től tudtunk dolgozni.
Ezzel a munkával testileg kifárasztottam magamat, s idegességem ezzel is fokozódott.
Csupán július 11–14-i tordai, kövendi és mészkői, majd július 21-től 22-ig terjedő utam
jelentett némi pihenést számomra.
Az előbbit a Fejérvári Borbély család nemességének kutatása, az utóbbit Horváth Dénes
vezérkari százados2640 családi ügyében jártam meg.
Szatmárra július 20-án indultam éjjel, a gyorsvonaton, hogy hamar ott lehessek. Azonban 21-én reggel 8-kor Debrecenben megtudtam, hogy csak du. 4-kor mehetek onnan
tovább. Az úton Jablonszky György bihardiószegi borászati szakiskolai igazgatóval megismerkedve együtt mentem be vele a Bika-kávéházába reggelizni, majd innen tovább. Egy
századdal ezelőtt Wesselényi Miklós szép nagy falunak látta Debrecent, s ma forgalmas
nagyváros, melynek utcáin tele villanyos kocsik szaladgálnak.
Felkerestem Zoltay Lajost2641 a városi múzeumban, s ő aztán a legnagyszerűbb kalauzom
lett. Kivitt a Nagyerdőre is villamoson, az újonnan épülő egyetem megtekintésére.2642 Nagyszabású dolog. Igazán a jövőnek épül. A városi múzeumban majdnem 3 órát töltöttem.
Rendkívül érdekes a város múltjára az a sok apró emlék, mit Zoltay ügyszeretete és lelkesedése összehozott. Fájdalommal konstatálhattam az összehasonlításból, hogy Kolozsvárt ez
mennyire hiányzik.
Szép az őstörténeti, s az ipartörténeti csoport is. Egy óra tájban váltunk el. Ebédeltem a
vasút felé eső temetőben egy sírkő mellett, abból a kávéból, mit Erzsikém reggelire tett fel
egy üvegben. Vettem 2 koronára egy kétujjnyi debreceni szalonnadarabot, s 3 szelet füstös
húst, újra 1 k[orona] 60 kr-ért. Láttam, hogy mily méregdrága minden, s ezért szereltem föl
magam estére. A szalonna aztán nem a legjobb volt, ellenben a füstös karaj igen kitűnőnek
bizonyult.
A városban több felé járkáltam, hogy általános képet és benyomásokat szerezzek. Kossuth és Csokonai [Vitéz Mihály] szobraiban, s a szép füvészkertben sokat gyönyörködtem.
Jártam Zoltayval a református egyház nagy épületében, a régi kollégiumban. Láttam a dísztermet sok érdekes, de gyatra arcképével, s a nagykönyvtárat. Szép csarnok-könyvtár, de
perspektíváját azzal tették tönkre archaisztikus vonásaival együtt, hogy két modern katalógusszekrényt a közepébe helyeztek. Igazi ízléstelenség. Varga Zsigmond2643 a jobb sorsra
2640 Horváth Dénes az aszódi székhelyű 3. hadosztály vezérkari főnöke, majd őrnagyi rangban parancsnoka.
2641 Zoltai Lajos (1861–1939) helytörténész, muzeológus. 1887-ben Debrecen város segédlevéltárosa,
1905-től 1929-ig, nyugalomba vonulásáig a debreceni múzeum vezetője.
2642 A magyar törvényhozás az 1912. évi XXXVI. törvénycikkel létrehozta a Magyar Királyi Tudományegyetemet. 1914-ben az ország harmadik egyetemeként három karral kezdte meg működését. A Debreceni Egyetem története, 1912–2012. Szerk. Orosz István. Debrecen, 2012, Debreceni Egyetem.
2643 Varga Zsigmond (1886–1956) református teológiai tanár. 1904 és 1908 között Kolozsvárt végezte a teológiát. A debreceni Református Nagykönyvtár könyvtárosa lett.
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érdemes intézet naturálista könyvtárnoka. Amíg itt volt Kolozsvárt és hátratett kezekkel,
gólyaléptekkel órákig sétált az utcákon, többször ajánlottam neki, midőn arról panaszkodott, hogy „becsületemre Magyarországon nem érdemes a tudományoknak élni”, hogy álljon
be az egyetemi könyvtár mellé napidíjasnak. Végre is havi 90 korona jobb, mintha az embernek semmije sincs, s megtanulja a könyvtárosságot. Varga – bár szegény parasztfiú volt – ezt
nem tartotta magához méltónak, de azt aztán igen, hogy teljesen tanulatlanul foglalja el a
könyvtárosi állást, s abból éljen. Sumirológusnak lehet jó, de könyvtárosnak semmi. Érdeklődésemre nagyon hézagosan tudott felvilágosításokat adni, s örvendett, mikor megszabadult a reá nézve láthatólag alkalmatlan kérdezősködésektől. Láttam Tankó Bélát2644 is. Nem
ismert meg. Igaz, hogy Kolozsvárt is csak látásból ismertük egymást.
Délután fél öt tájt indult a vonat. Állandóan az ablakoknál ültem és álltam. Hiszen 1896
óta nem láttam az Alföldet. Meglepett, hogy még sehol sem csépeltek, s a gazdálkodás alig
állott valahol előbbre, mint Kolozsvárt. A hosszú homokbuckák, szikesek, apró tavak sok
récéjükkel, és libájukkal, a sok helyt kopár, leégett rétek, homokos szőlők és krumpliföldek
eléggé vonzó és érdekes látványul szolgáltak. Szatmár felé meglepett az esti levegő hűvössége és a kukorica elmaradottsága. Még olyan sem volt, mint Kolozsvár környékén.
Este 8 tájt értem Szatmárra. Szétnéztem a főtér körül, s a Pannóniában, csinos, modern,
kényelmes szállóban vettem szobát. Az Erzsikém által főzött tojásokból, a debreceni szalonnából és füstölt húsból vacsorálva, csak egy pohár sörre tértem be a szálloda éttermébe.
Másnap reggel zuhogó esőben indultam ki a városba.
Ng. Kelemen Lajosné úrnőnek (és Kelemen Erzsikének)2645
Kolozsvár
Trefort u. 15. II. em.
Szatmárnémeti 1916. VII. 22. délben.
Ebben a szép szállóban lakom.2646 Ma délelőtt a plébánián voltam. Némi halvány reményem van, hogy a keresett nemességet ki lehet mutatni. Sokért nem adnám, ha tényleg sikerülne. Délután megyek a városhoz a levéltárba. Szatmárhegy, ahol Jégerék laknak, annyira
van ide majdnem, mint Kolozsvártól Apahida. Vasúton járnak oda. Mind a kettőjüket csókolja ezerszer: Lajos

2644 Tankó Béla (1876–1946) egyetemi tanár. 1899-től gimnáziumi vallástanár Szászvárosban.
1914-ben kinevezték a debreceni Tisza István Tudományegyetem bölcsészeti tanszékére.
2645 Kelemen Lajos feleségének és leányának írt levelezőlap.
2646 A naplóhoz mellékelt képes levelezőlapon a szatmárnémeti Pannónia Szálloda látható.
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Mélyen tisztelt Nagyságos Asszony!2647
Bocsásson meg, hogy ismeretlenül fordulok szíves felvilágosításért mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyhoz, de abban az ügyben, melyben én bátorkodom nagybecsű türelmét és
szívességét igénybe venni, más aligha adhatna nekem útbaigazítást.
Én a folyó hónap 21. és 22. napjain Szatmáron jártam Horváth Dénes vezérkari százados
nemessége kutatása ügyében, s ott a szatmári plébániahivatal adataiból az derült ki, hogy az
ő dédatyja, Horváth János 1813–14 tájban, s talán az 1820-as években is Lázáriban lakott.
Midőn a városházán aztán a városi levéltár átnézésére is engedélyt kértem, dr. Vajay
Károly polgármester úr2648 említette, hogy Lázáriban maig is van egy Horváth család, s tőle
hallottam, hogy mélyen tisztelt Nagyságos Asszony is e családból való. Ugyanerre figyelmeztettek Nagykárolyban is, midőn a vármegyei levéltárban kutattam.
Kutatásaim folyamán nem tudtam a családfát fennebb vinni 1813–14-nél. Az akkor
Lázáriban élt Horváth János felesége Mikita Mária volt.
Az a tiszteletteljes kérésem volna tehát, hogy legyen kegyes Nagyságos Asszony tudatni
velem, hogy vajon ezzel a Horváthtal tud-e valami rokonságot, s ha néhai édesatyja használt
előnevet, az mi volt?
Kutatásomat nagyon megnehezítette az, hogy igen sokféle Horváth családot találtam, és
semmi nyomra sem akadtam arra nézve, hogy a Lázáriban élt Horváthok honnan, mikor
költöztek oda, és miféle előnevet használtak.
Nagyon szépen kérem mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyt, hogy ha ezekről tud valamit,
legyen kegyes útbaigazításul tudatni velem. Én viszont bármikor, bármilyen ilyenfajta ügyben felajánlom viszonzásul kész, hálás szolgálatomat.
Nem alkalmatlankodtam volna a világért sem, ha itt csak egyszerű úgynevezett hiúságkérdésről lenne szó, de itt egy igen derék, a háború folyamán többszörösen kitűnt és kitüntetett katonatiszt igen lényeges, jövőjébe vágó kérdés az, amiért én is – ki különben ilyenfajta kutatásokkal hivatásszerűen nem foglalkozom – az ügyet kezembe vettem.
Éppen ezért kérek szíves elnézést esetleges alkalmatlanságomért, s mély tisztelettel
kérem Nagyságos Asszonyt, hogy válaszolni kegyeskedjék.
Kezét csókolva, mély tisztelettel maradok:
Kelemen Lajos
főgimn. tanár, az Erd. Múz. Egyesület titkára
Kolozsvár, 1916. július 28.
(Trefort u. 15. II. em.)
Augusztus 26.
Tegnap délután 3-kor ment át itt Roska Márton jó barátom, Szebenből, 21-es honvédekkel, mint hadnagy az északi harctérre. Kimentem elbúcsúzni az állomáshoz, ahova telefonon hívott. Alig 10 percet lehettem vele. Vonatjuk indult, s nehány lemaradt tisztért – köztük érte is – még meg kellett állítani a már jó gyorsan indulóban volt vonatot. Páran még így
is lemaradtak, olyanok, kik elfutottak künn lévő kolozsvári ismerőseikhez, rokonaikhoz
búcsúra.

2647 Naplóba másolt levele Horváth Dénes vezérkari százados feltételezett rokonának.
2648 Vajay Károly (*1862) ügyvéd. Szatmár tiszti főügyésze, 1907–19 között polgármestere.
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Marci igazi férfias nyugalommal ment el. Feleségével együtt jöttem be kocsin a Malom
utcáig. Marci ideadta legutolsó naplófeljegyzéseit nekem. A többit is elküldte Weisz Jenőtől.2649 Isten hozza haza!
Öt óra felé is Kiss Ernővel elmentünk szedret keresni a Kányafőn túl a berkekbe, de alig
kaptunk valamit.
Ma délelőtt 3/4 12-től du. 2-ig a Benczédi Gergely bácsi brétfői2650 házánál az ott levő
irományait rendeztem. Már ezelőtt vagy 10 nappal kiszedtük Benczédi Lacival a kézirat és
levélanyagot a könyvek közül. Érdekes anyag. Ott vannak Mikó Lőrinc házi számadáskönyvei 1835-től 1872-ig, Lőrinczy Mihály kolozsvári osztoztató bíró hivatalos irományai, nagyrészt impúrumban 1837-től 1854-ig. Ezek hiányosak. Nincs minden évről. Ott vannak
Benczédi bácsi genealógiai adatai, főleg leszármazási táblák, vagy 30–40 nevezetesebb unitárius családról, több jegyzete, s 1867-től 1903-ig a levelezése. Jegyzéket csináltam róluk, s
az egészet betettem egy szekrény és egy asztal fiókjaiba.
Délután fölmentem a Dávid Ferenc Egylet közgyűlésére. Megütközéssel láttam, hogy
Györfi Pista2651 ott ül az emelvényen br. P. Horváth Kálmán, Ferencz Józsefné és Boros
György mellett. Volt arca bőre odaülni annyi ember elé.
Csak azt nehéz eldönteni, hogy viselkedése után most a gazember arcátlan vakmerőségének, vagy csak a moral insanity megnyilvánulásának ítélje-e tettét a tisztességes ember.
Úgy látom különben, hogy ha az emberek hitványágára és gyávaságára számit: akkor
egészen jól számít. Mikor odajött az ajtóhoz, hol ültem, s letette a D. F. E.2652 perselyét, fülig
pirult, s nem mert a szemembe nézni.
Hosszasan beszéltem Bardóczy Sándorral, a széplaki2653 pappal s Benczédi Pállal,2654 az
utóbbinak kedve volna az udvarhelyköri egyházközségi monográfiák megírásához. Nagyon
örvendek ennek. Közelebb jutnánk a dolog megindításához.2655
Br. P[etrichevich] Horváth Kálmán főgondnok úr a lutheránus templom sarkán megszólított, s egészségemről tudakozva fáradtságom okát kérdezte, midőn ezt felhoztam.
Mondtam, hogy a 15 évi pihenés hiánya az ok, kettős elfoglaltatásom. Reáterelődött a szó
ebből arra, hogy kettős elfoglaltatásomra most anyagi helyzetem kényszerít, mert a két
tanári karban aránylag én vagyok a legrosszabb anyagi helyzetben, mivel a IX. fizetési osztályban vagyok, 39 éves ember létemre is. Előttem 6 velem egyszerre, és részben utánam
tanult fiatalabb ember van. A háború miatt nincs változás. Az öregek nem mennek, nem is
mehetnek, s halálát senkinek sem kívánhatom. Így megrekedtem, s anyagi helyzetem miatt
most már nem hagyhatom oda az E. M. E. titkárságát, pedig az idén igazán szerettem volna
2649 Weisz Jenő.
2650 Brétfű = Kolozsvártól északra, a Nádason túli hegyoldal.
2651 Györfi István (1887–1973) lelkész, a kolozsvári Unitárius Teológia tanára, a Dávid Ferenc Egylet titkára. Benczédi Gergelyné Mikó Klára unokaveje.
2652 Dávid Ferenc Egylet.
2653 Küküllőszéplak.
2654 Benczédi Benczédi Pál (1883–1966) unitárius lelkész, tanár. Homoródboldogfalvi lelkész,
1934-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium vallás-, majd az egyháztörténet és egyházjog tanára.
2655 Kelemen Lajos naplóbejegyzésében nem említette, hogy a Dávid Ferenc Egylet XXXII. közgyűlése a választmány javaslatára az 1916–22. közötti évekre választmányi taggá választotta. Munkássága adalékául kiderült, hogy „Kelemen Lajos választmányi tagtársunk szíveskedett magára
vállalni a katonákkal levelezést s ’A mi katonáink’ rovat vezetését, mely fáradságos, de emberbaráti munka lelkes végzéseért fogadja a Választmány hálás köszönetét”. Unitárius Közlöny, 1916.
9–10. sz. 150, 155.
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otthagyni. Így nem végezhetek itt sem érdemleges munkát, csak a szorosan vett iskolai kötelességemet. Különben is egyházam arra nem használt, amire használhatott volna, s anyagi
helyzetem rosszaságában része van annak az eljárásnak, amit irántam nyugdíjhátralékom
levonásakor, betegségem idején a püspök úr tanúsított. Elmondtam neki röviden az egész
ügyet. Jó, nemes szívű ember, nem értette, hogy ez hogy lehetett. Mondtam, hogy én sem
értettem, s ma sem tudom, hogy miért nem lehetett a kérésemet nem teljesíteni, s oda sem
engedni, ahova intéztem.
Bizonyosan valami hibás intézkedés volt – mondotta. Bizonyosan azt volt.
Később találkoztam Kiss Sándor úrral, a kolozsi prófétával,2656 aki a legutóbbi Unitárius
Egyházban2657 orozva engem is megmart. Megmondtam neki, hogy nekem ne imputáljon
meg nem nevezve sem valótlanságokat, mert az, amit jobb tárgy hiányában, bár meg nem
nevezve, de velem vonatkozásba hozva írt: hazugság.
Ha belém is köt: tessék. Állok elébe, s a bot másik felével leütöm, de orozva marásokra
nem felelek, csak így, ahogy ma megfeleltem. Megvédtem Tóth Györgyöt is a szemtelen
lekicsinylésétől. A kínosan éles szóváltásnak Gál Kelemen, Kovács Kálmán és Kovács Lajos
brassói pap voltak a tanúi.
Augusztus 28.
Ma délelőtt tudtuk meg azt, amit az álarcos rablóról előre, s hosszú ideje hinni lehetett.
Reggel 9 órakor Buday Árpádtól hallottam legelőbb, hogy Románia is hadat üzent
nekünk.2658
Komoly érzés tudni ezt, de valami, az igazság Istenébe vetett különös megnyugvással
vettem. Ilyen erkölcstelen és rövidlátó politikának lehetetlen meg nem bosszultatni. Vajha
mindjárt most, rövid időn érné az igazságos büntetés.2659

2656 Kiss Sándor (1882–1973) unitárius lelkész. 1912-től 1928-ig Kolozson szolgált. Ő kísérte és
kalauzolta erdélyi útján az amerikai E. M. Wilbur történészt és Sauthwort egyetemi tanárt.
2657 Kiss Sándor olyan hangvételt ütött meg Unitárius Evangelium (Unitárius Egyház, 1915.) c. írásában, melyet Petrichevich-Horváth Kálmán főgondnok így jellemzett: „az egyházunkra káros,
egyházi intézményeinket megbontani tőrekvő eszmék csíráit szórja szét. […] Minket támad
meg, nem névleg, de a sorok között: az Egyházi Képviselő Tanácsot, az egész központot, kik az
Egyházi Főtanács megbízásából, annak rendeleteit végrehajtjuk, mintha mi semmit sem téve,
ötbe tett kézzel néznők az egyház pusztulását”. Szózat az unitárius lelkészekhez. Unitárius Közlöny, 1916. 2. sz. 25–26.
2658 1916. augusztus 27-én Románia hadat üzen a Monarchiának, a román csapatok betörtek Erdélybe.
2659 A magyaroknak nagy meglepetést okozott a betörés, a románok mintha számítottak volna a
változásra. Molter Károly emlékei szerint „Az apósomra menendő városi törvényhatósági tag
augusztus vége felé magyarul szólt a székely főváros piacán egy mezőségi árushoz, mire ez merészen vágta vissza: ’Itt jó lesz románul beszélni, mert maholnap Ferdinánd lesz a király!’ – Az
öregúr megfeledkezett hirtelen Ferenc Ferdinánd haláláról, csupán azt nem értette, hogy miért
kéne az alatt románul tudni ősei városában? Csak két nap múlva, augusztus 28-án jött reá, hogy
nem Habsburg Ferdinándról volt szó”. Lásd Molter Károly: Erdély történelmi hangulata 1916-tól
Trianonig i. m. 37.
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Reggel már fél nyolckor Stiefnél2660 voltam. Ő és Pákey Lajos2661 tegnap mondták, hogy
régi oklevelek vannak nála. Ez is a Bánffy Ernőnétől2662 került anyag. Nagy Lajos király
korától, 1360 tájától 1430-ig 6 hártyára írott oklevél, 23 XVI., 21 XVII., 38 XVIII., s több
XIX. sz-i darab volt itt, mind legnagyobb részt a Bánffy családra. Úgy okoskodtam, hogy
Stiefnek jó most jól fizetni, hogy a papírlemezgyárába kerülhető más hasonló anyaggal is
hozzánk szokjék. 80 koronába becsültem meg tehát anyagát.2663 Többet is megér. Innen a
könyvtárba mentem, s visszajövet Gyaluival az utcán találkozva jelentettem be neki a dolgot.
Innen 10-kor az egyházi közgyűlésbe mentem, hol a kolozsvári igazgatói és keresztúri
isk. pénztári állásra folyó szavazásoknál egyik szavazatszedő voltam. Míg ez folyt, addig a
teremben érdekes jelenetek történtek. Kiss Sándoron, a teol. tanárok csúful elverték a port.
Dél tájban Ferenczy Géza dr.2664 felhívta a figyelmet arra, hogy Románia hadat üzent,
Csík, Háromszék és Brassó megyék kiürítését elrendelték, s éjjel 12 órakor a hadi menetrend életbe lép. Ajánlotta tehát, hogy a legszükségesebb tárgyaknál maradva igyekezzünk
gyorsan végezni. Így is lett.
Természetes, hogy jó kolozsvári szokás szerint itt a rémhírek egymást érték.2665 Reggel 2,
délben már 7 helyen történt román betörésről beszéltek,2666 s Bardóczy Sándor, a küküllőszéplaki pap egy postás ismerősétől már „biztos forrásból” hallotta, hogy az oláhok 28
km-re vannak már benn nálunk. Alig tudtam megértetni vele a hír képtelenségét, és evidens
hazug voltát. Az unitárius főtanácsra du. 4 óráig 4-szer hozták hírül Sepsiszentgyörgy kiürítését, mint végveszedelem jelét. A háború kezdete után két évvel a nem katona-lakosságnak
még 90%-a most sem tudja, hogy mi a kiürítés.
2660 Stief Jenő. Papirosáruháza és nyomdai intézete volt a Deák Ferenc utca 2. sz. alatt.
2661 Pákei Pákei Lajos (1853–1921) műépítész, az Iparmúzeum igazgatója, Kolozsvár tb. főmérnöke,
a magyar unitárius egyház fő- képviselőtanácsosa. A 19–20. század fordulóján felépülő, modern Kolozsvár arculatának meghatározó építésze.
2662 Báró Bánffy Ernő felesége, galántai gróf Esterházy Cecília (1857–1946).
2663 Stief Jenő nemcsak eladott, adományozott is az Egyetemi Könyvtárnak. Lásd a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Stief Jenő ajándéka. Ld. 1916/17, 7–24. onsz.”
2664 Ferenczy Géza (1866–1935) ügyvéd, az Erdővidék hetilap szerkesztője, unitárius főgondnok, az
Unitárius Irodalmi Társaság elnöke.
2665 Így volt ez a háború kitörésének kezdete óta. „Nem győzzük lepuffintani mindennap
szárnyraeresztett kacsáikat, s már gorombáskodni kell némelyikkel, hogy ostoba és hazug hírhordásaival ne alkalmatlankodjék. Előbb repülőgépeket láttak minden nap, amikről kiderült,
hogy a szomszéd torony galamb, vércse és denevér lakói. Egy tanítónő, aki az egy[etemi] könyvtárnál dolgozik, betege lett annak a félelemnek, hogy Kolozsvárt az oláhok aláaknázták. Ezeknek az úr Isten maga is hiába beszél, mert a józan ész számára megnyerhetetlenek.” Kelemen
Lajos levele Borbély Istvánnak (Kolozsvár 1914. augusztus 27.). Magántulajdonban. BI lev.
2666 Betegh Miklós volt kormánybiztos utólagos, átgondolt véleménye szerint: „Talán helyénvaló itt
megemlítenem, hogy az erdélyi közönség éspedig úgy a beavatottak, mint a kevésbé azok, állandóan a romániai támadás lehetőségével foglalkoztak, de igazában senki sem készült reá. Egyetlen egy magyar úr tette meg azokat az óvintézkedéseket, melyeket vagyonának megmentésére
szükségeseknek látott, de ugyanez az úr még a betörés előtt három nappal is azt állította, hogy
a betörés nem fog bekövetkezni. A tragikomikuma a dolognak pedig az volt, hogy a megtett
óvintézkedések nála sem voltak eredményesebbek, mint azoknál, kiket az evakuálás egészen
készületlenül talált”. Betegh Miklós: Erdély a világháborúban. Néhány erdélyi adat az 1914–17.
évek történetéhez. Dicsőszentmárton, 1924, Erzsébet kny. 1924. 57–58.
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A tanácskozáson a Berde-ösztöndíj kérdésénél, hova a rokonság megállapításához szakvélemény adására engem ajánlottak, én is felszólaltam. Később, a tárgysorozat végén Máthé
Lajos firtosváraljai pap2667 szinte megható felszólalásban kért utasítást, hogy eshetőleg történhető veszély idején mit tegyenek a klenódiumokkal. Elég tanácstalanul állott a gyűlés. A
püspök nem proponált semmit, csak tárgyalás alá bocsátotta a kérdést.2668 Fekete Gábor, a
főgondnok az állami hivatalok pénz és levéltári anyagánál a megmentésre szóló utasítást
mondta el. Erre én is felszólaltam, s óva intettem a papságot, hogy papiros és szövetneműt
el ne ásson, s ha valami egyéb klenódium-félét így rejtene el: arról leírást és rajzot véve fel,
lezárva juttassa ezt ide Kolozsvárra. Ajánlottam, hogy a legbecsesebb műtárgyakat a veszélyeztetett helyekről hozzák be ide, a pénztár által használt levéltári helyiségbe, őrizetbe. Itt
aztán a főhatóság járjon a kormánybiztosságnál előre utána, hogy szükség esetén elszállítása
az államjavakkal együtt történhessék. Még Szentannai Samu karcagi földmívesiskolai igazgató2669 szólott a tárgyhoz, elmondva, hogy még 1914 szeptemberében megkapták ők is az
utasításokat az iránt, hogy az államvagyont hogyan helyezzék biztonságba.
Mégis a jelenlevő papok és esperesek legalább némi tájékoztatással mehettek el.2670
A búcsúzásnál komoly és bizonytalan hangulat borult reánk. Ott lebegett felettünk a
jövő árnyéka.2671 Nekünk, unitáriusoknak, igazán létkérdésünk dől el most.
Sok Háromszék és Udvarhely köri atyánkfia ment a bizonytalanság érzésével haza. Ki
tudja, hogy melyikkel, mikor és hogyan találkozunk?
Este 9 felé a főtéren találkoztam Pancratz kollégámmal,2672 ki Kőhalomból jőve elmondta,
hogy Predeálon mily rabló módon támadtak reá a hadizenet percében az oláhok csendőreinkre, s mondta, hogy Nagyküküllőben mennyire jobb és emelkedettebb a hangulat, mint
itt.

2667 Máthé Lajos (1868–1959) unitárius lelkész. 35 évig Firtosváralján szolgált. Lásd Unitárius Közlöny, 1943. 7. sz. 139.
2668 A tárgyban megszületett határozatról az egyházi lap így tudósított: „Klenódiumaink megmentése érdekében az E. K. Tanács kiküldötte Kelemen Lajos levéltáros tanár a[tyánk]fiát a még
meg nem szállott egyházközségekbe. Reméljük, hogy a menekült lelkészek is kellőképpen tudták biztosítni sok becses egyházi kincsünket”. Unitárius Közlöny, 1916. 9–10. sz. 169.
2669 Szentannai Sámuel (1876–1956) tanár. 1896-ban, a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet elvégzése után Csákon a Földművesiskola tanára, 1912-ben Karcag Városi Földmívesiskola igazgatója.
2670 A román betörés miatt elmenekült lelkipásztorokat is tájékoztatták teendőikről. „Földönfutókká lettek azok, akik ezer esztendeje őrizik és mivelik hazánk jobb kezének, Erdélynek gyöngyszemét, a Székelyföldet. […] A lélekről is gondoskodni kell. Maradjatok híveitekkel, vigasztaljátok, bátorítsátok őket, de legyen gondotok arra, hogy ahol többen együtt vannak, gyűljenek
össze imára. […] Istent dicsőítő énekeinket és a vigasztaló zsoltárokat énekeljétek együtt, az írás
igéit forgassátok elmétekben és imádkozva kérjétek Istent, hogy vezessen vissza községeitekbe
békével.” Lásd Püspöki felhívás és utasítás menekült unitárius lelkész a[tyánk]fiainak. Unitárius
Közlöny, 1916. 9–10. sz. 142–143.
2671 A váratlan támadás kivédhetetlen következményei közé tartozott a kökösi unitárius egyházközség vesztesége. „Így a többi között összes úrvacsorai felszerelésünk – klenóndiumaink – teljesen
martalékául estek a rablási dühnek.” Unitárius Közlöny, 1917. 5. sz. 77–78.
2672 Pancratz József tanár, szakíró. 1920 után a békéscsabai felsőkereskedelmi iskola igazgatója.
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A múlt vasárnap délután, midőn Benkő Mihály2673 temetéséről jöttünk, láttuk az első
igazi háborús képet. Akkora train-kocsisor jött be a vasút felől, hogy egyik vége a megyeháznál, a másik a Szamos hídján volt. Kisgyörgy Sándor esperessel2674 a Mátyás király tér
sarkán álldogálva megjegyeztük, hogy itt már igazán látszik, hogy mi készül. Most ő ki
tudja, hogy hol van? Mi minden történt azóta!
Az ellenség gyors berontása keserű megcsalatás érzését csikarta ki a lelkünkből. Annyira
biztattak, hogy bíztunk is. Most aztán halljuk, hogy a jól kiépített állások védők nélkül, vagy
elenyésző kis csapatokkal ellátva várták az ellenséget.
Most már a háború képei roppant gyorsasággal peregnek le előttünk. Komor és izgalmas
látványok minden nap az utcákon. Órák kellenének annak az egyszerű följegyzésére is, amit
csak az utcákon végigmenve is látok.
Tegnapelőttől kezdve a főutcáknak nagyvárosi forgalma lett. A Ferencz József úton egymást érik a szekerek, kocsik, katonai és menekülő polgári szállítmányok. Egyszerre nagy
ládák érkeznek 15–20 kocsin. Orosz foglyok a kocsisok. Katonánk ül mellette. Ugyanígy
egész kórházberendezéseket hoznak. Egyik kocsin csupa vaságy, a másikon csupán
mátrácok, a harmadikon paplan és párna, s végül egy egész kocsi katonaköpeny. Este mintegy 100 orosz és szerb foglyot kísérnek fel az Unió utcán. A fáradt emberek valamelyik
veszélyeztetett területről jönnek. Ma délután a nagybányai 16. honvédezred egy zászlóalja
jött a Zlata-Lipa2675 mellől át a Kossuth Lajos utcán, le Apahida felé. Fáradt, némileg fásult,
de nem csüggedt emberek. Hátul 3 cigány katona bolondozott. Egyiktől kérdeztük, hogy
hova mennek. „Megyünk, hogy piszkáljuk ki az oláhokat”, felelte. Kevés idővel erre Szakács
detektív egy oláh típusú, 28–30 évesnek látszó fiatal tanító-forma embert kísért le az unitárius templom előtt összeláncolt kezekkel. Közelről és távolról folyton érkeznek a szekereken
a menekülők.2676 Ma délelőtt s délután nagydisznódi, és szebeni kocsik egész sorát láttam.
Estefelé újra. Künn a Majális utcai földünkről aztán másfél óra alatt legalább 150 kocsi, szekér és autó érkezését láttam. Soha a feleki út ilyen forgalmas nem volt. A teherautók is
menekülőket hoztak.

2673 Árkosi Benkő Mihály (1847–1916) ügyvéd, jószágigazgató, a Kolozs vármegyei Takarékpénztár
vezérigazgatója. Unitárius egyháztanácsos, a Kolozsvári egyházkör felügyelő-gondnoka.
2674 Kisgyörgy Sándor (1845–1935) unitárius lelkész, esperes. Kálnokon, Kőröspatakon és Árkoson
szolgált. Székely Zsigmond (1855–1917) kálnoki lelkész mellett ő volt a másik unitárius lelkipásztor, aki nem menekült el a román betöréskor. Vö. Unitárius Közlöny, 1916. 11. sz. 183.
2675 Zlata Lipa, ma Zlatá Lipa (Csehország).
2676 Orbán Ferenc plébános korabeli feljegyzésében jól érzékeltette a történéseket: „1916 aug. utolsó
napjaiban a belső Székelyföld a szó igaz értelmében megmozdult. A menekülő székelység kálváriájának szomorú híreit gyorsan elhozta a sebesszárnyú szél. Az alváros zegzugos utcáin de
hányszor térhettünk az érkező menekülő vonatok elébe, hátha síró fajunk szomorú tömegében
Csík s Háromszék egy darabocskája is itt sír a nyitott kocsik bizarr portékái között, s hátha
onnan felénk jajdul szeretteink vonagló ajaka? Csalódtunk mindannyiszor, és ez csak a bizonytalanságot fokozta és kétségeinket korbácsolta föl. Szeptember első napjaiban szállingóztak már
a szekerek is. Ettől eltekintve a Tordai utat ellepte, a Nagy Gábor-féle tanyát elborította a székely
menekülők sokasága. Itt előre kell bocsájtanom, hogy a futva menekülő székely szeméből nem
a villanyfényben úszó Kolozsvár esti panorámája lopta ki, hanem a nemes város nemesen gondolkozó magisztrátusának gondoskodása törölte le az első könnycseppet.” Lásd Szentpéteri
egyházközség Historia Domusa. SztM Lt.
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Nagyanyámról, Jenőékről,2677 Piroskáról,2678 kik mind a kiürített területeken voltak,
semmit sem tudok. Zayzon Adélról2679 és az édesanyjáról2680 Zayzon Sanyi2681 Erzsébetvárosról tudakolta, hogy mit tudunk? Nem tudunk semmit. Pál Dénes, a múzeumi szolgánk, 3
nap alatt vergődött haza Székelykeresztúrról a Kis-Küküllő felé. Borzasztó dolgokat beszél a
menekülők helyzetéről, s a zsúfoltság és étlenség miatt történt szenvedéseikről.
Mi is itt tegnap délután az unitárius egyház tanácstermében a szükséges óvóintézkedések megtételéről tanácskoztunk, s ma az Erd. Múzeumban a Kemény- és Mike-gyűjtemény
javát csomagoltuk.
Este egy liter tejet vittem a Növénykertbe Anna Paulini nagydisznódi szász úrinőnek kis
gyermeke számára, kit a Majális utcában láttam többedmagával szekéren érkezve. A Petőfi
utcában Horváth Ármin egykori szász kollégámmal találkoztam, ki szintén Szebenből
menekült. Hívtam hozzánk lakni, de már volt szállása.
Borzasztó sors így elűzetni az otthonból. Mégis Isten kegyelme, hogy nem télen történt.
Innen is sokan elutaztak. Az oláhság egy része rosszul, vagy nem is titkolt kárörömmel
nézi azt a pánikszerű helyzetet, amit a tömeges menekülés magával hozott. A Monostori út
48. sz. alatt egy oláh úriasszony lakik. (Papné)2682 Láttam a tegnap délután, midőn valami
„örömhírt” adott le a Múzeum utcában egy vén ravasz, zsíros oláh úriembernek, kit név
szerint nem ismerek. Tekintetében annyi káröröm, kajánság, megelégedés és gyűlölet lángolt, hogy csak reánk nézve rossz hír lehetett.
Szeptember 3., délután.
Délelőtt láttam az első oláh katonafoglyokat. Megijedt, nyomorult emberek voltak.
Egyik egy 30–35 éves, a többi fiatalabb. Vagy tízet hoztak, s utánuk két Szeben megyei viseletben levő középkorú oláhnét. Hátul 3 pópa, s egy körjegyző, vagy tanítóféle alak jött. Ez az
orcátlan gúnyosan mosolygott. Délben ismét láttam 3 pópát, s 3 parasztot foglyul kísérve.
Úgy hallom, hogy Béres Jánost, a városi katonai ügyosztály irodatisztjét szintén elfogták.
Külön kitüntetéses baromság ilyen állásra ilyen embert tenni. Én is jól ismertem abból az
időből, amíg azzal a hivatallal dolgom volt. Igazi komisz, kötekedő, rossz modorú ember
volt, minden úriembernek esküdt ellensége.
Ma láttam a hirdetőoszlopokra kitéve a bukovinai tartományi kormányzóság által
kiadott gyászjelentést Eugen Mandybur főorvos haláláról. Szomorú módja a bujdosók értesítésének.
Jellemző az emberi gyengeségre és hitványságra az, hogy még a kolozsvári közönség
nagy része ijedten, vagy közönyösen nézi hazája egy részének pusztulását: addig tegnap és
ma, majdnem ostromolta a trafikokat. Mit a haza? Csak szivar és dohány legyen!2683
2677 Csomoss Jenő.
2678 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
2679 Uzoni Zayzon Adél, Zayzon Béla (1857–1912) sepsiszentgyörgyi polgári fiúiskolai igazgatótanár leánya.
2680 Özv. Zayzon Béláné Stöger Adél (1857–1935).
2681 Uzoni Zayzon Sándor, Zayzon Adél öccse.
2682 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
2683 A Monarchia időszakát megidéző komfortérzet jellemzőjéül: „Vég nélküli volt a panasz, hogy
három napig tartott, míg ez és ez az úr vonaton Pestre ért. Új panaszok, hogy valaki nem kapott
félfülkét. Ma annyira nevetségesen hangzanak e panaszok, miszerint helyénvalónak látom kijelenteni, hogy azok tényleg mind megtörténtek, s nem költői eszmefuttatásként írtam ezeket ide
le. Úgy hozzá voltak szokva az emberek a kényelemhez, a közlekedési eszközök járásának pon-
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Tegnap a Teleki-levéltárnak mintegy 4000 értékes missilisét és régi anyagát csomagoltattam.2684 Ezer szerencse, hogy ezeket nagyrészt még behozataluk idején külön vettem volt.
Kurucz Gy[örgy]-nek fogalma sincs sem az anyagról, sem a teendőkről. Erdélyi csak ma jött
haza. Veress „egy évi szabadságon” van. Őt nem érdekli a levéltár és Erdély sorsa. Gyalui
futott, járt azért, hogy az Erd. Bank átvegye az 1914-ben, az első orosz betörés idején csomagolt 11 láda anyagot.2685 Alig sikerült és érdekes, hogy egyik ellensége az átvételnek
Domokos Ernő úr volt, az E. M. E. pénztárnoka, ki már 2 éve múlt, hogy munka nélkül
húzza a fizetését. Most már eddig az anyag Bpesten van. Nagy megnyugvás, hogy bár ez
elmehetett, s nagy nyugtalanság részemre, hogy mi lesz a levéltár többi kincsével. Még ládáink sincsenek. 15 régi levéltári ládánkat megtöltötte a Kemény József-, Mike- és gr. Telekianyag. Az utóbbi csak 2 ládát. Ma a Bánffy ltr anyagát jelöltem ki. Elenyésző csekély rész,
ami elmehet. Alig tizede a nagy és gyönyörű anyagnak.2686
Ma néztem rejteket az unitárius anyagnak. Délután tovább válogattam az unitárius kézirattárat. Sok szép anyag. Legtöbb a prédikáció és teológiai vonatkozású anyag. Délben egy
kosár szilvát osztottam ki a Kismezőről 3 prázsmári s több rozsnyói szász asszonynak és
gyermeknek, s egy szekéren jött négytagú székely családnak. Délben egy szegény szebeni
műszerészinas ebédelt nálunk. Este tejet vittem egy szegény székelyudvarhelyi családnak. A
ref. monostori templom2687 kertjében táboroztak, s az iskola egyetlen szobájában terítőkön
és csomagokon vagy húszan aludtak. Wagner nevű báránykúti, Fogaras közeléből való körjegyző is ott volt családjával. Azon a szekéren, amelyen jöttek 21-en voltak, köztük 14 v. 15
gyermek.2688

2684

2685

2686

2687
2688

tosságához, hogy minden legkisebb kényelmetlenséget, még a menekülés idejében is, egyenesen inzultusnak tartottak”. Betegh Miklós: Erdély a világháborúban i. m. 71–72.
Kelemen Lajos rendre elolvasta és kijegyzetelte a beérkezett leveleket. „Már egy éve elmúlt,
hogy sokszor napi 2–3 órai időm odaszánásával átnéztem rendre a Teleki-levéltár egész missilis
anyagát. Ellenőrzöm ezzel a neveket, dátumozást, de át is olvastam már több mint 20.000
missilist s emlékeztető-szavas kijegyzéseket csináltam belőlük s közben kijegyeztem az összes
genealógiai adatokat. Csak a Telekiekre vagy 100 születési, keresztelési, esketési és temetési adatot írtam ki.” Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1945. augusztus 24.). MOL R
343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
Vö. „A 11 ládát átadtam és egymillió korona értékűnek nyilváníttattam, róluk szabályszerű letéti vevényt kaptam. […] Megkönnyebbült szívvel mentem haza, a gondozásomra bízott legnagyobb kincsek sorsa biztosítva volt, az ellenség betörése esetén is.” Gyalui Farkas: Emlékirataim
1914–1921 i. m. 158.
A budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba menekített anyag mennyisége később emelkedett. „A
kolozsvári Erdélyi Múzeumi és Egyetemi Könyvtár részéről beküldtek: 49 ládát.” Vö. Mihalik
József: Erdélyi múzeumaink és az oláh betörés. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1916. 4. füzet.
192.
Monostor úti református templom = a Kós Károly tervei alapján épült templomot 1914-ben
szentelték fel. A köznyelvben Kakasos templomként emlegetik. Sas Péter: Kós Károly. Bp., 2017,
Magyar Művészeti Akadémia. 57–58.
A városi ember felületes világszemlélete azokban a napokban is megnyilvánult: „Jellemző, hogy
a pesti hírlapírók, kik ’csodát látni’ jöttek, meg voltak botránkozva azon, hogy a menekülők
gyerekeinek nincs cipőjük. Ők persze nem tudták, hogy a falusi gyermekeknek békében sem
volt, és hogy ezért őrzik a gyermekek télen, századok óta a tűzhely padkáját, s a gyerekcipő csak
a legújabb kornak vívmánya, s ma is csak a tehetősebbeknél használatos”. Betegh Miklós: Erdély
a világháborúban i. m. 72.
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Délben 3 alsórákosi asszonynak adtam egy kosár szilvát a Kismezőn. Egyiküknek 2
gyermeke halt meg az úton. Egyiket itt temette el szegény. Biró Mózesnének hívták. Unitárius asszony volt. Az ura két év óta a harctéren van, s fél éve nem kapott tőle hírt. Mondják,
hogy a vasúti vonalak közelében lakó oláhság mily szemtelenül csúfolódott velük, midőn
szegények a vonaton szorongva és kínlódva menekültek.
Tegnapelőtt 3 ozsdolai szekeret találtam. Csak ők menekültek ebből a faluból.
Ma találkoztam Káli Nagy Istvánnal s feleségével. Nyárádszentlászlóról kocsin jöttek
ide. Hatvan disznót, vagy 50 szarvasmarhát, s egész évi csépletlen termését hagyta oda.
Miklós öcsémtől Szegedről aug. 30. du.-ról keltezve ezt a levelet kaptam ma:
„Édes jó Lajos! Az események azt parancsolják, hogy elmenjek én is katonának. Szeptember 2-án jelentkeztem sorozáson, és ahogy lehet, menni fogok a mócok eleibe én is. Csókolja
szerető öccse: Miklós.”
Isten védje, segítse!
Szeptember 13., este.
Egy hét eseményeit lehetetlen ma összefogni. Naponta lehetetlen írni nekem. Most 11 és
12-én javító- és magánvizsgák vették el egész napomat, addig az unitárius kézirattár kiválasztása, s az Erd. Múzeum levéltárának válogatása, és a Kismező őrzése egész napjaimat
elvette.
Az utóbbi kellemetlen ügy már, alig várom, hogy vége legyen. Elszemtelenedett suhancok egész kerti tolvajbandákká verődnek. Eddig 40–50 véka szilvánkat lopták el. Már
nehányat elvertem, s mivel reám dobtak: én ijesztésül egyre reá lőttem. Tegnapelőtt egynek
a kalapja és ólombunkós buzogánya maradt oda. A kalapot a menekülteknek ajándékoztuk.
Egyszer egy 2. ezredbeli honvédbaka majdnem nekem rohant, amiért megszólítottam, hogy
a kalandos temető2689 szilvafáira ment lopni. Két hét óta szinte mindennap künn vagyok, s
kivált délben és este órákat töltöttem már ott. Szilvaízet akartunk főzetni a szép termésből,
de a besztercei szilvát úgy ellopták, hogy többet vittek el, mint ami maradt. Most már fél
mázsánál több íz készen van, s majd minden nap szedjük a szilvát. Látva a pusztítást, többször adtam különféle menekülteknek is a termésből. Így egyszer a Redut udvarára szállott
csíkszentkirályiaknak, 3-szor a feketehalmi és vidombáki, iskolánkba szállásoló szászoknak, kétszer a városfalviaknak, kik harmincnyolcan a Wesselényi utcában a Hohn Bertalanféle boltban laknak, s papjuk Péter Sándor is velük van, és tegnap du. a kálnokiaknak, kik
tízen voltak egy szekeren. Ott háltak a rajzteremben. Adtam hazulról egy fél liter tejet is
nekik. Jó öreg bácsi, Ütő Gábor kántor, egy 15–16 éves, s egy 12 éves fiú volt a férfinépük, a
többi asszony és gyermek. Egy gyermek most az úton született. Ma délben mentek tovább,
két lóval.
Még folyton tart a szekérnépvándorlás. Érdekes és fájdalmas látványosság. Most érkeznek a háromszéki és Udvarhelyszék egy részéből, valamint Csíkból való egylovas, ökör- és
tehénszekerek. Köztük egy-egy elmaradt kétlovas szekér is, mely néhol a faluért, a rokonságért vagy csak társaságért, de ismét másutt nyomorúságból, a lovak fáradtságáért, vagy a
2689 Kalandos temető = a Kismezőn levő temető régi elnevezése egykori tulajdonosáról, a hídelvei
és kétvízközi Kalandos Társaságról. Kiss András: Kalandosok–Kalandos-temető Kolozsvárt. In:
Források és értelmezések. Buk., 1994, Kriterion. 83–103.
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kocsi hibájáért maradt hátra. Ma vagy 12 oltszemi marhaszekér ment át itt délután fél
három tájban. Mind fehér lepedővel ernyőzött nagy szekerek, jó marhákkal. Mindeniken
asszonyok, gyermekek. Hajtójuk vagy vezetőjük egy-egy élemedett férfi, vagy fiatal gyermek. Szegény székely nép! A kuruc világ óta ennyi magyar nem indult bujdosni. Hol lesz
helyük, pihenésük, élelmük? Most az alföldön nem volt jó termés, s a fű kiégett. Hol kap
élelmet az a sok szép állat? El kell prédálniok, hogy közvetítő gazemberek hízzanak azokon
is.
A napokban elnéztem, mikor a háromszékiek vagy 20 lószekérrel a vármegyeháztól
indultak. Alig tudtam elfojtani a sírást, aztán az elkeseredést, mikor láttam, hogy bujdosni
indulva is veszekednek. Egy szotyori szekéren kisgyermekek sírtak. Elvittem egyik asszonyt,
s félliternyi tejünket odaadtam nekik. Mikor sietve visszaértünk, már megindult a szomorú
menet.
Istenem, hány nem jön ezekből soha vissza!2690
Ott találkoztam Csutak Vilmossal is. Mondta, hogy aug. 3-án felment Budapestre a
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségénél tájékozódni. Azt mondták, hogy üljön
csak nyugodtan. Aug. 23-án aztán figyelmeztetést kapott. Gyorsan csomagolt, 29-én délután 1-ig.2691 Minden értékes dolga a Székely Nemzeti Múzeumnak készen, becsomagolva
odamaradt Sepsiszentgyörgyön. Csutak most itt beteg lett, a kiállott izgalmak, a fáradtság és
gond miatt.
A szotyori jegyzőről mondták az asszonyok, hogy semmi dolgukat nem akarta itt
igazítni. „Itt én is csak menekült vagyok” mondta a hitvány semmiházi, és semmiféle segítségére nem volt a szegény nyomorultaknak. A három asszony közül, kiknek »közülök« szilvát
adtam, egyiknek 5 gyermeke volt, s azt sem tudta, hogy segélyt is kaphat itt.
Tegnap sok szász gyalog ért ide. Mintegy 250 négyes sorokban vonult ki az állomás felé.
Nehányan énekeltek, de a legtöbb hallgatva bandukolt. Utóbb újra vagy 40 jött kettős rendekben. Úgy hallottam, hogy mindnyájuk sorozásra jelentkezett.
Minden nap a szekerek százai jönnek, s ezeket trénszekerek, könnyű és teherautók,
kocsik és katonacsapatok tarkítják. Délfelé a 10. honvédezrednek 3 százada nagy énekszóval
ment el az iskolánk előtt. Jó magatartású, túlnyomólag fiatal emberek. Tisztjeiknél kivétel
nélkül csak pálca volt.
Tegnap kaptam Pap Domokos barátom nagyon érdekes naplóját s nótáskönyvét. Az
egész este a naplót olvastam. Ezek a füzetek egy sor levél nélkül érkeztek. Domokos vagy
2690 A menekülők lelkében lejátszódó érzelmeket valósághűen érzékeltette a karcagi református
templomban Deák Miklós székelyszentmihályi unitárius lelkész a székelyföldi menekültek istentiszteletén elmondott prédikációjában. Bujdosók imája. Unitárius Közlöny, 1916. 11. sz.
170–171.
2691 A becsomagolt múzeumi értékek egy részét Budapestre, a Nemzeti Múzeumba szállították. Vö.
Sas Péter: Mozzanatok a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum történetéből. Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények, 2000. 1–2. sz. 133–141. A múzeumban maradt anyagok szerencsés módon megmenekültek. „Tzigara-Simurcás bukaresti néprajzi múzeumi igazgató, ki a
brassói ún. Fekete-templom szőnyegeit és a Székely Nemzeti Múzeum anyagát is leltározta, s kit
e feladattal a román kormány bízott meg, miután őszinte meglepetését fejezte ki múzeumunk
különböző gyűjteményeinek gazdagsága fölött, azt a nézetét is kifejezte, s állítása szerint e nézetének az illetékes polgári és katonai hatóságoknál érvényt is szerzett, hogy az erdélyi műkincseknek csak eredeti helyükön, s így a Székely Nemzeti Múzeumban és nem Bukarestben van a
helye, s éppen azért a múzeumot állandóan őriztette, s a gyűjtemények esetleges kifosztását is
megakadályozta.” Lásd Mihalik József: Erdélyi múzeumaink és az oláh betörés i. m. 188.

475

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

beteg – amit a Vankai-leányok2692 köréből hallottam –, vagy szolgálata változott úgy, hogy
följegyzéseit ezért küldhette haza. Lehet, hogy hazakérezik az oláhok ellen. Nehány nap
alatt megtudom.2693
Mikó Pista kétnapi várakozás után, szept. 1. helyett ma éjjel 3-kor indult el Enyedre.
Tegnap ment el a mi hálóvendégünk is, egy vidombáki kis szász leány, Graz közelébe, egy
orvos rokonukhoz. Majdnem egy hétig hált nálunk. Bolesch Emma volt a neve.
Délután jártam Friedmann ószeresnél2694 a Dézma utca 10. sz. alatt. Kiderült, hogy ő
vette meg előbb a Bánffy Ernőéktől való anyagot, s tőle került Stiefhez2695 és Weiszhez.2696
Kiválasztottam mintegy 70–80 drb-ot. A legrégibb 1626-beli volt. 10 koronáért nem adta
ide. Ő így is mintegy 1000%-os nyereséget kapna, de kevesli. Otthagytam.
Weisz jelezte, hogy neki ugyanabból az anyagból mintegy 3 mázsája van még. Cserey
Mihály, a krónikás és Mikó Miklós,2697 Cserey György2698 naplóírók levelei. Jó helyre jutottak!
A Friedmannnál maradt anyagban tán 6 drb volt XVII. sz.-i, s köztük csak 1 missilis.
Sajnáltam. Egy Szebenből 1708-ból keltezett levelet is Csereyhez sógorától, de a gazemberrel nem lehetett alkudni.
Szeptember 14., este.
Délelőtt a Jósika-levéltár még el nem helyezett anyagából válogattam a java-anyagot.
Sok a szemét. Százával vannak nyugták és rothadt s csonka lomok, amelyek egy fillért sem
érnek.
Ez az anyag is 5 v. 6 éve hever a holt Népkönyvtár asztalain. Vastag por borítja. Feléje sem
ment senki. Még a Hilibi Gál László-féle pörös aktákat is előbb felvitték a levéltárba, mint
ezt. Most egyszerűen azért maradt itt a háború alatt, hogy a helyiség lefoglaltságára reá
lehessen mutatni benne, s nehogy a teljesen különálló népkönyvtárat sebesültek vagy szegény menekültek részére lefoglalják. Ezt a gyalázatos dolgot utálattal láttam, s többször
említettem is.
A Jósika-anyag itt levő részében ma 2 XVI., mintegy 50 drb XVII. és közel 100 XVIII.
sz.-i jobb drbot találtam. Köztük volt káptalani átiratban Béldi Kelemen2699 végrendelete. A
2692 Vankai Károly MÁV-kalauz leányai.
2693 Gyallay Pap Domokos komolyan vette katonai feladatát. Erről tanúskodott – valószínűleg Kelemen Lajosnak köszöhetően – a sajtóban is megjelent hír: „Pap Domokos főhadnagy, tordai főgimnáziumi tanár, munkatársunk, a Honvédségi Rendeleti Közlöny szerint ’az ellenség előtt
tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért’ legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült, s ezzel
a Signum Laudis tulajdonosa lett”. Lásd Unitárius Közlöny, 1916. 5. sz. 77.
2694 Friedmann Miksa szatócs és vegyeskereskedő.
2695 Stief Jenő.
2696 Weisz Lajos szatócs és vegyeskereskedő, Deák Ferenc utca 4. sz. alatt.
2697 Bodoki Mikó Miklós (1597–1668) történetíró. 1619-ben Bethlen Gábor fejedelem titkára,
1641-ben Sepsiszék alkirálybírája, az 1649. évi országgyűlésen Sepsiszék követe. Naplóját 1898ban Orbán Balázs fedezte fel. Naplójáról lásd Kelemen Lajos: Bodoki Mikó Miklós családi krónikája. Genealógiai Füzetek, 1906. 4. sz. 34–37, 5. sz. 47–49, 6. sz. 59–60, 7–8. sz. 77–79, 9. sz.
88–89. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 354–368.
2698 Nagyajtai Cserei György (1714–1774) táblai ülnök. Naplóját l. Diárium vitae Aerumnosae
Georgii Cserei senioris de Nagy-Ajta 1756. consignari ceptum. Történeti Lapok, 1874. 1. sz.
19–28. Cserei Mihály történetíró fia.
2699 Uzoni gróf Béldi Kelemen (†1627) háromszéki főkapitány, 1624-től a székelyek generálisa.
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legtöbb XVII. századi székely oklevél. Egy 1764-beli érdekes folyamodvány is van 2 ref.
paptól. A közel 100 missilisből Teleki Sámuel gr. kancellár, Kendeffy Elek gr.,2700 Torma
Éva,2701 gr. Bethlen Krisztina,2702 Méhes György,2703 s más erdélyi társadalmi szereplők leveleit vettem külön.
A por miatt 2 óránál tovább nem bírtam a munkát. Délután a Jósika-ltr. rendezett részéből válogattam tovább az értékesebb missiliseket 1797-től 1822-ig. Mintegy 350 értékesebb
levél került ki. Ezeket már rég ismerem, de kiválasztásukat Erdélyi sokszori újabb és újabb
előhozakodásomra sem csináltatta meg.
Gyalui ma keserűséggel panaszolta, hogy Erdélyi az egyetem rektora2704 útján tett jelentésében azt írta, hogy a legbecsesebb anyagot 11 ládában „gr. Bethlen Ödön tanácsára Bpestre
elszállították”. Egy szóval sem említette, hogy ő itt sem volt az egész munka alatt, és hogy
ebben már igazán csak Gyaluit illeti az elismerés, aki valósággal kikönyökölte és tapodta az
elszállítást. Bethlen Ödön is közbejárt ugyan, de szintén Gyalui kétszeri külön kérésére és
rimánkodására.2705 Milyen lélek kell ahhoz, hogy a más munkáját, aggodalmát, fáradságát,
futkosását és buzgalmát elhallgassa valaki, s el azt is, hogy ő itthon sem volt? Hiszen még
szeptember 1-én vagy 2-án Ekelből2706 írta, hogy kezd aggódni az erdélyi dolgokért.
Ennél még csak Veress Endre csinálja jobban, aki egy évi szabadságon van, s egyáltalában nem törődik a levéltárral. Eszébe sem jut hazajönni, s önzésére jellemző, hogy csodálkozással teli levelet írt, hogy miért késik a fizetése? Írja, hogy most pesti lakását rendezi, és
mennyi baja van az ott dolgozó 10 mesteremberrel, de a levéltárat meg sem említi.
Erdélyi 200 koronával akarta honorálni 10-én a segítségemet. Nem fogadtam el. Én nem
pénzért, hanem a hazámért és nemzetemért, fajtám kincseiért dolgoztam. Szegény és reászorult ember vagyok, de ezért a munkáért elég nekem az a tudat, hogy most csupán egyedül én tudhattam elvégezni ezt.
Mily szívesen dolgoztam volna a hosszú nyár alatt is mint napidíjas, hogy a válogatást
elvégezzem! Oly jól fogott volna nekem a drágaságban a jövedelem. Arra azonban nem

2700 Malomvizi gróf Kendeffy Elek, Hunyad vármegye főispánja, 1762-ben a család grófi rangjának
megszerzője.
2701 Csicsókeresztúri Torma Éva, Torma Miklós főispán és gógánvárallyai Száva Judit leánya, szárhegyi gróf Lázár Antal felesége.
2702 Bethleni gróf Bethlen Krisztina (1744–1807), malomvizi gróf Kendeffy Elek (1740–1783) felesége.
2703 Méhes György (1746–1809) pedagógus, író. A kolozsvári Református Kollégium filozófiatanára.
2704 Tangl Károly (1869–1940) fizikus, egyetemi tanár. 1903-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem fizikatanára, 1915-ben rektora.
2705 Vö. Gyalui Farkas korabeli feljegyzéseivel, melyek alátámasztják Kelemen Lajos megállapításait.
„Felterjesztésében egyszerűen valótlan dolgokat írt s meghamisította az igazságot. Azt írta,
hogy a könyvtárban előre be volt pakolva háromféle csoportja a menesztendő könyveknek, értékük szerint. Sült hazugság, Kelemen Lajos is kacagott, amikor mondtam neki s bosszankodott
a vakmerő hazugságon. A tény az, amint azt feljegyzésszerűen megírtam 1916-ról, hogy 11 ládába csomagoltuk össze a mentendő könyveket, azokat én elküldtem. Ugyanakkor a magam
fejéből összeállíttattam Kelemen Lajossal a levéltári anyagból, Szádeczky Béla a kézirattári
anyagból szedte ki a mentendőket éspedig a nyomtatványokból. És Erdélyi Pál, mikor e tényről
hivatalos utasításom is van, a rektornak egyszerűen úgy írja meg két év múlva, ahogy ő jónak s
magára nézve kellemesnek látja.” Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 256.
2706 Ekel (ma Okoličná na Ostrove) Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás.
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voltam jó, hogy erre felszólítson, s most azt hitte, hogy „megfizet” és eldicsekszik vele, hogy
ezt is ő csinálta.
A könyvtári helyzetre jellemező, hogy szeptember 1-ig pontosan megtartották a régi
rendszert, azaz azt, hogy naponta csak egy tisztviselő volt fenn aug. 15-től szeptember 1-ig.
Így történt, hogy 29-én és 30-án délelőtt 9 és 1/2 10 között pl. az egész földszinten egyetlen
élő lelket sem találtam, sem tisztviselőt, sem szolgát.
Gyalui feljött azokon a napokon is, de csak 11 órakor, s én vele nem beszélhettem, mert
az unitárius kollégium kézirattárában kellett dolgoznom. Így a csomagolás és a második
csoport összeszedése csak szept. 1. után indult meg. Erdélyi aztán mikor hazajött, a 35
becsomagolt ládát levitette az alsó folyosóra, a földszintre, az Olvasóterem bejáratától jobbra
és balra, s ma is ott vannak, a kirakatban. Természetesen innen indult el, hogy ürítik ki az
egyetemi könyvtárat, amit tőlem is kérdeztek.
Erdélyire nagyon jellemző az is, hogy az E. M. E. elnökségéhez tett jelentésében azt írja,
hogy mindjárt 1914 nyarán a háború kitörésekor a legféltettebb dolgokat igyekezett biztonságba helyezni. Ezek azok, amiket most 11 ládában elvittek. A valóság pedig ezzel szemben
az, hogy 1914. október 9. előtt egy lépést sem tett az anyag mentéséért. Akkor a besztercenaszódi orosz betörés hírére, mikor megkérdeztem, hogy van-e rejtekhelye és mit tett a
mentésért, kezdettem a levéltárban csomagolni, s akkor kezdődött a többi anyag kiválasztása is.
Az ő önálló intézkedése és kezdeményezése mindössze az volt, hogy vörösfenyő-ládákat
csináltatott a meneküléshez az anyagnak. Drága és célszerűtlen dolog. Előre felhívja a figyelmet arra, hogy abban értékes dolog van, s a szállításnál tönkrerongálódik.
Most a sok szép bőrös és vasas ládát becstelenül összeszámozták, és jelezték piros festékkel.
Ma megjött Magyarsárosról Pataki András tanítványom. Behozta tábori lap- és gyógynövénygyűjtését, s a Hágópataka medréből őskori és római cserepeket, és 2 állati lábszárat,
melyeket az edények díszítésére használtak föl. Magukat önként megadott oláh katonafoglyokkal jött egy kocsiban a vonaton. Ezek elmondták, hogy őket a hadnagyuk hívta előre, de
ők bizony azt mondták, hogy csak menjen, ha akar: ők arra mennek, amerre nekik tetszik,
s megadták magukat. Csak sok ilyen vitézt adna Isten nekik!
Különben az erdélyi oláhokat nem szeretik, s azt mondták, hogy azok akkor is csak
szolgák lesznek, ha ők győznének. Ezt már tanulhatták valamelyik jelszavas hőstől, aki azért
neheztelhetett, hogy miért nem keltek fel.
Szeptember 15., este.
Szegény Valentiny Antalról alighanem igaz az, amit egy hazabocsátott rokkant fogoly
beszélt: hogy tüdővészbe esett.
Ma előbb sógornéja, utóbb felesége mondta, hogy mily borzasztó meglepetésben volt
részük.
Szegény Valentiny még a tél végén vagy a tavaszon kitöltött egy lapot, mely a dán vöröskereszt révén hazajött. Ebben benne van, hogy mindkét tüdője hurutos, és bal karján nem
gyógyult be a srapnel által okozott seb.
Odaírta a német szövegbe nagy betűkkel és aláhúzva, hogy családját bajáról nehogy
értesítsék, s a magyar vöröskereszt valamelyik tudatlan vagy lelkiismeretlen hősnője sablonosan elintézve az ügyet, az egészet elküldte a felesége címére. Alig tudtuk szegény asszonyt
csak valamennyire is megnyugtatni.
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Félek, hogy soha sem kerül haza.
Ma délelőtt, délután a Jósika-anyagot válogattam. I. Rákóczi Györgynek Szalánczy Istvánhoz2707 írt eredeti levele, Benkő József, Méhes György,2708 Kendeffy Ádám stb. több érdekes levele, vagy 20 XVI., s 70–80 XVII. századi oklevél volt a zsákmány. Sok a szemét anyag
is.
Benczédy bácsinak2709 5 kötet kéziratát, s 2 csomag irományát átvettem az egyh[ázi]
levéltárba, őrzésre.
Megjött Pap Domokos levelezője. Válaszoltam. Azt mondja Kovács Kálmán, hogy minden levél 12 napig marad itt.
Könczeynénél2710 ma voltam újra. Felajánlottam 2 unokájának 1 liter tejünket a konviktustól. Megjött a török veje, Achmet Djelal bey.2711
Szeptember 16., este.
Ma folytattam a Jósika-levéltár anyagának válogatását. Újra szép régi anyagot, s jó
missiliseket kaptam, köztük 1651. okt. 1-ről és nov. 8-ról a moldvai vajda leveleit, s Benkő
József 2 levelét, továbbá vagy 18–20 XVI., és mintegy 80 XVII. sz.-i drb-ot.
Megkaptam Benczédi bácsi kéziratát, az unitárius tanárok életrajzát. Györffy úr odaadta
volt Borosnak,2712 s tegnap nem jött be, hogy átadja. Ma Borostól kaptam meg.
Sándor Imrével találkoztam, nagy örömömre. Gyűjteményét ideiglenes letétül bevittem
már több mint egy hete az Erd. Múzeumba. Úgyis végrendeletileg oda hagyta. Adja Isten,
hogy visszavihessük hozzá.
Az utcánkba du. 3 tájra érkeztek meg Zaboláról gr. Mikes Ármin marhaszekerei, 3 heti
út után. A mellettünk levő Wesselényi-ház (13. sz.) fél-pincehelyiségeibe rakódtak le.
Adtunk egy szegény menekült asszony gyermekeinek egy kis őszi gyermekkabátot, 1 rend
ruhát, 1 pár cipőt, 2 pár harisnyát, 2 […]2713 és 2 üveg tejet. A többi székelynek összesen 14
dircheimi vizesüveget ivóvíznek. Mikes Borsára2714 viszi embereit és állatait, s ott gazdálkodik.
Szeptember 18., este.
Tegnap volt új papunk, Csíki Gábor2715 beiktatása. Tartalmas, formás prédikációval
köszöntött be. Mikor bementem a templomba, a tanári székek közül az utolsó sorban, szokott helyemen ott ült Györfi István úr. Arra mentem, megnéztem, s az egész templom piacán átmentem egyenesen a szemben levő oldalra. A prédikáció alatt, s később a püspök
2707 Szalánczy István (†1648) erdélyi fejedelmi diplomata, 1645. decembertől haláláig főkövet a török Portán.
2708 Méhes György (1746–1809) református főiskolai tanár, író. Méhes Sámuel tanár, nyomda- és
laptulajdonos, író, szerkesztő, református főiskolai tanár apja.
2709 Benczédi Gergely.
2710 Könczey Imrének, a kolozsvári Kossuth-szobor bizottság titkárának az özvegye.
2711 Ahmed D. Dzselaleddin kolozsvári török főkonzul, Incze Gabriella színésznő férje, Széfeddin
Sefket bej (1913–1967) író, költő, újságíró, filmrendező édesapja. A török névvel végződő bekezdést később, kisebb betűkkel írta Kelemen Lajos.
2712 Boros György.
2713 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
2714 Kolozsborsa.
2715 Csíki Gábor (1891–1965) unitárius lelkész. 1915-től 1918-ig tábori lelkész, 1920-ig Kolozsvárt
lelkipásztor.
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beszédje folyamán ez a szemérmetlen és jellemtelen ember is többször fülig veresedett, s
máskor elsápadt. Megmondtuk Ürmösi Károlynak, hogy az úrvacsoraosztásnál nehogy
igénybe vegye a szolgálatát.
Délután szederlevelet szedtem a konviktusi szakácsné fiával. Tegnap kaptam édesapám
szept. 4-ről kelt levelezőjét Marosvásárhelyről. Én 28-án írtam nekik, s óva intettem attól,
hogy vakon elfussanak. Szept. 2-án aztán megírtam, hogy ha ki kell mozdulniok, szívesen
látjuk őket egyik szobánkba. Erre írta e lapot:
Kedves Lajos fiam! A 2-án írt lapodat megkaptam. Tudatlak, hogy már nálam is van egy
menekült, amennyiben Rósika2716 már bejött hozzánk, elmenekült. Mi is össze vagyunk
pakolva és vagy Kolozsvárra, vagy pedig Nagyváradra megyünk a hivatallal, nekünk azzal kell
mennünk. Eléggé fáj, hogy meg kell váljunk ettől a várostól, hol életünk nagyobb részét már
leéltük, és vénségünkre a világot nyakunkba kell vegyük, én valószínűleg soha többé nem is
fogok visszatérni.
Nekünk oda kell mennünk, ahova a miniszter a hivatalt irányítja. Meglehetősen vagyunk
különben, csak nem tudjuk, melyik percbe indulunk. Csókolunk mindnyájan mindenikteket
M[aros]v[ásárhely], [1]916. IX. 4.
Apád: Kelemen
Ma újra szekerek hosszú sorai jöttek, s így a tegnap is. Ma a Háromszék megyei Maksáról való lószekeres menekülők mentek át. Tegnap több székelyvajai marhaszekér ment. Délután vagy harminc vándorszekret láttam félóra alatt. Ma délben elvégeztem a Jósika-levéltár
anyagválogatását. Délután 1/2 5-re megérkezett Veress Endre. Panaszolta, hogy 36 órát utazott Bpesttől ide, és csodálkozott a sok láda láttára.
Benn a kis leánykám dolgozik a másik szobában. Öt és fél éves, s a nagyanyja, kihez
élénkségében és beszédességében annyira hasonlít, még nem látta. Vajon mikor láthatja?
Mikor a vándorló szekereken a már beállott őszi hidegben gyermekeket látok, a szívem
mindig elfacsarodik. Vajon nem sújt a sors minket is hasonló csapással? Isten őrizzen meg
tőle.2717
Miklós tudatta, hogy a vasúttól nem mentették föl, s nem mehetett el katonának.
Szeptember 25., este.
Napok óta az erdélyi műkincsek ügye izgat. Szombaton, 23-án délben volt ebben az
ügyben az E. M. E. rendkívüli ülése, azóta mindennap tárgyalások folynak, minden este
6-kor összegyűl a kiküldött bizottság, csak éppen nem mentünk semmit. Azelőtt is elkésett
volt a dolog, s most is késtetik. Leküldték Budapestről Radisich Jenőt,2718 itt ült Erdélyben
2716 Gálfalvy Antalné Kelemen Róza.
2717 Egyik korabeli levelében feltárta a meneküléssel kapcsolatos legbelsőbb, származására jellemző
gondolatait. „Tele a lelkem keserűséggel, de tűrünk, bízunk és remélünk, s hisszük, hogy Isten
megsegít. Én innen csak parancsra távozom, s ha kénytelen lennék Erdélyből kimenni: akkor
ezredemhez megyek. Soha semmi fajtám még oláhtól el nem futott. Én ugyan nem kezdem.”
Kelemen Lajos levele Veress Endrének (Kolozsvár, 1916. szeptember 18.). MOL P 1569. 8/d.
Veress Endre levelezése.
2718 Radisics Jenő (1856–1917) művészeti író, egyetemi tanár. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének felügyelője, az Országos Iparművészeti Múzeum igazgatója. 1898 decemberében már járt Erdélyben. Szádeczky Lajos: Műtörténeti tanulmányút i. m. 614.
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egy hétig, ebből 3 napig Kolozsvárt, s az első különvonattal haza is ment. Aztán Mikes
Ármin gróf jött, s előbb a csesztvei levéltárat, majd az erdélyi menthető ingó műkincseket
akarta megmenteni Bánffy Miklós s a kormánybiztos2719 útján. Ekkor Erdélyi úgy képzelte,
hogy felülök Bánffy Miklós autójára, s vele hozunk mindent, amit lehet. Emiatt keményen
össze is tűztem vele 20-án, midőn Mikes Ármin ismételten benn járt ebben az ügyben.
Hivatott le a levéltárból, s velem jött Veress is, aki azt hitte, hogy Mikes vele is beszélni akar.
Lejövet azt beszélte el éppen, hogy Gál, a Mikes gróf titkára kereste őt, beszélt vele, s kérdezte tőle, hogy megkapta-e a kinevezését, mert a gróf őt neveztette ki a kultuszminiszterrel
az erdélyi könyv- és levéltári emlékek mentésére. „Mit akar ezzel? Jobb lenne, ha a Mikes
kötetekre adna már pénzt. Megyen a fene a harctérre, hogy még vagy egy oláh járőr elfogjon”,
mondta nekem. Láttam, hogy miről van szó, s mikor Mikes elment, élesen megmondtam
Erdélyinek, hogy inasnak Bánffy mellé nem megyek. A múzeumért akármikor ingyen is
kész vagyok indulni, de egy léha szoknyakergető mágnás igavonója nem leszek, s nem szerzek neki mostani sportjához pávatollakat. Szemére hánytam Erdélyinek, hogy bár 10–12
éve kész lettem volna bármikor egy vasúti jeggyel, egy darab kenyérrel és szalonnával
elmenni az erdélyi ingó műemlékek összeírására: ezért semmit sem tett.2720 Azzal mentegetőzött, hogy minden akcióját keresztezték, bár tudom, hogy ezért semmit sem csinált.
„Mikor levéltárakat kezdtem gyűjteni, akkor is azt mondták Pesten, hogy már megint mit
akarok, s nehezteltek és irigykedtek reám.”
„Fütyülök én az effélére, Igazgató úr – válaszoltam. – Ha helyesnek és szükségesnek
látok egy ilyen dolgot, úgy akkor is megcsinálom, ha az egész világ a fejére áll.”
„Hiszen én is megcsináltam, amint látja édes fiam.”
„Megcsináltuk, Igazgató úr. Abban nekem is volt egy kis részem, mert a levéltári anyag
harmada az én révemen került be.”
„Hát én mondtam valaha, hogy maga nem csinálta?” – kérdezte ingerülten.
„Azt nem, de azt sem mondta Igazgató úr soha, hogy tettem valamit. Az nincs ott sehol
egyetlen jelentésében sem.”
Erre elveresedve, dühös tekintetek után többé egy szót sem szólt, s én még vagy 5–6
percet a szobában sétálva kijöttem.
Veress aznap este visszautazott Budapestre, magával víve két kézi bőröndben kézirataiból a még itt levőket.
Másnap mondtam aztán Erdélyinek, hogy miért voltam ingerült hangulatban. Aki sohasem volt gyűjtő és most is megijedt a kiküldetéstől, azt ki tudják nevezni, s én koldulva sem
jutottam még egy jegyhez sem.
Láttam, hogy Veress dolgáról nem volt értesülve, s igazat adott nekem, mikor a történtek
után magánemberként nem volt kedvem felülni a Bánffy bakjára „megfizetett” kalauznak és
ingyen érdemszerzőnek.
A dolognak most már volna formája, de a bürokratikus csatornákban poshad.

2719 Bethleni gróf Bethlen György (1888–1968) politikus, országgyűlési képviselő, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke.
2720 Érzéseit öt év múlva is ugyanígy fogalmazta meg, hozzátéve: „Én Erdély ily emlékeit jobban
ismertem és ismerem, mint itt az egész egyetem minden pereputtyával ismerte”. Kelemen Lajos
levele Benczúr Gyulánénak (Kolozsvár, 1922. szeptember 4.). Kálnoki Kis Tamás: Kelemen Lajos (II). Levéltári Szemle, 1975. 2–3. sz. 418.
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Ma már úgy látszik, hogy mégis kétfelé megyünk egyszerre, ahogy először is szerettem
volna, s nekem szűkebb hazám és a Kis-Küküllő melléke jutna, hol legjobban otthon vagyok.
Ítt használhatnék legtöbbet.
Az éjjeli hóharmatos hidegekben szegény nyomorult székely emberek és gyermekek
sokan mezítláb járnak itt. Ma egy lécfalvi és egy árkosi asszonynak adtunk 1-1 pár gyengébb
cipőt, s az előbbi gyermekeinek tejet, ételt, kenyeret, s kis leánykájának harisnyát, egy más
kis leánykának kendőt. A kollégiumban 2 csoportnak hozattam a Kismezőről szilvát. A nyomornak új, és új borzasztó képei merülnek föl minden nap. Fedél nélkül a szabadban hálni
ily hidegben! Isten őrizzen szegények sorsától.
Ma tudtam meg, hogy Bálint Lajos június 3-án Baranovici közelében elesett. Öccse
mondta, kitől hogylétéről kérdezősködtem.
Szeptember 29., este.
Még mind itthon vagyok. Holnap délben egy hete, hogy az E. M. E. elhatározta kiküldésünket, s éppen holnap délre mondták tegnap este a kormánybiztosságnál, hogy kikapjuk a
főparancsnokság által is aláírt menetlevelünket. Szép a gyorsaság! Mit lehetett volna ez alatt
a hét alatt dolgozni!? Eddig nem volt sürgős nekik, most már sürgetni fognak. Én már 3 nap
óta el sem mentem a New Yorkba gyűlő kávéházi bizottságba. Az E. M. E. az egyetemi
könyvtárba rendelte a kiküldött bizottságot minden estére, de már vasárnap – a könyvtár
zárva lévén – Lechner, Márki és Erdélyi kedvéért, kik a New Yorkba járnak kávéra, mind
odamentünk. A vastag füstben nekem kín ott lenni, de azért még hétfőn is elmentem. Azóta
azonban nem megyek. Semmit sem csinálni s várni, egyebütt pipafüst nélkül is lehet.
Tegnap különben kiderült, hogy az E. M. E. még vasárnap írásban átadott válasza Bánffy
Miklósnál valahogy elkallódott. Erdélyi újraíratta, illetve gépeltette, s ma újra átadta. Pósta
visszalépett. Helyette Buday2721 megy a Kis- és Nagy-Küküllő mellékének szász lakta vidékeire. Keresdre való tekintettel, hol a gr. Bethlen-levéltár ott van, küldik a könyvtártól Csillik
Bertalant2722 is vele. Én tanácsoltam az ő kiküldését, mert a könyvtárnál ma az egyedüli
ember az ifjabb nemzedékből, akinek művészettörténeti tanultsága is van, s mivel Buday
inkább és elsősorban római régész: Csillik nemcsak mint könyvtáros lehet ott hasznos
kiküldött.2723
Ők Segesvárra mennek, nekünk az öreg Tavaszy Sándor bácsival2724 Erdőszentgyörgyön
kell jelentkeznünk. Viszem az unitárius és református püspökök nyílt rendeletét is egyházaikhoz, a klenódiumok átadása ügyében.
2721 Buday Árpád.
2722 Csillik Bertalan (1889–1978) irodalomtörténész, nyelvész, könyvtáros. 1913-tól 1919-ig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője.
2723 Kelemen Lajos több levelében is beszámolt eredményes működésükről. „Itt Keresden Bethlen
Bálint gróf utódainál is van egy kb. 8–10.000 darabnyi levél, illetve levéltár. Csillik és Buday
1916-ban a régebbi részét behozták volt őrizetbe, de visszakerült minden Keresdre.” Kelemen
Lajos levele Szádeczky Lajosnak (Kolozsvár, 1922. szeptember 27.). MTA Kt. 4166/464. Lásd
még a témával kapcsolatban „Itt őrizzük az Erd. Múzeumban tavalyelőttől a keresdi gr. Bethlenlevéltárat, melyet a múlt században hosszabb ideig itt Kolozsvárt, a Szt. Ferenc rendi zárdában,
s onnan kivéve egy darabig Gyéresen, gr. Bethlen Bálintnál őriztek.” Kelemen Lajos levele Veress Juditnak (Kolozsvár, 1948. január 11.). Lásd Kálnoki Kis Tamás: Reménytelen reménységben
i. m. 159.
2724 Szászfülpösi és magyarbölkényi Tavaszy Sándor, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa.
Kelemen Lajos foglalkozott a család történetével. Lásd Adatok a szászfülpösi és magyarbölkényi
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Ezeknek is érdekes története van.
Pénteken, 22-én délután 4-kor értekezletünk volt az unitárius »fő« képviselőtanács üléstermében. Ezt azért hívták össze, hogy a menekülő unitárius papok, tanárok és hitrokonok
ügyében tegyünk valamit. Ferenczy Géza járt el az ügyben Fekete Gábornál, s erre az értekezletre is meghívtak. Ferenczy igen okos beszédben mutatott reá arra, hogy mintegy 70
egyházközségünk megszállásával és kiürülésével mi igazán létünkben meg vagyunk
támadva, s kérte azt, hogy a püspök és egyházunk vezetősége a menekülő papok nehéz
helyzetét figyelembe véve, segélyezésükre találjon módot, s mivel a szétzavart egyházközségek most már nem fizethetik papjaikat: itt a segélyezésről gondoskodjanak.
A püspök meglehetős hidegen és kedvetlenül fogadta az egész beszédet. Ferenczy említette, hogy a kolozsvári egyházközség tagjaitól is több melegséget szeretne látni. A tény az,
hogy nehányan – de alig nehányan – egyesek érdeklődtünk vagy tettünk valamit, de mind
keveset; a nagy többség semmit, s a hivatalos egyház éppen semmit. Maga a püspök pedig
szeptember elsején átadta ugyan Kovács Lajos brassói papunknak az ő lakásához csatolt azt
a két üres szobát, melyben Bencze Anna néni2725 lakott, de ott a pap és nagy családja szalmán hált, s Kovács Kálmán látta el némileg, ahogy tudta, mint rokonát. A püspök semmivel
nem segítette, s mikor pár nap múlva eltávoztával Löfi Ödön bölöni pap2726 költözött be oda:
hangsúlyozottan jelentette ki, hogy a felett a hely felett csak ő rendelkezik, felesége pedig
Váriéknak azt emelte ki, hogy az a hely nekik is kell, mert Ferencz Ákosék2727 bejöhetnek
Dicsőszentmártonból, s az a hely különben is értékes a mai világban „mert még pénzért is
szívesen kiveszik”.
Löfi elköltözött onnan. Mi tudtuk a püspök teljes szívtelen érzéketlenségét a menekültek
anyagi bajai és nyomora iránt, s örvendtünk az értekezletnek, mert reméltük, hogy kényszeríthetjük legalább valamire.
A püspököt azonban bántotta, hogy nem vagyunk mindennel megelégedve, s Ferenczy
értékes útmutató programot tartalmazó felszólalásából csak azt jegyezte meg, ami vénemberi hiúságát sértette.
Hivatkozott arra, hogy ő is megtette a magáét, mert megjelent a menekültek közt a
torna-vívoda2728 kertjében, s ott sokan sírtak is »az« unitáriusok, mikor vigasztaló szavakat
intézett hozzájuk. (Arról nem szólt, hogy egy fillért, egy darab kenyeret, három szép gyümölcsös kertjéből egy hulló almát vagy egy szem szilvát, s egyetlen egynek nagy lakásának
bár a kapualjában fedett helyet nem adott.)
Több felszólalás után szervezkedtünk. Ütő Lajos tanító,2729 ki napokig szolgált már a
Nagy Gábor-féle menekülő-telep útbaigazító hivatalánál, jó gyakorlati útbaigazításokat

2725
2726
2727
2728

2729

Tavaszi család történetéhez. Genealógiai Füzetek, 1904. 7. sz. 101–102. Újraközölve Kelemen
Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 323–324.
Kövendi Kovács Dénes (†1890) vargyasi, majd désfalvi unitárius lelkész özvegye, nagyajtai
Bencze Anna (1842–1915), az egyház jótevője. L. Az unitárius egyház alapítványainak ismertetése. Unitárius Közlöny, 1921. 5. sz. 70.
Löfi Ödön (1872–1946) bölöni unitárius lelkész, egyházi író, műfordító.
Kilyéni Ferencz Ákos (1861–1922) Kis-Küküllő vármegye tiszti főügyésze, unitárius egyházi
tanácsos. Ferencz József unitárius püspök fia, Ferencz Zsuzsa, Ilona és József testvére.
Tornavívoda = a Széchenyi tér keleti részén 1873-ban gróf Kendeff y Ádám kezdeményezésére
megépült emeletes ház falai között lelt otthonra az 1848-as Történelmi és Ereklyemúzeum. 1937
és 1940 között lebontották. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 41. Az épületben folyó munkáról Mező Ferenc: A kolozsvári Viadaliskola. Bp., 1937.
Ütő Lajos (1880–1944) igazgató-tanító, az unitárius elemi leányiskola igazgatója.
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tudott adni. Bizottságot szerveztünk, határoztunk az iskoláink ügyében is, s végre Ferenczyt
felszólalásomra megkértük, hogy kész programot jelentő szavait foglalja írásba és nyújtsa
be, hogy az E. K. Tanácsnak útmutatásul szolgálhasson. Erre Kovács Kálmán ösztönzött, s
szívesen tettem, mert az egész értekezleten Ferenczy és Kovács Kálmán tudtak, egyik egyházi, másik iskolai ügyben, pozitív javaslatot tenni.
Kovács Kálmán indítványozta kiküldetésemet az unitárius klenódiumok lehető megmentéséért is. Ezt is elhatározták.2730
Másnap, szombaton 1/2 12-kor fölmentem az E. K. Tanácstermébe, s itt Borossal2731 hozzákezdtünk a nyílt rendelet megfogalmazásához. A püspök szokása szerint alig fogadva
köszönésemet, bőrszivarát szíva kezdett fel s alá sétálni a teremben, míg a fogalmazvány
készült. Boros mondta neki, hogy nemsokára kész, s kérjük az aláírását. Most újra egész
ingerülten megfordult, s béna ujjait szokása szerint felénk kinyújtva, leckézőleg felém fordulva és mutogatva, majdnem kiabálva mondta: „Hát jó, én nem bánom, ha már maguknak
ez is kell s ezt is akarják, hát jó, én aláírom”.
Kitört belőle a beteges féltékenykedés és hiúság.
Nekem nem volt éppen jó kedvem, mert zsábám éreztette magát, s pálcámra támaszkodva marón válaszoltam: „Soha se fájjon ezért Méltóságodnak a feje, mert ha kimegyek,
nem Méltóságodat ütik főbe künn, legfönnebb engemet. Méltóságod egész nyugodtan lehet
akkor is itthon. »Köszönj« Örvendjenek, ha kapnak egy bolondot, aki most ebben az ügyben kimegy”. Kissé meglepődött, de aztán elhallgatott és csak azt mondta: „Hiszen jó, jó, hát
én aláírom”.
Így kaptam nyílt rendeletet.
Amíg írták, azalatt jött be Boroshoz Pál Dénes, a múzeumi szolga, az E. M. E. körözvényével, az ingó műkincsek mentése ügyében választmányi ülésre híva őt. Itt tudtam meg,
hogy ülés lesz. Mire felértem 1/4 1 volt, s Erdélyi ötször keresett a szobámban, akkor, mikor
semmiről sem tudatott előre.
Gyaluitól hallom, hogy őt sem értesítette semmiről, s ő is csak az ülésen tudta meg, hogy
miről van szó.
*
Tegnap több mint ezer szarvasmarhát hajtottak át itt Nagyvárad felé. Az a csoport volt,
melyet Dicsőszentmártonban már megvettek a hadsereg szükségletére. Egyik csoportjuk
akkora volt, hogy a Monostori utat egész szélességében elfoglalta. A csorda eleje a Bem
utcánál, vége a Béldi-háznál2732 volt. Hömpölygő állatfolyamnak látszott. Itt 800 drb volt.
Bőgésük felverte a vidéket, s fájdalom volt látni a sok szerencsétlen éhes állatot.
Másik szakadozott csoportjuk a Malom utca felől a Bartha Miklós utcán negyedóráig
vonult fel. Egy-egy tehén megállott, s fájdalmas bőgésével, támolygó menésével szinte könynyet csikart ki az embertől. Éhes bornyúk lógtak, lődörögtek, majd’ eltaposva erősebb társaiktól. Csupa éhség mindenik. Ha ez a hajtás így megy tovább is, mint Dicsőszentmártontól
2730 A tárgyban megszületett határozatról az egyházi lap így tudósított: „Az egyházi értékek megmentése nagy nehézséggel járt a Háromszék megyei egyházközségekben, honnan pár óra alatt
kellett menekülni. Félni lehet, hogy több értékes tárgy odaveszett. Az E. K. Tanács a meg nem
szállott egyházközségekbe Kelemen Lajos levéltáros a[tyánk]fiát küldte ki, hogy a műértékü
tárgyakat vegye át és hozza Kolozsvárra”. Unitárius Közlöny, 1916. 11. sz. 182.
2731 Boros György.
2732 Béldi-ház = a Szentegyház utca 9. sz. alatti ház, az első világháború időszakában gróf Béldi Ferencné tulajdona. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 78.
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idáig, akkor ezeknek legalább harmada Nagyváradig elpusztul. Nincs élelem számukra. Az
utak környékét kilométer szélességben pusztává tarolták, rabolták a menekülők.
Tegnap délelőtt 2 óra alatt 5 döglött meg. Egy bornyút egy menekülő szekér vett fel.
Milyen a sablon? A pusztulófélben levő állatokat eladni vagy leölni nem szabad, megdögleszteni éhséggel és kimerüléssel azonban szabad.
Október 22., du. és több következő este.
Tegnap reggel 3 után érkeztem ide, haza majd 3 hétig tartó ingó műemlékgyűjtő utamból,2733 az öreg Tavaszy Sándor bácsival, kit nyelvnek adtak velem, hogyha szükséges lesz a
katonasággal való érintkezésben, nehogy megakadjunk.
Ismét láttam szülőimet, szülőföldemet, elődeim lakóhelyét, gyermekkorom kedves
emlékű helyeit, melyek látását azelőtt 7–8 héttel már-már nem reméltem, vagy legalább is
másként gondoltam. Isten jót adott, utamban is megsegített. Áldott legyen érte.
A huzavonás kormánybiztosi nyílt rendelet október 1-re volt a kezünkben. Azalatt a
református püspök2734 is adott az unitáriusokéhoz hasonló, azzal csaknem szó szerint megegyező rendeletet.2735 Jó volt kikérni. Erdélyi Pál jött velem érte. A püspököt a Deák F. utcában találtuk, s örömmel ígérte a rendeletet, amelyet szept. 28-án délben ki is adott nekem.
Október 1-re délutánra fölvehettük a pénzt is. Mi Tavaszy bácsival 800 koronát, s esetleges
vásárlásokra a könyvtártól 300 koronát, Budayék hárman 1200 koronát kaptak.
Reggel 7-re az állomáson voltunk, kétórás késéssel indultunk, s éjjel 1/2 11-re értünk
Marosvásárhelyre.
Székelykocsárdon a hosszú várakozás alatt jegyzeteket kezdtem írni az útról s október
5-én az első körútról Vásárhelyre betérve újra jegyeztem nehány sort. Ezeket másolom első
sorban ide.
Utunkhoz meg kell jegyeznem, hogy indulásunk idején Görgénynél, Szovátánál folytak
a harcok, és Segesvárt már kiürítették volt. Itthon arra készültünk, hogy sok faluban élelmiszert sem kapunk, s fölszereltük magunkat. Hátizsákot és Buday idekölcsönzött kis bőröndjét egy lapos kötéllel (gurtni) összekötve magam cipeltem a vonaton, s Marosvásárhelyt az
utcán is hazáig. Biderman Józsi bácsiéktól megkaptam szegény János2736 bakancsát, melyet
Toporutnál2737 történt eleste után hazaküldtek, s ezzel mentem. Jó hasznát vettem, kivált a
sárban.
Már a vonatban ültünk, mikor Csillik2738 is megérkezett. Már nem fért be hozzánk. Nem
is tudtunk találkozni vele Kocsárdon sem.
Az úton sok érdekes látni és följegyezni való volt.
2733 Kelemen Lajosnak a nagyközönség részére írt úti beszámolóját lásd Marosköri ingó műemlékeink biztonságba helyezése i. m. 23–28. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 359–363.
2734 Kenessey Béla.
2735 Főhatósági nyílt rendelet (Kolozsvár, 1916. szeptember 28.). MUEKvGy Lt. Igazgatótanácsi Levéltár. T. 74/1916.
2736 Biderman János (1894–1916) zászlós, id. Biderman József fia. A haláláról szóló értesítést valószínűleg Kelemen Lajos fogalmazta meg. „Biderman József várm. főjegyző kedves, eszes, bátor
fia az északi harctéren egy gránátlövéstől hősi halált halt. A bánatos szülőkön kívül a Mikó
család és sok jó barát fájlalja az ifjú vitézt, ki lapunknak is több unitárius bajtársáról küldött
tudósítást.” Lásd Unitárius Közlöny, 1916. 3. sz. 55.
2737 Pontosítva Toporoutz, ma Toporivci (Ukrajna).
2738 Csillik Bertalan.
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Dezmérnél a Sándor Imre-féle tanyáknál2739 tarka szekértáborok állottak. 40–50 szekér
a piros sóvirágos rétek szélein. Az úton is mindegyre egy-egy szekér megy Kolozsvár felé.
Apahidán német katonák orosz foglyokkal állomási kitérőt építtettek. Igazi csigatempójú munka! Az oroszok egy csoportja 10 percnyi időzésünk alatt egyetlen csákányütést,
vagy ásónyomást nem végzett.
Az állomás felé a berek tájától az útig, s a faluig 3 nagy marhacsorda, s egy nagy juhnyáj
legel a réten, vagyis legelne, ha még lenne mit. A rét szélén egy sor fehérernyős trénszekér
ásít üresen felénk. Oly elhagyottak, mintha gazdátlanok lennének. A sáros úton ismét szekerek kocognak. Egyiknek ernyőjét frissen nyúzott kifordított berbécsbőrök képezik, nagy
szarvakkal. Jó szárítómódszer lenne, ha nem szitálna a finom őszi poreső.
A Mezőségen nincs semmi mozgalom, csak Gyéresnél kezdődik újra a szekértáborok és
vándorszekerek szomorú látványa. Az úton minden százlépésnyire lószekerek döcögnek, s
csaknem minden gyéresi udvaron látszik a vonatról egy-egy befogatlan, megrakott, leszerelt
szekér. Itt-ott a szabadban tűz mellett sütő-főző székelyek. Egy most épült, száradó új házba
is menekültek költöztek.
Harasztos közelében felfordult vasúti kocsikat és roncsokat láttunk, az egyik katonavonatunkkal nemrég történt és agyonhallgatott szomorú katasztrófa emlékeiül.
Székelykocsárdra érve az állomás előcsarnokában hallottuk az első suttogó hírt arról,
hogy Marosvásárhelyről is menekülni kell. Egyelőre csak azért nem hittem el, mert vasutas
mondta. Keresztszegi Istvánné nevű görgényszentimrei asszony, ki Nyíregyházáról tért viszsza, a Görgényszentimrénél folyt harcokról beszélt, melyeknek szemtanúja volt. Menteni
jött vissza, s tanúja volt a lakóhelyénél vívott küzdelemnek, és a község egy része égésének.
Ment vissza az Alföldre. Beszélte, hogy a református egyház klenódiumait a mentés zavarában a kurátortól egy katona vette a kezébe, s aztán egy csendőrőrmester járt utána, hogy a
becses emlékeket beszolgáltassák.
Látszott, hogy innen elkéstünk, s el Vécs,2740 Magyaró felé is. A későre indulás előre
vetett árnyékai.2741
Az állomáson tarka közönség tolong. Sok a székely. Egy öregebb rendű gyergyói atyafi
panaszolkodott, hogy felesége künn egy szekeren fekszik, s a hideg miatt sokat szenved a
köszvényétől. Székely általánoskodással célozgatott, hogy „ha valaki adna egy kis orvosságra
valót”. Én aztán egy kétkoronással az a valaki lettem, de az atyafi alighanem becsapott, mert
alig negyedóra múlva ugyancsak nem búbánatos képpel, elégülten pipázva járkált az állomáson, s majd egész délután ott láttam.
Itt jó édes szőlőt vettünk, kilóját 1 koronáért. Hallottuk, hogy a szászrégeni vasutasok a
kocsárdi állomáson vannak a vasúti kocsikkal, de én egyet sem láttam. Este 7 tájt indultunk
tovább, s éjjel 1/2 11-kor értünk Marosvásárhelyre.
Otthon aludtak már. Meglepődtek érkezésünkön, s igen levert hangulatban voltak. Csupán Klári2742 nem. Édesanyámat a félelem annyira megzavarta, hogy egészen elmezavarodott benyomását keltette. Édesapám is gyermekes félelemmel emlegette, hogy Szentlász2739 Sándor Imre hasonnevű dezméri földbirtokos édesapjának a tanyái.
2740 Marosvécs.
2741 A Kelemen Lajosék által össze nem gyűjthetett, helyben elrejtett egyházi értékekről és sorsukról
rövid cikk jelent meg. A Homoródszentmárton, Kökös, Sárd, Rava, Sepsiszentkirály, Laborfalva, Gagy, Alsórákos, Székelyszentmiklós, Székelymuzsna és Bölön helységeket érintő beszámolót lásd Unitárius Közlöny, 1916. 12. sz. 192–193.
2742 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
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lóra2743 hogy hallszik a Bekecsről az ágyúzás, s Piroskához Szászrégenbe nemcsak hallszik,
de látszik is. Én bátorítni akartam őket, de mikor megtudták, hogy mi éppen arra megyünk,
ahol a harcok folynak, édesanyám még jobban elvesztette a fejét. Lefeküdtünk, mert ez látszott még a legjobbnak.
*
Október 3-án reggel 8-kor az alispáni hivatalba igyekeztünk. Itt Köllő Ignác alispán2744
szívesen fogadott, menetlevelünkre reávezette az ajánlást, de fuvarról nem tudott gondoskodni. Azt ajánlotta, hogy próbáljunk meg Ákosfalváig kimenni Kuti Albert szentgericei
gazda benn levő szekerével, s ott lehet, hogy Rozsnyay Ferenc gazdasági titkár tud további
fuvarról is gondoskodni.
E „lehet”-ben nem eléggé bízva elhatároztam, hogy a biztossal kezdem inkább. Az alispán közölte velünk, hogy Erdőszentgyörgy ki van ürítve, oda hiában megyünk. Így tehát
már reggel tudva azt, hogy Nyárádszentlászlóról benn van a K[áli] Nagy István fogata Zsigmond Titusz bátyámmal: megkértem, hogy vigyen ki ő magával. Reméltem, hogy akár a
K[áli] Nagy István fogatával, akár valami fuvarral, amit ő mint bíró kirendel, mégiscsak
megindulhatunk.
A kocsi azonban csak délben indult vissza, s így fel akartam használni az időt, s legelőbb
a hozzánk legközelebb levő unitárius egyházhoz mentem.
Délelőtt kilenc után az unitárius pap kapuja és lakása záratlan volt, s az egyik utcai ablak
nyitva állott. Bementem a papot keresni. Sehol egy lélek nem volt az egész lakásban. A pap
dolgozószobájában az úrasztali készleteket künn találtam az asztalon. Menekülő-félben
menekülőkkel tele városban könnyelműség bíz ez. Elébb eszembe jutott, hogy megtréfálom,
s Tavaszy bácsival mindent elviszek, de aztán a tréfa keserű oldalától egykori tanítványomat
kímélni akarva kijöttem, s keresgélés után egy embert találva hátul az udvari lakásban, attól
megtudtam, hogy a pap valószínűleg reggelizni van a Korzó kávéházban.
Így elmentem innen a ref. kollégium igazgatójához, Pál Gusztávhoz. Őt sem kaptam
sem hivatalában, sem lakásán. Dékáni Kálmán sem volt a városon sem. Így lementem Tótfalusi Józsefhez, a ref. paphoz.
Örömünkre tudatta, hogy klenódiumaik a város kultúrházában vannak letéve, s veszély
esetén elszállításuk biztosítva van, levéltáruk befalazására pedig a nagy templom egyik általam is jól ismert rejtekét szemelték ki, a torony alatti szoba szomszédjában. Tótfalusi
mondta, hogy Radisics Jenő félnapot töltött Vásárhelyt, de föl sem kereste őket, hanem
kiment Medgyesfalvára a gr. Lázár kastélyba ebédre, s másnap elutazott.
Tótfalusi beszélte, hogy szept. 18-án elrendelték a város kiürítését, de szerencsére
Bernády György, a főispán a rendeletet saját szakállára nem hajtotta végre, s távirati kérdezősködésére estére megjött a válasz, hogy a rendelet tévedés volt.
Mi lett volna ott akkor, ha a józan ész felül nem kerekedik a bürokrácián? Az emberek
egymást ölték és taposták volna a menekülés rémületében, s akkor órák múltán kiderült
volna, hogy tévedés volt ölni, megbolondulni és futni, mert csak a közigazgatás, vagy esetleg
csupán a posta tévedett.

2743 Nyárádszentlászló.
2744 Köllő Ignác (1859–1942) törvényszéki bíró, Maros-Torda vármegye alispánja, az Erdélyi Római
Katolikus Státus igazgatótanácsának világi tanácsosa.
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Rédigerhez, az unitárius paphoz2745 visszatérve őt most megtaláltam, s a klenódiumokat
és a marosszentkirályi egyház 1700-tól kezdődő kis anya- és jegyzőkönyvét, valamint a
Toldalagi Gábor által 1727-ben és 1729-ben készíttetett graduális és zsoltáros köteteket,
valamint a marosköri unitárius esperesség 5 drb régi jegyző- és anyakönyvét különvettem
egy szép receabrosszal, s 3 skófiumos terítővel együtt, s otthon ebédelve K[áli] Nagy István
fogatán elindultunk.
A város vége tele volt menekülők telepeivel, tanyáival. A városi téglagyár felé százak
tanyáztak. A Jedd irányában haladó országút mellékén a Poklos-patak két ága összefolyása
körül a réten 10–12 szekérből álló táborok voltak. Itt még a fűzfákat is tövig levágták, az út
melletti földeket leétetve, legázolva láttuk. A rétek tele voltak táborozók nyomaival, helyével
és szeméttel.
Jedden a faluban és a falu mellett újra 15-20 szekér tanyázott, a falun túl pedig KebeleSzt. Iván felé a fedett lövészárkokban lakott nehány család. Szekereik a közelben, a réten
pihentek. Szembe velünk új menekülők jöttek, terhes, megrakott szekerekkel, Magyarós2746
vidékéről.
Az út mellé letelepült pihenők a hideg őszi mezőben otthoniasan kiterjeszkedtek. Néhol
ott vickándozott a szekerek mellett a malac, kapargáltak a tyúkok, s egy-egy szekérnél és
környékén itt-ott 5–6 gyermek sürgött-forgott a tűz, vagy a szekér körül.
Az utak melléke itt is mindenütt le volt tarolva. A kebelei hegy alatt új tanyákat találtunk
az erdő szélében, s a faluvégi elhagyott fogadóban is több család lakott.
Igazi népvándorlási képek mindenfelé. A kebelei tetőn túlhaladva meghallottuk az első
tompa ágyúlövéseket a Bekecs felől.
Csakhamar Nyomáton voltunk, s itt már megkezdtük működésünket. Beszóltunk az
öreg református lévitához, Demeter Mózeshez. Felolvastam neki a református püspök nyílt
rendeletét, s jeleztem, hogy az unitárius paptól hozzá megyek. K[áli] Nagy István fogata
hazament, s mivel az unitárius klenódiumok átvétele alatt odaérkezett a nyárádgálfalvi unitárius pap sógornéja: megkértem, hogy vigyen magával Gálfalvára, hova aztán Zsigmond
Titusz bátyám elküld értem.
Mivel későn mentünk, mind a két egyházközségnél azt hitték, hogy nagy baj lehet. Igyekeztem megnyugtatni őket, s elmondtam az alispáni hivatalban hallott jóval biztató telefonbeszélgetést, mely a menekülők megállításáról, s a közeljövőben való visszatéréséről szólt.
Elég szép eredménnyel kezdve a munkát, utasítást kérő kérdezősködésükre tanácsoltam
harangjaik levételét és elásását is, s átmentem Nyárádgálfalvára.
Itt már eltettek volt mindent, de a fogyasztási szövetkezet egyik betonvas pincéjébe, a
puszta betonpadlóra, egy sarokba. Gondolni sem lehet rosszabb elhelyezést. A katona elsősorban a szövetkezeti boltban keres dohányt, ételt, italt, s ennek pincéjét töri föl a leghamarább. Mondtam ezt a papnak is, és ajánlottam, hogy okvetetlenül jobb helyet keressen.
Csepergő esőben értem Szentlászlóra.2747 Nagy Jánoshoz, az unitárius paphoz hajtatva
megtudtam, hogy ő a feleségével együtt éppen Marosvásárhelyt járt, s még nem jött volt
haza.
Így aztán a sötétben Zsigmond Titusz bátyámhoz mentem, s ott vacsoráltunk.
2745 Rédiger Géza (1887–1934) unitárius lelkész. Kénosban, Marosvásárhelyt, majd Nyárádgálfalván
lelkipásztor.
2746 Nyárádmagyarós.
2747 Nyárádszentlászló.
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Este 8-kor egyik gyermek azzal jött be, hogy a Bekecsen mind ágyú és rakéta világosság
látszik. Kimentünk, hogy lássuk, mert előbb is mondták, hogy az ágyúk tüze is jól látszik
koronként.
Meglepő látványban részesültünk.

A borús égen északkelet felé nagy tűz látszott. Úgy ítéltük, hogy a Görgény völgyében
lehet. A sötétben a Bekecs nem látszott, de helyenként a körvonalait minden percben fénygolyók világították meg. Olyannyira fénygolyók és lángok, mintha valaki az égből folyton
égő gyufákat hajgálna le. Látszott, hogy egy részük a Bekecs élén innen, más részük azon túl
esik le, s nehánya nagy világosságot csinál pillanatokig. Másfél óráig néztük ezt, míg megfáztunk. Találgattuk, hogy mi lehet. Ágyúdörgés nem hallszott, s így világító pisztolyok
fénytüneményének tartottuk előbb, de Tavaszy bácsi srapnelek robbanó lövedékeinek állította, s figyelmeztetett, hogy a lángok a túlsó oldalról felénk hajló íveket írnak le, tehát az
oláhok lövik, kiknek állása túl volt a Bekecsen. Csakugyan így is volt, s a lövések hangját
csak azért nem hallottuk, mert a Bekecs nagy tömegével felfogta az ágyúk hangját.
Másnap reggel már ágyúk dörgésére ébredtünk. Fuvarost nem kaptunk, mert az egyetlen otthon levőt elvitték. K[áli] Nagy István fogatával pedig sógora, Ugron Zoltán2748 elment
Magyarósra.2749
Így a nyárádszentlászlói református klenódiumokat átvéve, gyalog mentünk át a Nyárád
gátján keresztül Szentháromságra. Egész úton katonaőrök voltak már itt a tábori telefonnál
500 lépésnyi távolra egymástól. Trénkatonák jártak, egy szakasz 1-es huszárt, kik Gálfalva
helyett tévedésből Sz[en]tháromságra indultak, mi igazítottunk útba.
Sz[en]tháromságon jelentkeztünk a 19. hegyi dandár parancsnokságánál. Berzeviczy
ezredes2750 nem lévén otthon, névjegyünket hagytuk ott a volt Berzentzey-, most Sántha
Albert-féle kúriában, s innen a dandárirodába mentünk, ahol több népfölkelő tiszttel ismerkedtünk meg. Köztük egy rokonszenves cigánybarna, 40 év körüli, jó kedélyű magyar,
puszta megjelenésével bizalmat öntött belénk. Kár, hogy nevét nem tudtam megjegyezni. Itt

2748 Ugron Zoltán (*1865) földbirtokos, a képviselőház tagja, Kaáli Nagy Margit férje, Kaáli Nagy
István sógora.
2749 Nyárádmagyarós.
2750 Berzeviczei és kakaslomnici Berzeviczy Béla (1870–1922) honvéd vezérőrnagy, hadosztályparancsnok. 1916. szeptember 24-től ezredesi rangban a m. kir. 19. népfelkelő hegyi dandár parancsnoka.
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megtudtuk, hogy a dandár körlete Köszvényes2751 tájától kezdődik. Odáig menetigazolványt
kaptunk. Hallottuk hogy az előtt éjjel Magyarósnál „egy kis baj” történt – ahogy mondták –,
de már akkor ki volt reparálva. Útunk célját értve Palágyi János főhadnagy, kultuszminisztériumi számtiszt egy jó XVIII. sz.-i fringiát adott át nekünk, melyet Székelykeresztúr kiürítésekor szállása faláról hozott magával Sándor Albert kereskedőtől.

A ref. elemi iskolában levő irodából az unitárius paphoz igyekeztünk. Pap Gyula itt a
pap.2752 Felesége Márkos Albert kollégám testvére.2753 A klenódiumokat kiválasztva ebédre
marasztottak, de előbb még Fazakas Mihály ref. kurátortól átvettem a ref. klenódiumokat, s
mivel ő majdnem szemben lakik a kat. plébánossal: oda is bementem. Elmentünk a templomba, s Erős József plébános2754 a keresztelőmedencét ideígérte a múzeumnak azzal, hogy
a háború végével elhozathatjuk. Őszintén bevallotta, hogy inkább a falusi ember restségéből
nem írt tavalyi felszólításunkra. Képzelhetni örömömet, mikor e rongáltan is szép román
stílusú emléket, bár elvileg a magunkénak tudhattam. Az egész Székelyföld legrégibb ilyennemű emléke kerül vele hozzánk.
Itt a plébánosnál a kertben 400 véka alma hevert rakáson a földön. Mondtam, hogy
Kolozsvárt vékája 5 korona. Ott 1 koronáért sem kellett senkinek. Menekülésre készen volt
a fél falu.
A tágasabb udvarok, terek mind tele voltak katonákkal. Néhol az út szélén is heverésztek. Csupa magyarok voltak mindenütt. Egy udvaron az ebéd készült. Több udvar tele volt
trénkocsikkal, s igazi tábori élet honolt az egész faluban: evés, ivás, adás-vevés és éjjel lopások, amint láttuk és hallottuk.
Két órára értem Pap Gyuláékhoz. Edéd után szerettem volna még meglátogatni Pataky
László bátyámat,2755 de az ő háza nem esett útba Bede felé, ahova igyekeztünk.
2751
2752
2753
2754
2755
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Nyárádköszvényes.
Pap Gyula unitárius lelkész. 1915-ben gyűjtött a Nagyajtán létesítendő Kriza-szobor javára.
Pap Gyuláné Márkos Julianna szentháromsági, 1930-ban nyárádgálfalvai tanítónő.
Erőss József (1878–1924) plébános. 1907-ben Szentháromságon római katolikus pap.
Désfalvy Pataky László szentháromsági birtokos, Kelemen Lajos édesapjának gyermekkori jó
barátja. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 44.

EME
1916

Erre is a falu végén tábori őrség volt. Útközben egy visszatérő kéttagú járőr beszélte egy
őrmesternek, hogy a bözödi erdőben összepuskáztak egy nagyobb oláh járőrrel. Ez már
mintegy 10–12 kilométer távolság volt csupán. Hallottuk, hogy Vadasdot is kiürítik, s azon
a vonalon támadás várható.
Bedében tábori konyhákat, s trénkocsikat értünk utol. Itt is a szentháromsági mozgalmas kép ismétlődött meg azzal a különbséggel, hogy csepergő eső ért, s mind mi, mind a
katonák sárban csúszkáltunk a faluban.
Pázmány Vince református paphoz2756 bemenve megtudtuk, hogy a kurátor a mezőn van
munkára, s ezért itt csak a leltárt, s egy XVII. sz. végéről való kis ónkannát nézhettük meg.
Vadasdra is át akartunk menni, de figyelmeztettek, hogy a falut éppen délután kiürítették, a mellette levő hegyre az állásokba ágyukat vontattak, s a falu népe útban van. Így a 19.
hegyidandár irodájában már előre megmondott helyzet állott be, az ti., hogy a faluban nem
fogunk embereket találni, s így oda ok nélkül megyünk.
Bede alsó végétől aztán láttuk az erdők és mezők felől jövő vadasdi embereket és állataikat.
Bedében még a Kövesdiekről és házuk helyéről tudakozva megtudtam, hogy egyik
házuk a falu felső végén volt, a másik pedig éppen a ref. papi lak volt. Beszéltem az egyetlen
még ott élő Kövesdivel, ki már székely földmíves ruhát visel. Tudja jól, hogy apja, nagyapja
és dédapja, s ezek rokonsága ki volt. Sántha Albertet, ki őt szegénységéért nem ismeri, pedig
második vagy harmadik unokatestvére: gazembernek emlegette. Ebben a titulusban azonban annak a szennyes módnak is része volt, ahogy ez az úr a szegény menekülők juhait
potom árakon, bíró és birtokos létére összeharácsolta.
Szegény Kövesdi feleségestől nagyon örvendett, midőn mondtam, hogy az én dédanyám
is Kövesdi-leány volt,2757 s nagyon jól esett nekik, hogy bementem hozzájuk. Mondtam neki,
hogyha gyermekeit taníttatni akarja, s tehetek értük valamit, szívesen megteszek akármit.
Címemet is otthagytam.
Visszajövet Pap Gyuláné adott egy szatyrot, a hímzéseket pedig újságpapirosba csomagoltuk, s a csomagokkal és a karddal úgy jöttünk vissza Szentlászló felé.
A Nyárád völgyében jőve szakadatlanul hallottuk újra az ágyúk dörgését, csakhamar
láttuk a Bekecsen a villanásokat is, s nemsokára igen jól kivehettük a lehulló oláh gránátokat, melyek előbb nagy sötétszürke füstgomolyt vetettek, mely ciprusfa formára növekedett
fölfelé. Szerencsére a mi ágyúinktól legalább 3–400 méterre robbantak, éppen a nehéz- és a
tábori ágyúk állásai között. Volt eset, hogy egy perc alatt 4–5 hullott sorba, de láthatólag
kártétel nélkül.
Estére értünk Szentlászlóra.
Másnap, október 5-én Káli Nagy István családi képeit és levelesládáját átvenni bementem az udvarába. Itt volt alkalmam a front mögötti here-élet típusos példáját látni.
Egy gyógyszerész-hadnagy és „hivatala” volt elszállásolva az udvarházban.
A hadnagy úr teljesen borotvált, gyanúsan budapesti külsejű arca egy cseppet sem
rokonszenves. Ínyenc és piperkőc alak, önhitt, elbizakodott, hiú tekintettel. Az ebédlőben a
nagy asztalon volt az „irodája”. Nehány rubrikás üres ív, mellette egy harmadáig elfogyasz-

2756 Pázmány Vince (†1928) református lelkész, marosi esperes.
2757 A Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 150. mellékletben lévő nagyernyei Kelemen
családfán nem szerepel.
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tott frissen bontott literes üveg bor, és borvíz a K[áli] Nagy István pincéjéből. A szobát már
telefüstölte, s ott sétált.
Kimentem a konyhára, hol a nagy levelesláda volt. Ott még mosatlanul állott a reggelis
készlet, de már a hadnagy úr fél kilenc után várta a rántottát, a tízórást. Megkérdeztem
Zsigmond Mariska húgomat, hogy ez az úr, hogy és miből él itt ily jól? Ebédre mindennap
háromfélét főzet és süttet, ezen kívül tészta, gyümölcs és bor jár ki neki a K[áli] Nagy Istvánéból. Nyakig eszik magukat rántottával és hússal szolgálattevői is, az irodaszemélyzet
tekergői, kik akkor is ettek és ittak a cselédkonyhán.
Tizenegy óráig csomagoltuk a képeket, de a mi hadnagyunknak az evésen, iváson és
szivarozáson kívül azalatt más tevékenységét nem láttuk.
Az apróbb képek iránt kezdett műértő lenni. Én gyanút fogtam, s az egyik régi órát,
melyre a figyelme már fel volt híva az elcsomagolásra való előkészítéssel, de aztán nem lehetett célszerűen bepakolni, elvitettem a háztól, hogy nehogy rekvirált irodai felszereléssé változzék.
Ez az úr este eljött Zsigmond Tituszhoz, s egy csikót kínált 500 koronáért neki. Bátyám
200 koronát ígért. Kiderült, hogy ő százzal vette egy menekülőtől, s bár jól tudta, hogy Zsigmond Titusz – ki szintén juhokkal csinált ilyenféle, több mint élelmes vásárt – jól tudja a
vételárat: nem szégyellte a vételár ötszörösével kínálva vételre, cigánymódra kapacitálni. Így
könnyű volt elhinni azt, hogy a háború két éve alatt saját bevallása szerint lovakon 50.000
koronát keresett.
Ezek a meg nem adóztatható alkalmi kereskedők. A háború igazi heréi és hiénái, akik a
katonai egyenruha és kardbojt oltalma alatt űzik piszkos üzleteiket, s a megszorult és menekülő emberek nyomorúságának kihasználását.2758
*
Az E. M. E.-hez és az egyházakhoz tett jelentésemben utunk érdemleges és lényeges
eredményeit fölsorolván, itt még inkább csak azokat az epizódokat jegyzem föl, melyek a
jelentésekbe nem valók.2759
Október 5-én de. 10 órakor indultunk Szentgericére. Folyton hallottuk az ágyúzást.
Szentgericén s Harasztkeréken sok menekült szekeret láttunk. Mind székelyek voltak Csíkból: Udvarhely megyéből.
Backamadarason Nagy Albert református paphoz2760 majd negyedóra várakozással juthattunk be. Majdnem tökrészeg volt. Felesége, családja elmenekült, s ő két vendégével a
2758 A háborús helyzet teremtette anyagi kétarcúságra Molter Károly hívta fel a figyelmet: „Láttam
hízott mészárosokat és kapkodó hadiszállítókat, akik palotákat vásároltak, viszont láttam fanatikus hazafiakat, akik vagyonuk jórészét hurcolták a bankba, hadikölcsönre”. Erdély történelmi
hangulata 1916-tól Trianonig i. m. 38.
2759 Nem került be a jelentésébe, melyet Gróf Haller János írt neki családi levéltára pusztulásáról.
„mikor a harcok Olthévíz környékén folytak, a marosvásárhelyi 9-es honvédhuszárok egy ostoba őrnagya, visszavonulásuk előtt a nagy Haller-l[evél]tár két nagy szekrényben és 12 ládában
elhelyezett hatalmas anyagát kihordatta az udvarra, s ott halomba hányatva felgyújtatta azzal,
hogy ez a becses anyag nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A hadiszabályzat ez a korlátolt betűrágója mérhetetlen tudományos kártételét eléggé megvilágítja az a tény, hogy ebben a levéltárban benne volt jóformán az egész Kendy-levéltár is, mivel az utolsó Kendy-leányt, kinek
Kerelő Sztpálon egykorú arcképe is megvolt, egyik Haller vette el s a birtokkal reászállottak a
Kendy-levelek is, nagy középkori anyagukkal.” Kelemen Lajos levele Balogh Jolánnak (Kolozsvár, 1953. szeptember 5.). MOL R 343/1. Kelemen Lajos által írt levelek.
2760 Nagy Albert 1933-ig, nyugdíjazásáig backamadarasi lelkész.
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földig leitta magát. Cselédje hosszabb várakozásunk után ezzel az okkal akart továbbküldeni, de mikor azt mondtam, hogy én nem jelenthetem a püspökének, hogy ő a harctértől
18–20 km-re részegen fekszik, mégis beengedett. A pap aztán támolyogva jött elé, s mentegetőzött, hogy „beteg”. Emberi dolog, tiszteletes úr – nyugtattam meg, s aztán röviden
végeztünk.
Itt az egykori Naláczy-udvarház udvarán és kertjében menekülők és katonák lézengtek.
Nyárádszentbenedeken a Toldalagi Tibor2761 udvara igazi Pató Pál-féle udvar képét
mutatta.
Meglapadt kúriafalak, üres és rongált melléképületek, gondozatlan park és kert, ezer
hold birtok mellett. A gróf és családja Koronkába menekültek át. Az udvarház melléképületeiben nehány gyergyói menekült lakott, s melegen érdeklődtek tőlünk, hogy vajon nem
mehetnek-e már haza?
A Vácmányon fölfelé hajtva gyönyörűen látszottak a déli Erdélyi-Kárpátok. Mutogattam
Tavaszy bácsinak, hogy merre van a Negri, s a Vöröstoronyi-szoros. Akkor már tudtuk,
hogy ott az oláhokat tönkre verték.
Okt. 6-án Fodor Mihály bá, a szentlászlói székely fuvarosunk becsapott, mert hírünk
nélkül melléküzleteket, szállításokat vállalt el, s ezért a ládákkal a vasúti föladás idejét délelőtt lekéstük.
Délután Jedden kezdtük újra működésünket. Itt a papilak tornáca alól messzire kiabált
a friss falazás helye. Csakugyan odatettek mindent, mégpedig a falu népe szeme láttára.
Mondtuk az otthon talált ref. papnénak, Szőcs Ákosnénak,2762 hogy rossz helyet választottak.
Kebelében2763 keveset időztünk, és semmit sem kaptunk. Gáspár Gyula ref. pap2764 panaszolta, hogy az oláh papot az állam mily szépen támogatja. Hallottuk aztán, hogy azok a
szép földek a falu végén, az országút mellett, s az erdő alatt, melyeket gyönyörködve néztünk, a ref. egyházéi. Ezeket a tiszteletes nem említette. Igaz, hogy bajos is lett volna ezek
miatt panaszolni.
A kebelei erdő aljában szép piros tüzek égtek. 15–20 szekér táborozott egy csomóban.
Mind menekülők, a Székelyföldről.
Székelytompára este 7-re, sötétben értünk. Staudner Mátyás, a versíró ref. pap2765 igen
szívesen fogadott. Veresszőlő borral kínált, s marasztott éjjelre is, de továbbmentünk. A falu
végén a Nyárád völgye felé a menekülők szekértábora egész faluforma nagy volt, s festői
látványt nyújtott a gyenge holdfénynél a sok szép tűzvilággal.
Szentlászlón Zsigmond Tituszéknál ekkor már torboszlói menekültek voltak. A mi volt
hálóhelyünket is elfoglalták, s a földön háltunk egy-egy szalmazsákon a sok gyermek között.
Rajtunk és a 10 tagú családon kívül 18 menekülő hált ott azon az éjjel. Egy gyermek szegbe
lépett, s fájós lábával szakadatlanul jajgatott a konyhán. Mikor odaértünk már le voltak
feküve. Hirtelen rántottát csináltak, s azt vacsoráltunk.

2761
2762
2763
2764
2765

Nagyercsei és gelenczei Tholdalagi Tibor Imre (1854–1919) földbirtokos, katonatiszt.
Szőcs Ákos 1928-ig, nyugdíjazásáig jeddi lelkész felesége.
Kebeleszentivány.
Gáspár Gyula 1915-ben Kebeleszentiványról Székelybőre beszolgáló református lelkész.
Staudner Mátyás (1857–1901) református lelkész. Székelybőn, Marosvásárhelyen és Székelytompán szolgált.
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Másnap reggel Nyárádszeredába már az előnyomulásra érkeztünk. A Bocskai-téren az
induló és készülő trénkocsik hosszú és mozgalmas sorát, az utcák sarkain csoportokban
beszélgető székelyeket láttunk. Egy sóüzlet előtt 25–30 ember várta, hogy sót kapjon.
Dengel Géza ref. pap2766 lakását német birodalmi katonák foglalták le, s forgatták föl.
Három disznójából kettőt leöltek, s megették. Elásott ládái egyikét feltörték és összeforgatták, de irományait és a hadikölcsön kötvényeket nem bántották. A pap atyja, Dengel János
kereskedő, kinek összes gyertyáit elvitték, dühösen és elkeseredve szidta a világot, és a mieinket. „Jobb lett volna, ha az ellenség jött volna ide – mondotta –, mert az sem csinált volna
ennyi kárt.” A szatócs szólott belőle, s a káros ember keserűsége.
Itt dőlt el, hogy a Bekecs alatti községeket mind kiürítették, s oda hiában megyünk. Így
mentünk Nyárádszentannára. A pap szekérszínjében a harangozó előttünk ásta ki félméternyire a földből az eklézsia ládáját, és a templomban a pap a kezével vájta ki a 4–5 ujjnyi
mélyen a templom porföldjébe bevájt szép középkori kelyhet, ezüsttányért, ónkannákat és
egy ezüst poharat. A pap, Muzsnai Ödön2767 engem diákkoromból ismert, de én nem emlékeztem reá, mert ő akkor kisgyermek volt a marosvásárhelyi kollégiumban.
Ajánlottam, hogy romladozó templomukat az úrasztali fölszerelések műbecsű részének
és két harangjuknak2768 árából tőkét teremtve renováltassák. Eléggé megértően fogadta
mind a pap, mind a kurátor az ajánlatot, de a pap, ki csak akkor jött vissza a faluba, tele volt
gonddal, s igazi fáradt ember benyomását tette. Mézet ebédelt, amit elmeneküléskor otthagyott feleségestől az ebédlőasztalon.
Innen Nyárádszeredán átmenve a Jobbágyfalva felé vezető hágón egy szegény csíki
menekült asszonyt, s a kisgyermekét fölvettük a szekerünkre, s elvittük Jobbágyfalváig,
ahova igyekezett.
»Jobbágy« Csíkfalva alsó végén kérdeztük az ott talált 10–12 asszonytól s leánytól, hogy
minek hívják a papjukat. Egyetlen egy sem tudta. Mikor azt kérdeztem, hogy minek hívják
az unitárius tanítót, akkor egyik nagy önérzetesen kivágta: „Mit tudom én? Mük nem
vagyunk unitáriusok”.
Csíkfalva összenőtt Nyárádszentmártonnal. Itt az öreg református kurátor, Márton
Mihály oly meghatva adta át szép poharukat és terítőjüket, hogy szinte sírt. Igazi becsületes
hű sáfára egyházának. Eljött az unitárius espereshez is, s az is aláírta az átadó s átvevő jegyzőkönyvet, hogy jobban megnyugodjék. Látszott a megnyugvás rajta, mikor látta, hogy
engem Fazakas Lajos esperes jól ismer.
Az esperes nagy családjával otthon maradt. Fia, Béla is otthon volt. Rántottával, s jó
muskotály szőlővel és finom körtékkel vendégeltek meg. Meg volt már a szüretjük is. Felcsomagoltak gyümölccsel.
Itt láttuk a Kőhér mellett vívott győzelmes harcunkból jövő katonáinkat. Autókon
éneklő magyar honvédek jöttek, összefogózva, örvendezve. Igazi lélekemelő szép kép volt.
Az örvendező székelyek vékával öntötték a siető autókba az almát reájuk. Az esperes egy
nemzeti zászlót kapva, velünk együtt a régi 1673-beli templomkerítéshez állva lengette a
zászlót, s éljeneztük a honvédeket, akik sapkájukat lengették nekünk.
2766 Dengel Géza (1883–1917) 1906–14 között nyárádmagyarósi, majd nyárádszeredai református
lelkész.
2767 Muzsnai Ödön (*1883) református lelkész, 1916-ban Nyárádszentannán lelkipásztor.
2768 A marosszentannai 1. harang 13–14. századi, a 2. harang 16–17. századi, IN TE DOMINE
SPERAVI NON CONFUNDAR IN ETERNVM felirattal. Benkő Elek: Erdély középkori harangjai i. m. 326.
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Mikor Nyárádszentmártonból elindultunk, előbb a Nyárád jobb oldali teraszán vezető
községi úton akartam hajtatni. Tavaszy bácsi azonban tartott az út rázósságától, s a völgyben
vezető megyei úton indultunk. Alig értünk azonban az első fordulóig: omlottak szembe
velünk a katonák: elől egy huszár szakasz, aztán rengeteg szekér és tüzérség.
Itt történt velem egy érdekes és felejthetetlen jelenet. Egy trénszekér jött szembe velünk,
s mellette gyalog, futólépésben egy napsütötte, cigánybarna fiatal tüzér. Mi lépésben hajtattunk. A tüzért nézem, ő is engem. Egyszer csak fölvillan a szeme, s a sapkájához nyúl. Én
már megismertem s köszöntöttem. Láttam, hogy nem tudja biztosan, hogy ki vagyok, de
odafutott a szekerünkhöz, s kezét nyújtva köszönt. „Tudja-e ki vagyok” – kérdeztem. „Tudom
hogy már valahol találkoztunk” – felelte. „Maga 1914 augusztusában Kolozsvárt, az unitárius kollégium kórházában feküdt. A legelső sebesültek közt érkezett oda Galíciából, s az
első emeleten, a levéltár melletti szobában volt. Ledobta volt a megvadult lova. Én az a tanár
vagyok, aki akkor beszéltem ott magával. Maga magyarbükkösi. A papja Horváth tiszteletes
úr!” Az én emberem pirult, s látszott, hogy mint derül mind jobban arcán az emlékezet.
„Igaz biza! Most már mindenre emlékezem – szólott a kezem rázogatva. – Isten áldja meg.
Nekem sietnem kell, mert elmaradok a szekeremtől. Most a trénnél vagyok.” Azzal tisztelegve
futott, s egy ott ügető trénszekérre kapaszkodott, hogy utolérje a már elment fogatát.
Milyen csodálatos »s« véletlen találkozás volt! Erről az emberről még tudakoltam a bükkösi papot, midőn megköszöntük neki a Győri család2769 beküldött Apafi-kori nemeslevelét
1916 elején, s most a véletlen éppen egy csata után hozta szembe velem. Megemberesedett,
vékony pehely szakálla is nőtt, s meghízott, mióta 1914 szeptember eleje után többé nem
láttam. Kár, hogy nevét nem tudom.
A búzaházai hídnál félre kellett állanunk, s félóráig vonultak el mellettünk a muníciós
szekerek, ágyúk és trénkocsik. A híd valósággal meghajlott, mikor 3 nehéz 18-as vagy 21-es
ágyúnk jött át rajta. Féltem, hogy nem bírja meg a nehéz terűt.
Az utakat, hidakat nagyon megviselte a nagy hadjárás. A hidakat mindenütt bérelték,
javították, amerre a Nyárád mellett eljöttünk.
Deményházán alól egy fiatal zászlós lovagolt szembe velünk. Köszöntöttük, s szőlővel
kínáltuk. Előbb szabadkozott, de aztán elvette. Kérdeztük, hogy honnan jönnek. „Kőhértől.
Én az aknavetőknek voltam a parancsnoka. Annyi oláh dögöt hagytunk ott, hogy úgy feküsznek
a mezőn, mint a kéve” – mondotta.
Innen Tekeújfalu felé menve reánk alkonyodott. Egy lekaszált maglóher földről Mihály
bácsi minden óvásom ellenére is egy lepedőre való lóhert a szekérbe emelt. A lelkiismeretét
azzal nyugtatta meg, hogy neki sokkal többjét elhordták a menekülők. A tekeújfalusi hegyen
elsötétedtünk, a falun már teljes sötétben mentünk át, s jól megfázva értünk be este 8-ra
Tekébe, Tóth Endréhez. Azelőtt két nappal öltek disznót, s éppen ugyan jó hangulatra
értünk oda. Igen szíves székely vendégszeretettel fogadott. Ott volt nála Farkas szolgabíró és
a ludvégi Farkas, a birtokos.
Az utóbbi beszélte, hogy midőn a falujában táborozó két század katona elment, a bíró
egy szekeren 35 drb puskát, sok töltényt, bornyút, s fölszerelést vitt be Szászrégenbe, amit
otthagytak széjjel a házaknál.
Hallottam a szászok felsülését a német testvérekkel. Előbb honvédek voltak Tekében.
Mindent készpénzzel fizettek. Sok minden kellett nekik, de megfizették. A szászoknak
2769 Győry Lajos: A maryalaki és nádudvari Győry-család. Magyar Családtörténeti Szemle, 1940. 5.
sz. 104–108.

495

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

alkalmatlan volt a rekvirálás. Felzúdultak. Szidták a magyarokat, hogy csak hátul kuksolnak, míg a németek Erdélyért harcolnak. Csakhamar a honvédeket elvitték az ellenség elé, s
most birodalmi németek kerültek oda. Ezek kurtán elvettek mindent a szászoktól, amire
szükségük volt, s nyugtákkal fizettek. Most már látták a különbséget, szidták a németeket, s
dicsérték a magyarokat, hogy azok mennyivel jobb és úriasabb emberek voltak.
Deményházán Gegő György plébánost2770 nem kaptuk otthon, mert a kukoricája megnézésére volt oda. Negyedórai várakozás után jött elé, mi közben kerestük a szövetkezetben
is. Udvarán ekkor szereltek útra egy fényszórót.
Az öregúr négy vagy öt percig írta alá a nevét az általunk fölvett rövid jegyzőkönyvnek.
Minden betűt külön rajzolt, mint egy vén falusi földmíves, de azért odapingálta a nevéhez,
hogy „kerületi alesperes, megyebizottsági tag”.
Az alkonyat ideért. Szép enyhe este volt. A Nyárád teraszán vezető úton indultunk. Egy
helyen találkoztunk csak emberekkel az úton, hogy tudakozódhassunk, s mivel én egyszer
jártam ott, ezelőtt 15 évvel, s a szekeresünk is rég járt arra, egyszer csak észrevettük, hogy
nem jó felé megyünk. Gyenge holdvilág volt, vékony felhőkön át. Északkeletre, s a hegyek
tetején át Gyergyóból nagy tűz fénye látszott.
Betértünk egy erdei útra, s aztán árkon-bokron, vízmosások szélén vitt Fodor Mihály
bácsi két ösztövér szürkéje és pirosa. Tavaszy bácsi mindegyre rémüldözött, mert rövidlátó
lévén, a vízmosásokat nagy mélységnek nézte, s kiábált a mi székelyünkre, aki isteni nyugalommal ült a bakon s csitítgatta: „Enyje nó, instálom. Ne féljen a Nagysás úr, hisze tudgya az
a ló, hogy hová vigyen”.
Egy nagyobb ároknál leszálltunk, s az erdőből mintegy negyedórai döcögés után egy
lesült legelőre értünk. Az erdő szélén, három helyen is tüzek piroslottak: menekültek ismert
jelei. Balra messze egy falu világosságai pislogtak. Jobbra ki lehetett venni a széles völgyet.
A hodosi2771 völgybe értünk. Egy autó fényes lámpája tájékoztatott, hogy merre igyekezzünk. Azonban Mihály bácsi balra tért egy útra, s csakhamar Vadasdban voltunk, holott
Iszlóba akartunk volna eljutni.
Innen unitárius papunk, Bedő Árpád2772 felesége félénksége miatt elmenekült volt, s még
nem ért haza. Lakásában katonai iroda volt. Sógora, a gondnok mondta, hogy másnapra,
vasárnapra várják, de ez aligha volt igaz.
Innen egy erdei úton este 8 után indultunk Székelykál felé.
Az erdőn átjutva egy hegytetőn az út kétfelé ágazott. Nem tudtuk, hogy melyik az igaz
út. Jobbra előre tértem, a hegy gerincén s 3–400 méterre előremenve tűrhető jó út volt.
Mivel Kál felé az látszott egyenesebbnek, reátértünk, azonban fél kilométernyire már
ösvénnyé fogyott. Egy szőlő szélén lementünk előre utat keresni, s akkor kiderült, hogy a
községi utat hagytuk el a tetőn egy kanyargót átvágó rövid útért és ösvényért. A kökény,
vadrózsa bokrok és vízárkokon át, a szekeret emelve és taszítva nagy bajjal jutottunk le a
helyes útba.
Lennről a völgyből messziről beszélgetés hallszott. Észrevettük, hogy katonák. A hold
felsütött, de nem láttuk őket, mert 1–2 km-nyire lehettek. Mivel a beszélgetésükből meg
lehetett állapítni, hogy utat keresnek, lekiabáltunk nekik, s válaszukból kiderült, hogy ők is
2770 Gegő György (1853–1923) 1885-ben Apanagyfaluban, 1889-ben Verestoronyban, 1901-ben
Deményházán, 1920-ban Görgényüvegcsűrön plébános.
2771 Székelyhodos.
2772 Bedő Árpád iszlói unitárius lelkész, a marosi egyházkör jegyzője.
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Kálba akarnak jutni, de az utat nem ismerik. Egy kimagasló tetőt útirányul jelöltem meg
nekik, mert a holdvilágnál most már tisztán láttam, hogy Kálnak hol kell lenni, s jól látszott
a Kál felől Illandnak, Nagyernyének húzódó hegysor is. Csakhamar elértünk a káli szőlők
tetejére, s az ott levezető meredek és az előbb csepergett esőtől síkos úton értünk be a faluba,
Tavaszy bácsi folytonos elégületlensége közt. Ő a szekeren ülni a meredek és balról mély
árok mellett vezető út miatt nem akart, mikor pedig leszállott, mindegyre a kutyák ugatása
zavarta vissza a szekérre.
Kálban Kelemen Árpád, az unitárius pap nem volt otthon. Megtudtuk, hogy még szeptember 3-án, 20 koronáért szekeret fogadva elfutott. Lakásában gyergyói menekültek tartózkodtak. Az unitárius tanítóhoz hajtattunk. Ez nagyon jó lelkiismeretű ember lehet, mert
este 9-kor úgy aludt, hogy minden igyekezetünkkel sem sikerült fölébreszteni. Vertük a
kapuját, ablakát. Hallszott a szobából a hortyogása. Végre eredménytelenül mentünk tovább,
a kat. plébánoshoz.
A plébánosnál2773 ott volt Pap Tamás köszvényesi plébános2774 mint menekült, s egy
őrmester. Hármasban kártyáztak és előttük egy üvegkannában bor volt. Mikor elmondtam
látogatásom célját, s azt is, hogy ezelőtt 8–10 évvel már voltam itt, a plébános visszaemlékezett reám, de mindjárt mondta is, hogy „műtárgyakkal, amint Tanár úr is tudja, nem szolgálhatok, de egy pohár jó borral szívesen”. Megköszöntem, s a vizespohár bor felét kiittam.
Igen jó rizling bor volt. Meg is jegyeztem reá, hogy ilyen jó bor mellett már szívesen lennék
Kálban ministráns gyermek, hogy belé kóstolgassak. Háború utánra a múzeumnak ígérte a
plébános Bercsényi Zsófia2775 töredezett síremlékét. Mivel Tavaszy bácsi künn várt, a rövid
jegyzőkönyv fölvétele után kimentem, s vele tovább szekereztünk. A falu alsó végén lakó
unitárius gondnokot már álmából költöttük fel. Panaszolt a papra elfutásáért. Igaza is volt.
Kelemen Árpádnak se felesége, sem gyermeke nincs. Saját kopogós fejét féltette oly nagyon,
s vitte a Dunán túlra.
Mivel eredetileg éppen nála akartunk volt meghálni, tovább kellett mennünk, s nekem
nem jutott eszembe, hogy iklandi papunk nőtlen ember. Nem akartunk éjjel 1/2 11-kor
zakatolni nála, s így egyszerre Nagyernyére hajttattunk.
Én nem tudtam, hogy Csomoss Gábor bátyám ott merre lakik, csak azt tudtam, hogy
valahol a Bálintitt-udvar háta mögött. Az udvarnak nincs kapuja. Felhajtottunk a nagy zörgős szekérrel, s csakhamar a»z« kastélyon felül levő terasz útján voltunk.
Itt kezdődött a keresés.
Balra világosságot láttunk. Reméltünk. Égett a lámpa, de nem láttunk senkit. Mihály
bácsi2776 leszállott, s az ablakon álmos, vontatott hangon kétszer is bekiabált: „Itt alusznak?
Itt alusznak-e?” Semmi hang nem felelt. Utóbb megtudtuk, hogy az udvari inasoknál próbáltunk szerencsét, akik nem voltak otthon, de égették a drága petróleumot.
Most jobbra látszott egy hosszú épületben világosság. Mihály bácsi itt is beszólott, s
előbbi székely körkérdését újra fölvetette. Végre háromszori kérdésére egy még álmosabb
hang válaszolt, s attól megtudtuk, hogy a gazdatiszti lakás odább van, azon a soron.
2773 Oláh Károly (1868–1930) római katolikus pap.
2774 Pap Tamás (1864–1925) római katolikus lelkész. 1894-ben Nyárádselyén, 1896-ban Nyárádköszvényesen lelkipásztor, 1921-ben Farkaslakán plébános.
2775 Székesi gróf Bercsényi Zsófia (†1633). A síremlékről Orbán Balázs is megemlékezett. Kun Benedek „főkirálybíró testvére volt az a János, ki Bercsényi Zsófiát (kinek sírkövét fennebb látók),
1615-ben nőül vette”. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása i. m. 183.
2776 Fodor Mihály nyárádszentlászlói fuvarosgazda.
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Tizenegy óra után jóval értünk be.
Itt Mihály bácsi újra elölről kezdte a kérdezést. Nagy későre hallottuk a beszélgetést.
Kiderült, hogy Gábor nincs otthon, s nem akarnak beengedni.
Kétszeri izenetváltásra s genealógiai magyarázatokra elhitték, hogy rokon vagyok, s
beengedtek. Az udvarbíróné a szoba padlóján nekem átengedte saját fekvőhelyét, Tavaszy
bácsinak pedig egy törpe vaságyon rögtönöztek szállást. Kaptunk jó vacsorát is. Kiderült,
hogy Erzsi2777 Ajtonba menekült, Gábor pedig Marosvásárhelyt van valami juhvásár ügyében.
Éjfélre lefeküdtünk.
Édesen akartunk alunni, de egyszerre csak mozgatni kezdtek. Csakhamar a bolhák százai rendeztek támadó hadműveletet ellenünk.
A cselédség a háziak távollétében nem súrolta fel a deszkapadlót, a vadászkutyákat pedig
bátorság okáért beengedték. Így aztán még éjfél után 3-kor is vakaróztunk, míg valahogy
kimerülve reggel felé el tudtunk alunni.
Gábor reggel jött haza, s együtt mentünk a református paphoz.
Az unitárius gondnok, Vitális Antal éppen annak a teleknek egy részén lakott, ahol egykor az én Kelemen elődeim telke volt. Mondtam is neki és leányának ezt.
Ebéd után innen Iklandra mentünk, onnan délután Székesre, s tovább Csejdre. Itt a
facsaratos eszű székely parasztok rafinériáit hosszú lenne leírni.
A baj azon kezdődött, hogy Kis Lajos kurátor kissé ittas volt. Ő klenódiumok helyett
csirkepaprikást akart adni nekünk, s másnapra akarta a presbitériumot összehívni, és
sehogy sem értette meg, hogy nekünk nincs időnk egy falu szegényes emlékeiért két napot
várakozni.
A legjobb pedig az volt, hogy Tavaszy bácsit a szekeren künn hagyván, vöröses szakálla
s bajusza alapján a vasárnapi ácsorgók közt csakhamar elterjedt a vészhír, hogy itt vannak
Kolozsvárról a zsidók, s el akarják venni az úrasztali edényeket.
A presbiterek közül csak Magyarósi Dénes mutatott megértést, kivált mikor megtudta,
hogy én is az öreg Csomoss Miklós2778 unokája vagyok, aki tófalvi gazdatiszt korában neki
keresztapja volt. Apja volt az udvarbíró nagyapám keze alatt.
Előbb még azt is felhányták, hogy miért adott a református püspök unitárius létemre
hozzájuk nekem megbízást, de mikor ezért és egész eljárásukért keményen odamondtam
nekik, végül is nagyon megkértek, hogy nehogy a püspöküknél vádoljam őket, s ártsak
nekik. Természetesen ezt könnyű volt nekem megígérni.
Estére értünk be Marosvásárhelyre.
***
Fodor Mihály bácsi még azon éjjel hazament Nyárádszentlászlóra kukoricája leszedésére. Három napra kérezett, s kénytelenek voltunk őt elengedni, mert más fuvaros nem volt,
aki vigyen. Akkor már úgy felhágott a fuvarbér, hogy Marosvásárhelyről Tekébe egy kétfogatos szekér a 60 km utat 100 koronáért tette meg. Ehhez a mai napi 15 koronánk ajándékszekerezés számba ment. Megegyeztünk tehát Mihály bácsival, hogy csütörtökön, 13-án
reggel behozza a szentlászlói sekrestyeajtót, s akkor továbbmegyünk.

2777 Csomoss Gáborné Kolosváry Erzsébet.
2778 Csomoss Miklós.
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Az így maradó 3 napot Marosvásárhely közvetlen vidéke és a város egyes mentenivaló
emlékei ügyében töltöttük el, melyekről hivatalos jelentésemben részletesen beszámoltam.2779
Október 9-én Marosszentkirályt, Marosszentannán és Udvarfalván jártunk. 10-én
Koronkában. Ide az egylovas fogat 16 koronáért vitt el.
Érdekesen jártunk a kastélynál.
Ahogy behajtattunk, egy hatalmas kuvasz előnkbe jött, s roppant barátságosan,
farkcsóválgatva, nagy örömmel fogadott. Simogattuk fejét, hátát, s ő be is kísért az előszobába is. Mikor a Grófnő fogadott,2780 s velünk jött a könyvtárszobába, nagy igyekezettel
távolította, küldte a kutyát. Mondtuk, hogy hagyja, mert már ismerősök vagyunk, s nagyon
kedvesen fogadott. A Grófnő egész elképedve hallgatta, s láthatóan megdöbbent, aztán
szinte megkönnyebbülve tette hozzá: „Na, azon igazán csodálkozom. Szerencséje van az
uraknak, mert ez a vendégeket igazán nem úgy szokta fogadni!” Láttuk volt, hogy a kocsisunk
hogyan igyekszik fölkapaszkodni a bakra, mikor a kutya kijön. Tőle tudtuk meg aztán, hogy
a kutya veszedelmes, dühös házőrző. Ő rég ismerte, s azért félt úgy tőle. Indulóban már
minket is megmorgott.
Azon nap kigyalogoltunk Marosszentgyörgyre is, a Máriaffy-udvarhoz. Itt egy kitűnő
epizódját jegyezhetem föl úti élményeinknek.
Tavaszy bácsi lábát feltörte a cipő, s leült a falu végén az út szélére azzal, hogy ott engem
megvár.
Meglehetősen sokat ültem, mert a délelőtti koronkai kutyatapasztalat óvatosságra tanított, s egy hatalmas fehér kuvasz miatt sokáig leskelődtem az udvaron, míg a kastélyhoz
juthattam egy cigány lovászlegény oltalma alatt. Az ispán új ember volt ott. A levéltárról
semmit sem tudott, s borszűréssel le is volt foglalva. Egy bőbeszédű gazdasszonnyal elegyedtem szóba, s tőle tudhattam meg a levéltárról egyet-mást.
Ezalatt egy jó zörgős katonaszekéren egy polgári utas érkezett be az udvarra. Odajött
hozzánk, bemutatkozott, s mikor megtudta, hogy mi járatban vagyok, nagyon bizalmas lett.
Elmondta, hogy ő Illyés Géza kisbarcsai református pap,2781 Hunyad megyéből. Tojás, zsír,
szalonna után tudakozott. Kérdezte az egyik istállóban tanyázó csíki székelyek lúdjait, majd
később a falusiak »minden« az utcán látható minden récéjét és tyúkját, hogy nem eladók-e?
Mondtam neki, hogy a város tövében levő faluban nem kap eladó dolgot, mert az élelmes és
kitanult falusiak jó árakon értékesíthetik a városban, de azért folyton „érdeklődött”. Modora
után inkább kereskedelmi ügynöknek, mint papnak gondoltam volna. Nem hiszem, hogy
valakije ne lett volna zsidó.
Fölajánlotta, hogy szekerén bevisz a városba, amit köszönettel azzal fogadtam el, hogy
legyen szíves felvenni majd útitársamat is. Csodálkozását fejezte ki, hogy mi nem kaptunk
a kormánybiztosságtól fuvart, s aztán elmondta, hogy ő hatósági fuvarral jött fel Hunyad
megyéből Marosvásárhelyig, és megmutatta menetlevelét is.

2779 Kelemen Lajos és Tavaszy Sándor 1916. december 1-i dátummal keltezték jelentésüket. Unitárius Egyház MUEKvGy Lt. Beszámolójukat nyomtatásban lásd Marosköri ingó műemlékeink
biztonságba helyezése i. m. 23–28.
2780 Gróf Tholdalagi Lászlóné báró Zeyk Erzsébet Ágnes.
2781 1911–1915 között a kisbarcsai egyházközség lelkésze László Zsigmond volt.

499

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Az a fontos közügy pedig, amiért ő hatósági támogatást és fuvart kapott, az volt, hogy
Marosszentgyörgyről le kellett vinni Mara főispán2782 fiának huszárnadrágját, egy bőröndjét
és kardját, amit az marosvásárhelyi önkéntessége alatt barátjánál, az egyik Máriaffy-fiúnál2783
hagyott. Ugyanakkor pedig mi kormánybiztossági kiküldetésben, nemzeti kincsek mentésére papiros ajánlásnál egyébhez nem juthattunk, s Marosvásárhelyen a vasúti állomásnál a
Múzeumba irányított csomagunkat csak tisztességes borravalók és a csomagpénztárosnak
külön odaadott 10 kor. nyomaték mellett tudtam fölvétetni, mégpedig ezt is leginkább úgy,
hogy megtudva unitáriusságomat, bennem a hitrokonnak is kedvezett.
Tavaszy bácsit aztán az úton érve beszekereztünk Marosvásárhelyre, s másnap ő nem
jött el velem falura, hogy kipihenhesse a gyaloglásokat.
Október 11-én így egyedül masíroztam ki Karácsonyfalvára,2784 s mivel onnan Tóth
László, a pap, egykori tanítóm éppen aznap elutazott, Folyfalvára mentem át, a Tholnay
Regináld udvarába. Itt is Pató Pál-féle gazdaság van. Csupán egy főzőné tudott az itt őrzött
családi levelekről.
Visszatérőben Hagymásbodonban Király Béla református pap, a kitűnő muzsikus, a VI.
és VII. gimnáziumban némettanárom lakására mentem, s ő mutatta meg a kurátorral a
klenódiumokat.
Október 12-én a lakatosok két levelesládája megszerzésében fáradoztam legtöbbet, amit
sikerült is nagy örömömre másnap megszerezni.
Október 12-én délelőtt a szentlászlói sekrestyeajtó föladásával, csomagoltatásával bajlódtunk sokat, s csak délután mehettünk ki Nagyernyébe, hol Gábor bátyámnál2785 háltunk
a Mihály bácsi2786 nagy örömére, mert ott a lovai jól éltek szárított lóherével.
*
Október 13-án reggel Sáromberkén kezdtük a munkát, s innen Gernyeszegre mentünk.
Csekme Ferenc esperes nem volt otthon. Az esperesné bevitt a templomba, s megmutatta az
ágyneműi rejtekhelyét a templom sekrestyéje alatt levő kriptában. A tollas ágyneműk dohos
szagot kaptak már akkorra.
Innen Vajdaszentivánra mentünk át. Itt a Horváth- és a gr. Zichy-udvarnál jártunk. Az
előbbi típusos XVII. századvégi jobb nemesi kúria – az utóbbi kastélyszerűbb udvarház.
Kemény Sámuel grófnak sok szép bútora van még benne.
Itt Széll Jakab református papnál2787 ebédeltünk, kit még az egyetemről ismertem.
Innen a Maros völgyén át, sokszor járt úton tértünk újra vissza Gernyeszegre. Egy-egy
távoli ágyúdörgés figyelmeztetett a Görgényi-havasok felől a háborúra.
Este 6-ra értünk Körtvélyfájára. Az öreg Kiss Lajos református pap eredeti, érdekes
egyénisége, öregsége mellett is kedves, élénk szelleme mindig emlékemben marad. Idős leánya – Kata – egykori tánciskolás táncosnőm volt.
Fél hétre Petelébe érkeztünk. A lutheránusoktól semmit sem kaptunk. Nyolc órára jutottunk be a kihalt, de fényesen kivilágított Szászrégenbe. Nagy, zörgős székely szekerünk
zajára több helyen kíváncsi szász úrinők dugták ki szőke fejüket az ablakokból. A legtöbb
2782
2783
2784
2785
2786
2787
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Szálláspataki Mara László 1906-ban és 1910-ben Hunyad megye főispánja.
Máriaffy Dávidnak, az őfelsége személye körüli minisztérium tanácsosának egyik fia.
Nyárádkarácson.
Csomoss Gábor.
Fodor Mihály.
Széll Jakab református lelkipásztor. 1902–1907 között Somosdon, utána 43 esztendeig Vajdaszentiványon lelkész.
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házból azonban semmi világosság és élet sem látszott. A város tőszomszédjában folyt harcok miatt a lakosságnak 80%-a elmenekült a városból, s még akkor kevesen érkeztek haza.
A Kapusi-féle városi szállóba hajtattunk. Nehány tréntiszt, s 3–4 úriember volt a vendég
rajtunk kívül. Közfeltűnést keltettünk ezek előtt. Sejtelmük sem volt, hogy kik, mik lehetünk, s látható kíváncsisággal figyeltek.
Tavaszy bácsi vacsora után benézett a kávéházba, én pedig sétáltam egyet a kihalt utcákon, hol összesen sem találkoztam tíz emberrel, s az is csaknem mind katona volt.
Jó nagy szobát kaptunk, s tiszta ágyneműt. Édesen készültünk a jó alváshoz, s Tavaszy
bácsi előszedte a nagyernyei bolhák ellen vásárolt Zacherlint, amire ott nem volt szükség,
mert egy alapos marószódás súrlás mind elpusztította őket. Mire azonban ágyát behintette,
én meglibbentettem a gyanús faliszőnyeget ágyamnál, s ott három poloskát találtam. Egyéb
sem kellett. Tavaszy bácsi kijelentette, hogy ő irtózik a poloskáktól, s ott nem hál. Más szobát akart, de megnyugtalanítottam, hogy egyebütt is csak ez a helyzet. „Bízzék a Zacherlinben
s feküdjön le…” „Szó sincs róla. Én poloskás szobában nem tudok lefeküdni” – volt a határozott válasz. Kijelentette, hogy lemegy a kávéházba, s ott ül, amíg zárnak.
Én tudtam, hogy a poloska a világosságon nem jár, hacsak nem halálosan éhes, s biztattam Tavaszy bácsit ezzel, de hajthatatlan maradt. Én aztán lefeküdtem, s 12 órakor arra
ébredtem, hogy Tavaszy bácsi megérkezett. „Mit csinált eddig ott s hány óra?” – kérdeztem.
„Tizenkét óra. Megittam három átkozott rossz teát, s kétszer is elolvastam azt a 3 újságot, ami
a kávéházban volt. Most zártak.” Azzal leült. Én elaludtam, s mikor reggel 5 tájt megébredtem, Tavaszy bácsi akkor is ült a széken. Ülve szundított egy órányit – én pedig békésen és
elég jól aludtam.
*
Október 14-én reggel Abafájára mentünk, majd innen Beresztelkére. Utunk a védelmi
vonalnak kijelölt teraszon fel vezetett. Beresztelkén még látszottak a 3-4 évvel előbb dúlt
tornádó pusztításának nyomai. Itt eredménytelenül járva a Lic vize mellett egy rettenetesen
rossz bivaly verte úton mentünk fölfelé, míg elértük a Teke-szászrégeni országutat. Útközben a réten gyönyörű csiperkegombák pompáztak. A termés Kolozsvárt megért volna
50–60 koronát.
Dedrádon sokat kellett várnunk Kirn Gusztáv esperesre, aki Szászrégenben volt. Ebédre
marasztott. Krumplilevest és törött paszulyt, s jó bort kaptunk. Fodor Mihály bácsinak egy
véka zabot vettünk 3 kor. 68 fillérrel egy asszonytól.
Dedrádszéplakon még azelőtt való nap katonák voltak. Pataky Dénes református pap jó
paprikás szalonnával, s túróval vendégelt meg.
Délután 4-re értünk Bátosba, e városias, igen érdekes, hollandi benyomást tevő szép,
nagy szász községbe. Papi lakása festői, érdekes öreg épület. Papja, Klemens Albert magyarnak is beillő, jó modorú, kedélyes ember. Kis bakfisleánya ellenben Besztercén nevelt telivér
zöldszász. Felesége kedves, de igazi limonádé-ízű német asszony. Kitűnő bivaltejes kávét
adtak nekünk, s bár erősen hangsúlyoztuk, hogy mi uzsonnáltunk, mégis megittuk.
E falut békében is szeretném még látni valaha. Nagyon szép, festői nagyközség.
[Marosvécs, 1916. X. 27.]
Meddig hordód teli
Addig vagy csak deli.
Mikor hordód üres
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Megvet minden rühes.2788
Audaces fortuna juvat – timidos repellit.2789
Joannes Ratz. Praefectus. Arcis. Wechi. Fieri Fecit 1586. Noc. Bixenmeister Cosmuch.
M[aros]vécsi harang felirata.
Marosvécsi ref. templomban
Az Életnek Legviritobb / Korában
Lévén Estve / Nyugszik A Halál
Bolttjában. / Szentpáli Ágnes /
Teste. Mikor Éppen Anyává Lett
Feleség Lenni Megszünt
Életet Akarván Adni
Az Élők Közül Eltünt
Bús Emlékezetét E Kő
Néma Betűkkel Szollya
De a Kemény János Szive
Elevenen Gyászollya
Sz. MDCCLXXXII. Megholt MDCCCII.
A déli bejárat felett a falban empire
szobormű sírra szelíden hajló angyal,
amphorát ölelve.
Falmélyedésben
Kemény István »síremléke« címere
a kastély falában.
Kemény Simonné +1735.
Szembe Kemény Simon +1722.
Orgonakar[zat] márványból 1772.
+Wass Kata és férje Kemény Simon.
—
Marosvécs, 1916. X. 27.
A déli ajtó kb. a XVIII. sz. derekáról való csúcsíves szép intarzia.
A keleti ajtó XV. sz-i párkányzata ép. Előtte egy db ren[eszánsz] fáé ajtópárkányzat.
2788 Diákkori emlékként írta le Ovidius: Tristia című versének sajátos fordítását. „Nekem is eszembe
jutott erre a vers, melyet egyszer a m[aros]v[ásár]helyi kollégium tanári szobájában járva egykori tanáromnak, Páll Károlynak kézírásával egyik törpe könyvállvány hátára írva olvastam. A
vers ennek a tömör és rövid latin szövegnek a szabad fordítása: [Donec eris felix, multos
numerabis] amicos, Tempora si fuerint [nubila], solus eris.” Lásd Kelemen Lajos: Születtem
Marosvásárhelyt i. m. 58. A vers műfordításban: „Míg a szerencse övez, mindig sok lesz a barátod, ám ha eged beborul, újra magadra maradsz”.
2789 Pontosítva Audaces fortuna juvat, timidos[que] repellit = A bátraknak segít a szerencse, a gyávákat visszariasztja.
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A haranglábnál egy másik.
A haranglábtól é–ny-ra egy ajtóbéllés alja.
Édesanyámnak »1« 9+20 K.
Zsírra 21
Cselédeknek [Csomoss] Gábornál 2 K.
Komp 2szer 40 fill.
2 borotválkozás 2 K.
Kocsi Koronkába fél napra 16 K.
Kocsi Schultznak fél napra 6.
Raktárosnak 10.
Raktári szolgák 2.40 K.
Vacsora nekem s Fodor Mihálynak 7.60
(Tavaszy bácsi láda, útlevél, szeg, drót, láda) 21.85
Fuvarosnak Dedrádon zabra 7 K. 28
Reggeli 1.20
Szálloda 5.60 (2.80)+40
Sófalván zabra 4 K.
Cselédnek 1 K.
Tekében patkóra 2 K.
Sajón kenyér 1 K.
Borotválkozás 70 fill.
Tancson a cselédnek 1 K.
Tekében 2 Kor. cselédnek
Vám 80 fill.
[K.] N[agy] I[stván] komámnak 1 K.
Gálfalvi pap 1 K.
Zs[igmond] T[itusz] komám 1 K.
Régenben ládák 3 Kor.
Schultz kocsija fél ár vánkossal 6 Kor.
Családi ládák a megyei levéltárban
Damokos, Tordai, Alvinczi, Naprádi, Toldalagi, Stepán.
Sárközi, Győrffy és Orbók 3 fiskálistól hátramaradt ügyiratai s levelei.
Désfalvi Sárközi. Kis láda.
1. J[egyző]k[öny]vek 1624–1718.
2. 1642–99.
3. 1711–41.
Kis-Küküllő megye levéltárában. Dicsőszentmárton.
Enyeden 2 albisi alapítvány feltételei.
Csomoss genealogia.
—
Özv. Maksay Miklósné sz. Martvay Eszter ajándéka: Üdvözlet 1833. Cegőtelke.
—
Br. Kemény Ákosnak:
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Kitől került és mikor a K[emény] I[stván] féle Fekete Könyv2790 az Erd. Múzeumba?
—
Árkosi-Péter családról följegyzések? (Abrudbánya.) az Egyh. ltrban.
Sz[en]tmiklósy főjegyzőnél vannak a K. Küküllői letétben lévő levelek feldolgozáson.
Thúróczy Dénes (?) besenyői birtokosnál régi családi levelek vannak.
Bodoni Sándor csendőr. Novaváros.
November 30.
Ma temették I. Ferenc Józsefet, öreg királyunkat. 21-én este 9-kor halt meg. Én másnap
reggel hallottam legelőbb halála hírét. Szerteszét mindenütt a részvét szavai kísérték a gyorsan futó hírt. Egy nap múlva már megszokásból sajnálkoztak az emberek, s ma már mögöttünk van; egészen a múlté.
Én is sajnáltam, de velem együtt bizonyára sokunk lelkében egész nemzetünk sorsának
kérdése volt az, ami halálával megdöbbenést keltett. Ez volt az égetőbb, s nagyon jó, hogy a
halálhírt az oláhországi győzelmi hírek, és nem veszteségek, vagy megveretésünk híre
követte.2791
Előttem az ő helyzetének és életének tragikus képei futottak össze. Ha volt keserű az ő
utolsó óráiban, az bizonyára az lehetett, hogy birodalma sorsát és jövőjét még kétségben
hagyta maga után, utódjára. Túlélte a rendiséget, megérte országai nagyszerű föllendülését,
s mily kár, hogy az öregség megcsontosodott konokságával ragaszkodott a mi nemzetünk és
államunk fejlődése érdekei ellen ifjú- és férfikora most már a háború alatt értéktelennek
bizonyult eszményeihez! Autokrata volt ő is, mint annyi elődje, s népei előtt olyan volt, mint
az ügyes asszony, aki úgy viszi át a háznál akaratát, hogy úgy látszik, mintha a férj akarván
azt, amit igazában ő akar.
Vagy mi történt nálunk olyan, amit ő nem akart? Gyászoltuk őt és sajnáltuk, mert hoszszú ideig jóban-rosszban együtt éltünk és szenvedtünk; de ez a gyász nem a szív sajgó fájdalma, vagy a korszakalkotó nagy vezető szelleme elvesztésén érzett mély és rázkódtató
érzés, hanem a megszokottól való megválás fájdalma.2792
Ő máris a történelemé előttünk.
December 5., du. 6.
Ma délelőtt jártam a püspökünknél. A kollégiumunk épületében az ő szobájával átellenben, a II. emeletre vezető lépcső alatt egy széles szekrényalj volt. Kiderült, hogy ebben a
XIX. század első feléből való válópör-akták állottak. És ez úgy derült ki, hogy már a nyáron
az egyházi pénztárba még július végén vagy augusztus elején „egy ápolónő” egy válóper
aktacsomagot adott be 1812-ből. Akkor nem tudtuk kikutatni, hogy honnan került, csak az
lett bizonyos, hogy a kezelésem alatt álló levéltárból nem, mert az én 1812-beli darabjaim
2790 Nyomtatásban először részletként a zalatnai események leírása jelent meg. A Fekete Könyv. Br.
Kemény István emlékiratai 1848–49-ből. Közli K. Papp Miklós. Történeti Lapok, 1876. november 26. 48. sz. 48–53. A teljes kézirat közreadását lásd Ifj. Kemény István emléklapjai. Eredeti
német kézirat alapján közli Hegedűs Pál. Bp., 1903.
2791 A nagyszebeni (szeptember 26–29.) és a brassói csata (október 7–9.) során a magyarországi és
német csapatok kiszorították a román hadsereget Erdélyből.
2792 November 24-én az Egyházi Képviselőtanács gyűlését I. Ferenc József emlékének szentelte. Unitárius Közlöny, 1916. 12. sz. 196.
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érintetlenek voltak, s válóperek nálam nem is állottak. Több ápolónőt meg is kérdeztem,
mert a pénztárban nem tudták megmondani, hogy melyik vitte be, de felvilágosítást adni
nem tudtak.
Most aztán ezelőtt mintegy 3 héttel „egy ápolónő” újra egész halom válópört vitt be a
pénztárba. Nekem Hadházy Sándor2793 ezelőtt 5 nappal, elsején délután mutatta. Ingerült
kíváncsisággal kutattam utána, hogy ki és honnan vitte újra ezeket, mert újra nem tudták az
ápolónőt, hogy melyik volt. Kiderült aztán véletlenül – a vele folytatott beszélgetés folyamán
–, hogy br. Kemény Anna2794 volt. Tőle és Sárdi bácsitól2795 megtudtam azt is, hogy honnan
vitte.2796 Szerencse, hogy észrevette a szekrény feltörését. Már csak a legalsó polcon maradtak akták a három sor polc közül. A jobboldali szekrényfél zsúfoltig volt 1802–1835 közötti
válóperanyaggal. A többit a katonák elhordták, s az üresen maradt polcokon két oláh ápoló
csizmakeféket és takarítórongyokat tartott.

Ebben a szekrényben senki sem tudta, hogy mi van.
Valószínűleg még Benczédy2797 bácsi tétette oda, a vasajtós pénztári és levéltári helyiség
elé, hol ő mindennap járt, s szeme előtt volt. Ő tudta is bizonyára a tartalmát, de mikor
meghalt, a többiek nem tudták. Így a püspök nekem a levéltár átadásakor nem adta át, s én
sem tudtam tartalmáról semmit, mert különben a teológia alatti fél-pincehelyiség szekrényeibe jól levihetettem volna.
A gazdátlan jószág kárát jelenteni aztán ma fölmentem, mert csütörtök óta maig nem
sikerült a püspököt megkapnom, s felhatalmazást kértem az anyag elvitetésére. Természetesen megkaptam.
Most jelentettem be a nyárádszentlászlói sekrestyeajtó cseréjét is, és fölvetettem előtte az
egyházi múzeum eszméjét az Erd. Múzeum keretében, hogy jelentésem ez az indítványa ne
találja készületlenül, és ne hasson újságul reá.2798 Szívesen és megértéssel fogadta.

2793
2794
2795
2796

Hadházy Sándor (1869–1953) az unitárius egyház főpénztárosa.
Magyargyerőmonostori báró Kemény Anna (1867–1934).
Sárdi Lőrinc pénztári ellenőr.
Az elvitt anyagot átadta az Egyetemi Könyvtárnak. Lásd a kéziratok származási katalógusának
céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Kemény Anna, br. ajándéka. Ld. 1915,
173–192. onsz. 1916, 63–67. onsz.”
2797 Benczédi Gergely.
2798 Jelentése felhívással végződött: „Alapítsuk meg a Magyarországi Unitárius Egyházi Múzeumot!
[…] Állítsuk föl egyházi múzeumunkat az Erdélyi Nemzeti Múzeum Régiségtárában!” Molnár
B. Lehel: Kelemen Lajos és az Unitárius Múzeum gondolata. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et alii. Kolozsvár, 2003, Erdélyi
Múzeum-Egyesület. 380–392.
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Milyen boldog volnék, ha ez a jövő és múlt szempontjából egyaránt oly fontos és nagyjelentőségű gondolat megvalósulhatna!2799
Tán így a reformátusok is megcsinálnák, s akkor a mi gyönyörű nemzeti gyűjteményünk
újra nagy kincsekkel volna gazdagabb.
December 14., este.
Tegnapelőtt délután 3-kor hallottam az első békehírt. Természetesen kolozsvári kiadásban. „Oroszországgal megvan a különbéke. Románia letette a fegyvert!” Rögtön látszott, hogy
így nem igaz, s csak azt reméltem, hogy igaz is lehet belőle valami. Öt órakor aztán a lapok
különkiadásaiból láttam, hogy elért sikereinkre reámutatva, békeajánlatot tettünk.
Így is jó, csak már béke volna, hogy hivatásunknak élhetnénk.
Ma vittem fel dr. Pósta Bélához a nagyernyei és nyárádszentlászlói református, s az
iklandi unitárius egyházhoz szóló levelek fogalmazványait.
December 25. de.
A tegnap délután a borbélynál beszéltem Ravasz Lászlóval2800 a ref. egyházak klenódiumai ügyében. A Prot[estáns] Szemlében megjelent rövid cikkre2801 reflektálva elmondtam
neki, hogy mi módon lehetne felállítani a ref. egyházi múzeumot az Erd. Múzeum keretében. Tetszéssel fogadta, s arra is kért, hogy egy rövid közleményben ezt írjam meg a
Prot[estáns] Szemlében.2802
A Karácsony estéjét Mamáéknál töltöttük. Ott volt Czikmántori Ottó bácsi is. Tegnap
voltam özv. Gallus Viktornénál a fia nemessége ügyében.
December 27., este.
Délelőtt 11 után bementem a könyvtárhoz a leveleimért. Találtam a folyosón Gyaluit. Ő
mondta, hogy Veresset kinevezték a VII. fizetési osztályba, s itt hagyták. Majd ő is elmondja
az ügy történetét. Annyi bizonyos, hogyha eddig nem sok hasznát vette a levéltár, ezután
aligha veszi csak annyit is, mint eddig. Ő biztosra vette fölrendelését Budapestre. Ezért ott
házat vett, berendezkedett, s családjával együtt beköltözött oda. Mikor mindezzel kész: előléptetik, s itt hagyják. El lehet képzelni, hogy ezután inkább törekszik el innen, mint valaha,
s ha eddig minden évből elutazott és szünidőzött 3–4 hónapot: ezután, mikor családja és
vállalata már Budapesten van, csak nem fog kevesebbet ülni ott.
Nekem azt mondta volt, hogy ha nem sikerülne Bpestre áthelyeztetnie magát, inkább
nyugdíjba megy, mert neki anyagilag is kedvezőbb úgy, mivel többet kereshet, mint így. Azt

2799 Az egyházi múzeum eszméjének megvalósításában az 1916-os román betörést követő értékmentés munkája mellett eszébe juthatott még egykori tanárának, Szádeczky Lajosnak egy régebbi, a csellengő ötvösművekről szóló írása. Múzeum a zálogházban. Erdélyi Múzeum, 1899.
IV. füzet. 247.
2800 Ravasz László (1882–1975) református lelkipásztor, püspök. 1907-től kolozsvári teológiai tanár,
1918-tól 1921-ig egyházkerületi főjegyző, 1921 és 1951 között a budapesti Kálvin téri egyházközség lelkipásztora, 1921-től 1948-ig a Duna melléki egyházkerület püspöke.
2801 Lásd Kelemen Lajos: Műkincsek a tarisznyában. Protestáns Szemle, 1916. 7–8. füzet. 504–505.
Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 213.
2802 Lásd Kelemen Lajos: Protestáns egyházi múzeumok. Protestáns Szemle, 1917. 1–2. füzet. 141–
142. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 120.
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hiszem, hogy egy évet kihúz, s akkor szabadságot kér, és úgy megy el. Majd megválik. Nemsokára tőle magától fogom tudni a reményeit és mindig változó terveit.
Mindenesetre érdekes, hogy a könyvtárnál a háború alatt éppen az lépik elő, aki egy évig
szabadságon van, mikor mindenkinek megfeszített erővel kell dolgozni.
Délben jártam Nyíredinénél, s mondtam, amit Kiss Elektől2803 hallottam Györfi István
úrról. Erkölcstelen magaviseletéért már Oxfordban ki akarták zárni az intézetéből, s csak
egy kollégája önfeláldozása mentette meg, aki látván, hogy neki így is, úgy is menni kell, a
Györfi úr viselt dolgait is magára vette. S ez az ember azalatt még így viselkedett, hazaírta a
jegyeséhez és annak családjához az áradozó és oktató leveleket, hogy milyennek kell lenni.
Kikötötte, hogy mulatságokba ne menjen, más férfiakkal ne beszéljen, otthon társaságok ne
legyenek stb. Magából indult ki a hitvány, midőn a más hűségében annyira nem bízott.
Tegnap este találtuk az utcán a leánytestvérével és a szeretőjével, Bornemisza törvényszéki bíró2804 most már pár nap óta elvált hiszterika feleségével. Majd nekiadja az Isten ezt az
állami ingyenélőt! Tanítónő a Petőfi utcai elemi iskolában, s ez is minden évben 3–4 hónapot elszabadságozik az iskolai évből, mint a másik jeles állami kitartott: Günther Olga,2805 a
könyvtárnál. Ehhez is karácsony estéje előtt való nap délután osont be Dézsi Lajos a lőcslábaival, hóna alatt jó nagy csomaggal. A lőcslábú angyal! Ma-holnap férjhez adó leányai
vannak, s ő szeretőt tart. Az egész könyvtár tudja – de ez magánügy.

2803 Kiss Elek (1888–1971) unitárius lelkipásztor, teológiai tanár, egyházi író. 1915–21 között Kissolymoson lelkész, 1921-től 1926-ig a kolozsvári unitárius teológiai akadémia tanára. 1946.
szeptember 15-től haláláig az Erdélyi Unitárius Egyház 28. püspöke.
2804 Bornemisza Károly törvényszéki bíró.
2805 Szabóné Günther Olga, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gépírónője.
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1917

1917. januárius 6., este.
Délelőtt Biró Izsák és Pethő Mózes IV. gimnázista tanítványaimmal átszállítottam az
alsó levéltári helyiségbe a katonák által feltört szekrényből, a folyosóról az egyházi levéltár
válóper-anyagát. Jó adag regénytárgy, sok csúf részlettel. Külön elhoztam átnézni iktári gr.
Bethlen Sámuel válóperét Simén Klárával.2806 Én eddig csak az asszonyról tudtam, s olvastam egyet-mást, de a férfi dolga, a becstelen homoszexuális ügy sokkal csúfabb.2807
Ma kaptam Fazakas Lajos marosköri esperesünktől 3 szép nyárádszentmártoni és csíkfalvi hímzést a XVIII. századból. Örvendek nagyon, hogy bejöttek. Nagyon kedves, becses
darabok, s szépen kiegészítik az eddigieket.
Holnap a püspökhöz csődíti Boros2808 a könnyebben vezethetőket, újévi üdvözlésre.
Újévkor nem volt itthon a püspök. Nem jött volt még haza a koronázásról.2809 Ezért nem
mehettünk hozzá. Csakhogy ezt Boros nem tudta december második felében előre, s összeütötte az újévi üdvözletet. Ez még nem baj, de ő okvetetlenül el is akarja mondani, s közönséget is akar hozzá. Ezért történik az, hogy már 3 napja ívek mellett vadásszák a tisztelgőket,
s Boros azzal a gyermekes csábítással verbuvál, hogy alkalmat kell adni a püspöknek a koronázás elmondására. Megmondtam, hogy bármelyik lapból 10 fillérért megtudhatnó, s most
mutatják be a mozgószínházban is. Én nem megyek. Ha a püspök nincs itthon, a tisztelgés
egy ívvel, melyet mind aláírhatunk, okosabban elintézhető, mint egy héttel az új év beállása
után erőltetve rendezett külön cécóval, melynek most már semmi értelme, s célja sincs igazában egyéb, mint hogy Boros a már kiizzadt beszédét elmondhassa, és aztán kiadhassa.2810
Ennél a hiúsági aktusnál én nem leszek „népség”.
Tegnap este láttam a koronázást a mozgószínházban. Tegnapelőtt az iskola ünnepén én
kellett hogy beszédet mondjak. Kovács Kálmán, a másik történelemtanár volt oda a koronázásra, s én méltattam a koronázást! Igazán kedvetlenül vállaltam a szereplést, de aztán csak
túlestem rajta. Különösen elfoglaltságom miatt nem szívesen mentem belé. Nem is tudtam
készülni, csak az ünnep előtti este, s másnap reggel gondoltam át, hogy körülbelől mit fogok
mondani.
Erdélyitől 3-án hallottam, hogy Veress újabb félévi szabadságot kért. Mivel a minisztériumból ajánlották ezt neki azért, hogy tán e félév alatt sikerül őt elhelyezni: Erdélyi természetesen ajánlóan terjesztette föl – minthogy anélkül is úgy terjesztette volna.

2806 Gróf Bethlen Sámuel és sárdi Simén Klára (†1848).
2807 A válóperes ügyekről lásd Kelemen Lajos: Régi dolgok. Hitvesi hűtlenség a háború idején. Unitárius Közlöny, 1917. 51–53. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i.
m. 60–61.
2808 Boros György.
2809 IV. Károlyt és feleségét, Bourbon Zita pármai hercegnőt Budapesten, 1916. december 30-án
koronázták meg.
2810 Boros György az elmaradt püspökköszöntő helyett a frissen megválasztott királyt éltette. Lásd
IV. Károly. Unitárius Közlöny, 1917. 1. sz. 1.
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Januárius 11., Csütörtök este.
Tegnap délután temettük el szegény öreg Persián bácsit.2811 86 éves volt. A lapokból értesültem a haláláról, s mivel a posta rendetlensége miatt gyászjelentését csak ma kaptam, el is
késtem a temetésről. Lejövőben a temető közepe táján a Jakab Elek sírjával szemben találtam már a családot. Őt a temető tetején, a Kendeffy Ádám2812 sírja közelébe temették.
Késésem helyrehozásáért is elkísértem leányát, Ilonát haza a Király utcába. Persián Kálmánné2813 és Schultzék2814 már az egyetemnél elmentek. Nem értem s nem tudom, miért
lehet, de furcsa rokoni szeretet az efféle, s furcsa jóérzés úgy magára hagyni egy igazán
elhagyott és elég gyámoltalan asszonyt, akinek havi 43 korona nyugdíj maradt most minden
állandó jövedelme, amit a vasutas férje után kap.
Éppen tőle magától tudom, hogy a lapokban Kuszkó István azért írta ki azt, hogy az
öreget az utóbbi időben Apáthy2815 segélyezte, hogy ezzel a hiúságát Apáthynak a nyilvánosság előtt lekösse, és ezután tegyen valamit Ilonáért. Ő most németre tanít, s társalgási órákat
és másolást is vállal. Heti három óráért havonta 14 koronát kér. Tán két tanítványa van
eddig.
Ma reggel hallottam, hogy a Képviselő Tanács elfogadta az unitárius egyházi múzeumnak az Erd. Múzeumban leendő felállítására vonatkozó javaslatomat.2816
Az örömömet mindjárt elrontotta az az ürömcsepp, mi itt is elmaradhatatlan. Nekem is
200 korona tiszteletdíjat szavaztak meg a klenódiumokért, holott jelentésemben kifejeztem,
hogy mint állami megbízottnak költségeim nem voltak.
Sokkal jobb lenne ott és akkor teljesíteni olyan szerény kérésemet, amilyen egykor a 240
korona nyugdíjhátrálékom befizetésére, illetőleg levonására a félévi haladékkérés volt, mint
ott nagylelkűsködni, ahol nemcsak mellőzhető, de szükségtelen és felesleges is. Én fáradságomért megkapom a magamét az Erdélyi Kormánybiztosságtól. Gondoskodjanak rólam
ott, ahol kell és méltányos, nem ott, ahol annak leszek kitéve, hogy egy rókáról két bőrt
húzok le.
Bosszúság ért ma a harangok ügyében is.2817 Meg szerettem volna menteni a múzeum
részére az egyik harangunkon levő domborművet. Ürmösi Károlyt kétszer kerestem a lakásán, de nem volt ott. Mikor már a toronyban a harangot törték, felküldtem oda Vajda András jó VIII. osztályos tanítványomat2818 azzal az izenettel, hogy a medaillont lehetőleg hagy2811
2812
2813
2814
2815
2816

Persián Viktor.
Kendeffy Ádám.
Persián Kálmán felesége, Schultz Mária.
Schultz Rezső.
Apáthy István.
Unitárius Egyházi Múzeum felállítás ügye. MUEKvGy Lt. 86/1917-3. A sajtóban megjelent közlemény: „Klenódiumainkból, vagyis úrasztali szép készleteinkből a menekülés miatt sok elveszhetett. De reméljük nem nagyon sok. A veszélyeztetett helyekről Kelemen Lajos levéltáros
a[tyánkfi]a behozta a műbecsű darabokat, s megtette jelentését és javaslatát, amiből kiolvashattuk a jövő unitárius muzeum szép képét. Nagy dolog lesz, ha biztonságba, szakértői kezelés alá
vehetjük azokat a kincseket, amelyek még megmaradtak, mert sajnos immár sok becses dolognak csak a neve van meg”. Lásd Unitárius Közlöny, 1917. 2. sz. 30.
2817 A hadtestparancsnokság összeszedte a templomok harangjait, hogy anyagukat felhasználják a
hadianyaggyártásban. Egyházi és iskolai mozgalmak. Unitárius Közlöny, 1917. 11. sz. 177.
2818 „Jó” jelzőjű tanítványával a későbbiekben is igyekezett tartani a kapcsolatot. „Igen Tisztelt és
Szeretett Tanár úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlékezett a Tanár úr rólam és küldött
’Unitárius Közlöny’-t. Én most itt vagyok a tiszti iskolában, de még csak az első kiképzés folyik.

509

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

ják meg, s adják ide.2819 Szívesen adunk érte cserébe rezet, mert a fiúk gyűjtéséből van vagy
1012 kiló.
Kiderült, hogy Ürmösi ott sem volt. A magyarországi Unitárius Egyház legelső egyházközségét ennél a ténynél a harangozónak csizmadialegény 17 éves fia képviselte. Így voltak
a katonák is. Ott a „főhadnagy úr” a vasútnál volt, s így a hajót ábrázoló medaillont nem
adták ide.
Mindez másként lehetett volna, más, értelmes pappal és elintézéssel – de hiszen mi csak
unitáriusok vagyunk.
*
Sajátságosan nem jönnek a harctéren levő barátaimtól levelek. Egy-két semmitmondó
pár soros lap jön naponta egy-egy fiútól, azok is decemberből. Pap Domokostól már 10
napja, hogy mindennap várom a levelet, s mindennap nem jön. Ilyenkor aggódom értük, s
fel-felfakad a lelkemben a keserűség sebe, hogy miért kell annyi jó barátomnak távol lenni,
s mindnyájunknak annyit szenvedni.
Itthon naponta undorral látom a trafikok előtt tülekedő embercsordákat.
Januárius 13., este.
Egy hónapja, hogy felröppent a béke galambja, s még nincs az olajág sehol. Ma is vizes
hó hullott délután. Úgy szeretném a diplomata urakat kissé alája és belé állítani. Bárcsak fél
napra minden héten. Mennyivel előbb meglenne a béke! És soha többet nem lenne háború,
ha az volna ennek is a szabálya, hogy aki kívánja, az menjen legelöl, és ne másokat küldjön,
mialatt ő otthon marad.
*
Ma beszéltem Veressel. Azt mondja, hogy a minisztériumban biztatta Tóth Lajos, hogy
kérjen 2–3 havi szabadságot, amíg elintézik, hogy Budapestre berendelve milyen költségvetés terhére fizessék. Lehet, hogy valamelyik főgimnáziumhoz vagy főreálhoz megy be. Ő a
budai főreált kérte, melyhez közel lakik.
Azt mondja, hogy Tóth Lajosnak említette, hogy a helyére én volnék alkalmas, midőn az
kérdezte, hogy hát Kolozsvárt mi lesz a helyével, ha onnan berendelik? Örömmel hallottam,
hogy Báthory István lengyel királyi számadáskönyve is a Fontes kötetek sorában sajtó alatt
van.2820
*

Nagyon jó dolgunk van a körülményekhez képest. Már mint katona a harmadik helységben
vagyok. Vajon még hányba leszek!? Maradok hálás volt tanítványa.” Vajda András levele Kelemen Lajosnak (Nagyszeben, 1917. április 26.). ROLKMI Fond 593.
2819 Kelemen Lajos nagy hangsúlyt fordított a hadsereg által összegyűjtött, pusztulásra ítélt harangok adatainak összegyűjtésére. Tanítványait is felkérte, hogy lakóhelyükön örökítsék meg azokat, díszeikről készítsenek gipszlenyomatot és fényképfelvételeket. Egyikük szülei kívánságára
nyári munkát végezve nem tudta teljesíteni kérését. „Így jutottam abba a kellemetlen helyzetbe,
hogy önként vállalt kedves kötelességemet, a requirált harangok lefényképezését és a domborművekről lehetőleg gipszlenyomatok készítését nem tudom teljesíteni.” Vajda Péter levele Kelemen Lajosnak (Dicsőszentmárton, 1917. július 11.). ROLKMI Fond 593.
2820 Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és erdélyországi adalékai
1576–1586. Szerk. Veress Endre. Bp., 1918, Stephaneum. (Monumenta Hungarorum in Polonia
1575–1668.)
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Hadházy2821 tegnap mondta, hogy Boros György az új évben, midőn Györfi István úr
fizetésért bement a pénztárhoz, ezzel fogadta: „Áh! Brávó! Gratulálok ehhez a merész lépéshez”. December 30-i esküvőjére szólott ez. Gratulálni? Ehhez is ízlés és – Boros kell.
Januárius 14., este.
Ma délben mondtam Pósta Bélának, hogy Egyházi Képviselő Tanácsunk – mondhatni
– elhatározta az Unitárius Egyházi Múzeum fölállítását az Erd. Múzeum Régiségtárában.
Örvendett neki, s mindjárt számolta is, hogy több mint 20.000 korona összeg áll erre a félévre rendelkezésére vásárlásokra. Ebből nagy részt erre a célra szánt. Mondtam aztán, hogy
egy része egyházközségeinknek letétbe adja hímzéseit és edényeit, amik nem kerülnek
pénzbe. A szegényebb és károsult egyházaknak azonban nagyon jól fog a pénz is.2822
A református egyházzal még nem találtam meg a kellő módot, de ott is most kell ütni a
vasat.
Napok óta nem jön egyetlen levelem se, de kollégáimnak sem.
Ismét nyugtalanító érzéseim vannak. Tegnap egy ideig rossz sejtések gyötörtek a háborúról.
Januárius 17., este.
A tegnap délután volt első bizottsági ülésünk Kozma Ferenc elnökletével, Boros és Vári
részvételével a Gondoskodó Társaság irodájában.2823 Csak Csifó2824 nem jött el.
Az Egyházi Múzeum ügye itt Istennek hála, kedvezőn indul. Javasolni fogják az esperességek matrikulái behozatalát, az 1848 előtt lezárt egyházközségi számadáskönyvek és a
graduálok összegyűjtését, behozását, és erre az én kiküldésemet.

2821 Hadházy Sándor (1894–1975), a kolozsvári Unitárius Kollégium földrajztanára.
2822 Kelemen Lajos kidolgozta, hogyan lenne lehetséges az egyházi anyagok feldolgozása és közzététele. „Leírások, kérdőívek. Dr. Póstával beszéltem. Minden egyháztól az anyag már előbb bekérendő. Rendre, mert így nem torlódik meg a munka. Kezdődhetik már húsvét után, Kolozsvárral a Kolozs-Doboka körrel. Minden körnek más hét. Így anyaguk s ládáik is külön, együtt
raktározhatók. A beérkezés után a kiválasztott anyag egyházanként leltár mellett meghatározásra és lerajzolásra, valamint leírásra, fényképezésre a szakembereknek adandó. A kiválasztást,
meghatározást célszerű itt végezni, a fényképezés technikai okokból a régiségtárban végzendő.
Megbízhatósága kifogástalan. A nyert fényképekből egy sorozatot az egyház olcsó előállítási
áron megszerezhet, s így minden műemlékszerű ingóságról fénykép leltárunk lesz. Első ily leltár az országban s legmegbízhatóbb. Az időt így megnyerve július közepén a felállítás megkezdődhetik. Az elrendezésben a Rt. szintén segítséget nyújt. Az elkészült leírások alapján katalógust adhatunk ki a kiállításra, mely emléke lenne ennek, s mérsékelt díj mellett árusítva a kiadás
költségeit megtérítné. Szükséges irodalmi emlék ez is. A kiállítás műtörténetileg értékes anyagát
a Régiségtár feldolgozná, minden erdélyi dolgot első sorban, s az Erd. Múz-ban közölné. Az
egyház legfennebb a képdúcok árait fedezné, s különlenyomatokat csináltatna, melyek árának
egy része az elárusításból részben úgyis megtérülne.” Kelemen Lajos feljegyzése. H. n. és é. n.
ROLKMI Fond 593.
2823 A kolozsvári Gondoskodó Társaságot 1825 nyarán Bölöni Farkas Sándor alapította. A társaság
külföldi társaitól eltérően nem biztosítással foglalkozott, egyfajta takarékpénztár volt. 100 évig,
1924-ig működött eredeti formájában. Oberding József György : A kolozsvári Gondoskodó Társaság. Cluj-Kolozsvár, 1934, Erdélyi Múzeum-Egyesület. (Erdélyi Tudományos Füzetek 68.)
2824 Csifó Salamon.
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Ha sikerülne az E. M. E.-nél – erre a célra is – meghosszabbíttatni a kormánybiztossági
megbízatást, akkor az egyházam nagyon jól jönne ki. Olyan gyűjteményt hoznék össze, ami
kincset érne, s jól járna az E. M. E. is, mert annak a részére is agitálhatnék és gyűjthetnék.
Délben bementem a[z Egyetemi] Könyvtárba. Most délután zárva lévén, alig járhatok
föl. Erdélyi ma olvasta el még csak első jelentésemet utamról. Nagyon meg volt elégedve.
Ma este kerestem Gidófalvyt a ref. egyházi múzeum ügyében való beszélgetésre. Már
másodszor van oda vasárnap óta a színházban, mikor keresem. A Protestáns Szemle részére
a kis cikket megírtam.2825
Januárius 19., este.
A tegnap este átadtam Gidófalvynak az Unitárius Egyházi Múzeum fölállítására vonatkozó indítványom másolatát elolvasásra és megfontolásra. Ha elolvassa, megbeszélem vele.
Gyakorlati ember. Erdélyinek is említettem. Ő mindjárt azon kezdte, hogy a ref. egyház is
tartson és fizessen ott egy embert. Tehát rögtön megépíti a leglényegesebb akadályt, az
anyagi kérdést. Mihelyt annyi pénz kell reá, rögtön nem csinálják meg. Bámulatos, hogy
ennek a különben világos fejű, és józan eszű embernek menyire nincs érzéke ilyen dolgokban a lehetőség és célszerűség iránt.
Ma délután volt a kolozsvári temetőben nyugvó jeleseink sírjainak gondozása ügyében
kiküldött bizottságnak újra gyűlése. Ott volt Boros, Pákey Lajos, Hadházi2826 és a végén Gál
Kelemen, ki el volt előbb foglalva, és én.
Igazában csak a Barra,2827 Brassai,2828 Berde2829 és Molnos Dávid-féle2830 síremlékekről
tárgyaltunk érdemlegesen. Ezek közül a Barráé igazi botrányos dolog. Abba a közkegyelet
által díszes emlékkővel és domborművel megjelölt sírba belétemettek egy bérlőt, ki valami
rokona volt, s ennek ízléstelen atyafisága félszeg vasrácsot húzatott a sír fölé. Mivel ennek a
síremléknek és a Brassaiénak a város vállalta a gondozását, s azok közemlékművek is: így a
várost kell kötelessége teljesítésére reávenni.
Berde sírja gondozásánál fölvettem azt a gondolatot, hogy ily nagy jóltevőink emlékét
azzal is meg kell becsülni, hogy sírját az ifjúsággal együtt gondozzuk. A történelem tanárai,
a vallástanár és a konviktusi gondnok az ifjúság konviktusi kedvezményt élvező jó tanulóinak egy, évenként erre kiválasztott csoportjával, menjen ki és takarítsa meg, s hozza rendbe
a sírt. A nagyobb fogyatkozásokat a jószágfelügyelőség úgyis megjavíttatja. Itt csak arról
lehet szó, hogy el ne lepje a gyom, mint a tavaly is.
Ha a tanárok is részt vesznek a munkában s példát adnak, ha csak jó tanuló és jó magaviseletű tanulók mennek oda: akkor az kitüntetés számba jön. Ezt ilyen értelemben meg is
kell magyarázni, s akkor a tanulók szívesen tejesítik az ott szükséges csekély munkát.
Ha élvezik jótéteményét: bár ennyivel hálálják is meg azt.
2825
2826
2827
2828
2829

Lásd Protestáns egyházi múzeumok i. m.
Hadházy Sándor.
Homoródalmási Barra Imre.
Brassai Sámuel.
Laborfalvi Berde Mózsa (1815–1893) országgyűlési képviselő, erdélyi kormánybiztos, a háromszéki önvédelmi ellenállás egyik szervezője, politikai vezetője. Az „unitárius jótevők fejedelme”,
hagyatéka felhasználásával épült fel 1901-ben a Pákei Lajos tervezte kolozsvári Unitárius Kollégium, és 1914-ben a székelykeresztúri gimnázium új épülete.
2830 Nagyajtai Molnos Dávid (1778–1836) író, 1805-től a kolozsvári Unitárius Kollégium történelem–földrajztanára, majd igazgatója.
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Ezt aztán ki lehet terjeszteni utóbb többi jelesünkre is. Hiszen nem kell mindenik»nek«
sírját minden évben javítni. Jól elérkeznénk évente 45 sírral, s legalább az ifjúság tudná,
hogy jóltevőink, nagyjaink hol pihennek.
A kegyelet és példakövetés szempontjából igen hasznos és szükséges eszköz volna ez, de
oktatás szempontjából is jó lenne, mert a temetőben más jeleseink sírját is megismernék.
Időpontul erre jó lenne a húsvéti vagy a pünkösti szünet előtti szombat délután, s a vizsgák és osztályozás, illetve évzáró közti nap, mikor a tanulók amúgy is csak tekeregnek. De
lehet más időpontot is választani.
Januárius 28., este.
Ma szerencsés napom volt. Legyen hála érte Istennek. Elmentem a délután Gidófalvyhoz,
s tőle megkérdeztem, hogy vajon mennyire mehetek a református egyházkerület Igazgatótanácsához az E. M. E. által most átküldendő jelentésben a református egyházi múzeum
kérdése fölvetésében.
Gidófalvy mondta aztán, hogy Kenessey püspök engem vár. Én voltam ott kétszer. Először mindjárt hazaérkezésem után, másodszor pedig midőn a harangok ügyében átírtunk,
azelőtt két nappal. Ő azonban nem volt otthon akkor.
Erdélyi késő, december végi hazajövetele aztán hátráltatott. Vártam, hogy véleményét
tudjam arról: vajon én, személyesen írjak jelentést, mint akit megbízott, vagy az E. M. E.
írjon át? Ő az utóbbit tartotta helyesebbnek. Elfoglaltságom mellett aztán csak most készültem el az átirattal, s tudni akartam, hogy mit ajánlhatunk.
Gidófalvy tanácsára most, délután 3/4 6-kor elmentem a püspökhöz. Igen barátságosan
fogadott. Kimentettem magam a késésemért, s referáltam a kiküldetésről.
Ő elmondta, hogy már ezelőtt 8 vagy 9 évvel beszélgetést folytatott dr. Pósta Bélával, s
kérte is, hogy valami tervezet-félét csináljon arra, hogy a református egyházak műkincseit
mint letéteket, hogyan és miféle föltételekkel őrizhetné meg az Erdélyi Múzeum úgy, hogy
nagyobb ünnepekre az egyházközségek használatra egyes darabokat kikaphassanak. Pósta
aztán soha sem csinálta meg a munkálatot, ellenben akkortájt elegyedett éles politikai harcokba, s megtörtént, hogy őt messziről elkerülte és neki nem köszönt, holott ő erre az eljárásra tudtával okot nem adott.
Én jól ismerem ezt a receptet.
Most már értem Póstát, hogy miért fogadta olyan örömmel a református múzeum megindítására törekvő kísérleteimet. Kapott az alkalmon, hogy régi tartozását beváltsa. Ő
mulasztott, s ezt nekem nem mondta meg, de magát a dolgot szívesen vállalta.
Így is jó. Örvendek, hogy a püspök volt a kezdeményező. Itt jobban megy, mint reméltem. Biztosítva van az ügy vele.
Így már könnyebb lesz megoldani az alelnökség kérdését is.
A múlt héten beszéltünk erről Póstával, s az egyházi múzeummal kapcsolatban említettem föl, hogy Nagy Péter és Szász Domokos alelnöksége után Kenesseyt is megválaszthatnók, s mily jó lenne, ha ő hozományul a református egyházi múzeumot hozná nekünk.
Ő a gondolatot nagyon jónak találta. Gidófalvyn kívül én ezt még senkivel sem közöltem, de holnap Erdélyinek is megmondom, s azt hiszem, hogy a mai múzeumügyi megbeszélés után az alelnököt szerencsésen megtaláltuk.
Az unitárius egyházhoz beadott indítványom utolsó részét, a megállapodásokat felolvasva a püspöknek, azokat jó alapnak tartotta a református egyházi múzeumhoz is, s engedelmet kértem tőle, hogy ezt az E. M. E. ajánlhassa. Belément. Isten segítsen!
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Rég nem örvendtem úgy, mint mikor a majdnem egy órás fogadás után lejöttem. Befutottam Gidófalvyhoz is elmondani, és megköszönni azt, hogy ő is beszélt vele. Tisztában
vagyok vele, hogy Isten nagy dolog eszközének engedett részeséül. Hála legyen érte.
Januárius 31., este.
Hétfőn délben beszéltem Erdélyivel a református múzeum ügyében. Eléggé meg volt lepve.
Azt mondta, hogyha tudta volna, hogy erről lesz szó, ő is eljött volna a püspökhöz velem.
Elhiszem.
Mondtam, hogy mint alakultak hirtelen Gidófalvy tanácsával a körülményeim. Eszembe
sem jutott, hogy közöljem vele, s nem volt ideje sem este 1/2 6-kor már még érte menni, s
azzal is majd 3/4 órát veszítni. Ő, tudom, hogy jobban elő nem mozdította volna az ügyet, s
ha akar és tud valamit: mindennap beszélhet a püspökkel. Érdekes, hogy hetenként sétálnak
együtt, s egy évtized alatt nem jutott eszébe tenni vagy szólni, csak most, s éppen csak
velem.
Pósta esetén is csak csodálkozott.
Szinte lehetetlennek tartom, hogy a püspök ennyi idő alatt neki, kivel oly jól van, ne
szólott volna soha semmit erről a dologról. És most, mikor Isten segítségével jól megindulhat a dolog, egyszerre eszébe jut „fáradozni”, hogy aztán szokása szerint elmondhassa a
mások munkájára: Ezt is én csináltam.
Az alelnökség kérdésében Kenesseyre az volt a megjegyzése, hogy az jó, de a püspök
betegsége miatt már az egyházi tennivalói egy részétől is visszahúzódott. Mondtam, hogy az
nekünk nem akadály. Őt az állással elismerésül tiszteljük meg. Felhoztam Teleki Ádám gróf
elnökségét is. Ő sem tehetség, se nem a megtestesült tevékenység, de az erdélyi arisztokrácia
szereti. Mikó Imre gróf unokája lévén, nagyapja neve is kötelezhetné, s mivel más téren
nincs lekötve, még hasznosan tudhatnók munkáját és összeköttetéseit az E. M. E. érdekében
gyümölcsöztetni.
Egy cseppet sem örvendett. Neki Bethlen Ödön gróf a jelöltje. Vele, mint politikailag
exponált emberrel, bevinnők újra a politikai gyűlölködő idegenkedést, s mint nyers, durva
emberrel, a közigazgatási basaságot. Olyan ember, akit csak állása tart felszínen. Egyébként
mívelődési ügyekben 0, s a főispáni székből való távozásával 00 lenne, aki ódiumot hozna,
és terű maradna az E. M. E. nyakán.
Nem állapodtunk meg semmiben.
Pósta Bélát is kerestem délben, de nem volt az intézetben. Este telefonáltam a lakására.
Bejelentettem a püspöknél való megbeszéléseket – tacitis tacendis2831 – s nagyon örvendett.
Felhatalmazást kértem, hogy az unitárius egyházhoz beadott indítványomba foglalt megbeszélésszerű propozíciókat az E. M. E.-nek a Ref. Igazgatótanácshoz most benyújtandó jelentésébe ajánlatul befoglalhassuk. Teljes fölhatalmazást adott, s azzal végezte a beszélgetést,
hogy „nagyon, nagyon gratulálok”.
25-én délben volt nálunk dr. Kiss Ernő kollégám. Az ő idegzete most is nagyon megviselt. Nehezen hiszem, hogy tönkrement emlékezőképességét valaha teljesen rendbe lehessen hozni.
Tegnap Nemes Ödön keresett föl. Most ment Oláhországba. Csak most vonult be a nyáron a Dolomitokban történt súlyos sebesülése után. Medencecsont-repedést kapott volt.
Egy gránátrobbanás a sziklához vágta. Délelőtt a kollégiumban, délután itthon keresett föl.
2831 Tacitis tacendis = Elhallgatván azokat, melyekről hallgatni kell.
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Februárius 7., este.
Hétfőtől kezdve a dolgaim újra szaporodtak. A VI. és VII. osztály besorozott tanulóinak
hétfőn és kedden délután előadásokat tartok az osztály hátralevő tananyagából. A VII-ben
Németország történetét előadtam nekik 1814-től korunkig másfél óra alatt. A VI-nak a fölfedezések korát és a gyarmatosításokat, s a gyarmatok történetét önállósulásukig.
Tegnap kaptam 250 korona tiszteletdíjat a múlt év szeptemberi levéltári munkákért.
Erdélyi minden szabódásom ellenére is fölterjesztett. Engem előbb az E. M. E. terhére
akart – amint észrevettem – honorálni, s ezt nem fogadtam el, és határozottan megmondtam, hogy nem pénzért dolgoztam.
Mikor az egész rendkívüli munkát végzett személyzetet fölterjesztette, akkor engem is
előterjesztett. Erzsikének ezelőtt 2 hónappal mondta már, hogy a pénzt fölvehetem. Azonban csak most utalták ki az egyetem gondnoki hivatalához. Elküldték a nyugtát, s aláírtam.
Erdélyi mondta Erzsikének, hogy fölterjesztett, s nagyon kellemetlen helyzetet csinálnék
neki is, ha a pénzt el nem fogadnám.
Meggondoltam, hogy én erre igazán reászolgáltam nemcsak most, de a levéltárnál sokszor végzett különféle munkámmal is. Minden tisztviselőt, napidíjast és szolgát díjazott az
állam. Ez a különmunkáért kijár. Kijárt nekem is, aki nem voltam tisztviselő, s a távollevő
levéltáros helyett dolgoztam és irányítottam a munkát. Fölvettem tehát. Családomat is kell
tekintenem.
Ma fölkeresett Szilády Zoltán.2832 Javult, de mégis tönkre van menve az idegzete. Soha
teljes ép idegzetű ember nem lesz belőle. Apáthy utódjának képzeltük valaha – politizálás
nélkül. Ennek vége.
Új hó hullott. Szárközépig ér. A trafikok és a lisztes üzletek előtt újra mindennap tele a
hely. Dulakodnak, sikoltnak, lökdösődnek. Teljes rendetlenség és ököljog uralkodik. Az
élelmiszerek dolgában a tavaszra Cassandra-jóslatok járják. Sok aggasztó tünetet látok én is.
A béke reménye meghalt, s jön a háború új föltámadása, új ellenségekkel. Istenem, segíts
minket!
Februárius 8.
A könyvtár a kőszénhiány miatt újra be van zárva már egy hete, s így is marad 21-ig.
Lehet, hogy tovább is.2833 Elszokom onnan. Csak néha mehetek be egy-egy negyedórára.
Munkatorlódás lesz a vége.

2832 Szilády Zoltán (1878–1947) zoológus, tanár. 1907-ben Kolozsvárott egyetemi magántanári képesítést szerzett, és helyettes tanárként előadásokat tartott.
2833 A kőszénhiányt és a hideget több levelében is felemlegette. „Az E. M. E. jog- és társadalomtudományi szakosztálya Elnökségünknek ide mellékelt kérését még a múlt év december végén
beadta; de részint a kőszénhiány miatt irodahelyiségünkben 3 hónapig szünetelt fűtés, részint
egy kellemetlen és sajnálatos kezelési tévedés miatt csak most került sorra.” Kelemen Lajos levele Heinrich Gusztávnak, a MTA főtitkárának (Kolozsvár, 1917. április 17.). OSZK Kt. Levelestár. A könyvtár „februárius végéig a kőszén teljes hiánya miatt be van zárva. Naponta 1/2 10-től
10-ig be lehet ugyan oda az alkalmazottaknak nézni; de hogy milyen világ van ott arra jellemző,
hogy az irodámban a tinta csaknem befagyott. Künn 25º hideg volt, s ott 2 hét óta nincs fűtés”.
Kelemen Lajos levele Veress Endrének (Kolozsvár, 1917. február 15.). MOL P 1569. 8/d. Veress
Endre levelezése.
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Ma vettük meg Biderman Józsi bácsinak az öreg Mály2834 hagyatékából egy biedermeierstílusú ágyat, s Arankának2835 egy kasztent 40–40 koronával. Mi egy vaságyat vettünk 30
koronáért.
Érdekes, hogy a háború mit csinált a bútorárakkal is. Tavaly Józsi bácsiék a tanácsomra
megvettek két régi ágyat, s egy éjjeliszekrényt az öreg Ferenczyné Winkler Emmától 80
koronáért. Az éjjeliszekrénynek megcsináltatták a társát 30 vagy 40 koronáért, s a két ágyat
az aggház öreg asztalosaival kijavíttatták. Most e 4 drb bútort már kérték 800 koronáért.
Ugyanők 22 évi használat után eladták egész közönséges polgári hálóbútoraikat 600 koronáért. Éppen ennyiért is vették volt.
Persián bácsiéknál2836 Szászfenesen ottmaradt volt 2 drb gr. Haller-féle szekrény. Nagyon
szép darabok voltak, de ők nem sokat csináltak belőle. Most egyik Persián Ilonánál, a másik
P. Kálmánnénál2837 van. Az utóbbiért egy zongoraraktáros2838 cserébe egy olyan zongorát
ígért, amilyent a raktárból Persiánné akar. Nem adta oda. Nem műszeretetből – hiszen a
konyháján tartotta – hanem most már azt hiszi, hogy ezreket ér.
Rendkívül hideg lett. Reggel 18º volt. Szegény kutyák, macskák sokat szenvednek a
hidegtől és az éhségtől. Ezeket is szívből sajnálom. Rettenetes sorsa lehet a lövészárkokban
a katonáinknak. Mindegyre jönnek a kórházakba a fagyásos betegek.
Februárius 17., este.
Tegnap újságolta Boros György, hogy Györfi István lemondott a Dávid Ferenc egyesület
titkárságáról. Debuisset iam pridem!2839 Ennek előzménye az volt, hogy többen régóta nem
tartottuk őt ott helyén valónak, s tegnapelőtt reggel Borosnak a tanári szobánkban ismételten előhoztuk. Én egyenesen megkérdeztem, hogy ott lesz-e az az úr is a választmányi ülésen, mert ha ott lesz, akkor ott kellemetlenségek lesznek. Kovács Kálmán is megkérdezte,
hogy mikor veszik le a nevét az Unitárius Közlönyről? Jelen volt Nagy Gyula is, aki velünk
tartott, s ott volt Vári Albert, aki óvatosan hallgatott. Boros előbb kertelt, s még azt is
mondta, hogy hiszen a nyilvánosság előtt nem ismeretesek azok a dolgok, amiket kifogásolunk. Erre azt mondtam, hogy valamit jellemtelenséggé és erkölcstelenné nem az teszen,
hogy azt ismerik-e vagy nem, hanem maga a dolog. Különben ha csak arra vágynak, én
ismertetem. Botrányt nem akarok, de ha az az úr botrány nélkül nem távozik, távozhat
azzal. Ha nem megy, én szívesen megokolom írásban is a bizalmatlanságomat iránta, s gondoskodom a közzétételéről, ha kell. Ha neki az kell, hogy lássa, mennyire nem tartjuk egy
valláserkölcsi célokat ápoló egyesület közbizalmára s irányító helyére méltónak, akkor megmutatjuk. Végre, ha nem megy becsületből, hát kidobhatjuk. Végre is, fél évig eleget vártuk,
hogy lehetetlen helyzetét belátva, önként távozzék. Vastag arcbőr és az erkölcsi érzés hiánya
kell ahhoz, hogy valaki akkor is ott üljön egy erkölcsi célokat szolgáló egyesület közbizalmat
kívánó helyén, mikor jól tudja, hogy hálátlan és jellemtelen eljárásával a becsületes és jóér2834 Mály István (1853–1916) városi főorvos, a Szent József Fiúnevelde főorvosa, az Erdélyi Római
Katolikus Státus képviselője.
2835 Zsakó Aranka.
2836 Persián Viktor.
2837 Báró Petrichevich-Horváth Kálmán felesége, körösszegi és adorjáni gróf Csáky Katalin (1855–
1941).
2838 Triska János vállalta a hangszerre való becserélést. Nagy zongoraraktára volt a Sétatér utca 10.
sz. alatt.
2839 Debuisset iam pridem = Már korábban kellett volna.
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zésű emberek bizalmát elvesztette. Boros utoljára azt mondta, hogy hát ez a dolog egyik
oldala, de ki lesz helyette a titkár.
Kovács Kálmán Csíki Gábort ajánlotta, s ez oly szerencsés gondolat volt, hogy mindnyájunknak tetszett.
Borosnak mondtuk, hogy mondja meg Györfinek a nézetünket nyíltan, érthetően. (Mert
ő nem szokta így.) Megígérte.
Tegnap aztán mondta, hogy felment a püspöknéhez,2840 mint alelnökhöz, s ingatagságára jellemző, amint eljárását nekem előadta. Elmondta a püspöknének, hogy bizalmatlansági indítványt is készek vagyunk iránta benyújtani, s a püspökné azt mondta erre, hogy „jól
teszik. Én is arra szavazok”. Györfinek tudomására adta mindezt, s erre az is kijelentette,
hogy lemondását neki bejelenti. Boros nekem ezt azzal adta elő tegnapelőtt, hogy „gyere,
mert mondok neked valami jót, ami a te szád íze szerint is jó”. Látszott, hogy a püspökné
határozott föllépése mennyire befolyásolta.
Mind a tanári szobában, mind Borossal beszélve kijelentettem, hogy nekem Györfivel
mint magánemberrel nincs közöm. Én őt egy ismeretlen embernek tekintem, de közpályán,
s közbizalmat követelő társadalmi pozícióban, egyházi és erkölcsi téren előttem ne szerepeljen addig, míg nehány évi tisztességesebb élettel és komoly munkával nem vezekelt.
Az előbbire a múlttal szemben van szükség, az utóbbira azért, hogy arra a polcra, hova
csak a Nyiredy2841 hátán mászva juthatott, saját munkásságával is igyekezzék érdemessé
tenni magát. Mert egyéni s magánügyét válásával és új házasságával külsőleg elintézte, de a
közzel szemben nincs rendben a dolga.
Ezért kellett a Dávid F[erenc] Egyesület titkárságából is távoznia.
Tegnapelőtt írtam Miklósnak Szegedre. Figyelmeztettem arra, hogy abból a családból,
hol ő egyik kisasszony után fut, egy fiú Amerikában van, hova sikkasztás miatt menekült.
Ezt ő is tudja. Egy leány egy katonatiszttel elszökve, vadházasságban élt, a másiknak már 18
éves korában törvénytelen gyermeke volt. Degenerált család.
Március 7. du.
Most temettük el Wass Ottilia grófnőt.2842 Az Erdélyi Múzeum Egyesületnek hagyta »az«
Mátyás király tér 10. szám alatti házát, minden benne levő műtárggyal, azokat kivéve,
melyeket a végrendelet mellett külön jegyzékben megjelölt, amelyek rokonainak, barátnőinek emlékül kiadandók.2843
Tegnap és ma ebben a végrendelkezés-ügyben járkáltam. Kivált az öreg Kilyén Sándorral2844 hosszasabban beszéltem a tegnap délután. Ő igen jól ismerte a grófnőt. Évekig lakott
náluk, abban a házban is, amelyet most az E. M. E. örökölt. Mondta, hogy még Gyulai Lajos
gróf2845 hagyta meg a Wass-leányoknak, hogy ha nem marad utódjuk, a házat hagyják a
2840
2841
2842
2843

Ferencz Józsefné Gyergyai Anna.
Nyiredy Géza.
Czegei gróf Wass Ottilia (1829–1917).
A tudományos egyesülettel való kapcsolatát l. Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület nagy jótevője. Cluj, 1938, Minerva. (Erdélyi Tudományos Füzetek 96. sz.)
2844 Kilyén Sándor (1842–1929) református lelkész, az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsának 48 éven keresztül irodaigazgatója.
2845 Marosnémeti és nádaskai gróf Gyulay Lajos (1800–1869) politikus, országgyűlési képviselő. A
főtéri ház korábbi tulajdonosa, fél évszázadon keresztül abban írta 140 kötetes naplóját, halála
után unokahúga, gróf Wass Ottilia lett a palota gazdája.
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Múzeum Egyesületnek. Sok érdekes részletet beszélt el a házról, s a Wass Alberttel2846 való
nem jó viszonyukról. Nehány bútordarab a Wass Albert utódait illeti, mert csak ott maradtak, midőn a gróf a Deák Ferenc utcai házába költözött.
A ház most több mint 7000 koronát jövedelmez. Ezután a grófnő lakását is kiadva, még
többet fog hajtani. Nehány ezer korona terű van rajta csupán, amit az átalakíttatás költségei
okoztak.
A tegnap este írni akartam a Grófnő emlékéről nehány sort. Elhoztam a fűtetlen könyvtárból Kuun Géza grófhoz írt leveleit. A keresésnél kiderült, hogy a gr. Kuun Géza levelezésének 25 éves zárlat alá különválasztott részét2847 Veress Endre és emberei, a zárlat alá nem
eső anyaggal teljesen összevegyítették.2848
Mire a cikk megvolt, a Kolozsvári Hírlap szerkesztőségéből a telefonhoz senki nem
jelentkezett. Ekkor 12 óra tájt lementem. Ott sem volt senki. A lámpák égtek, de inspekciós
nem volt. A cikket otthagytam, de nem jelent meg. Ma tudtam meg, hogy 10 óra után csak
a nyomdában van inspekció ennél a lapnál.
A választmány egy részét körözvényben, egy részét telefonon hívtuk meg a temetésre.
Most derült ki, hogy a szolga az alelnökhöz2849 nem vitte el a körözvényt aláírni, s az így nem
jött el a temetésre sem. Az orvoskari professzorok nagy részének órája volt. Nehányan betegek, vagy el voltak foglalva. Így az E. M. E.-t a temetésen csak Erdélyi, Czikmántory,2850
Lőte,2851 Apáthy, Pósta és én képviseltük a választmányból. Ezekből is a sírhoz csak Erdélyi,
Lőte, én, s velünk Szádeczky Béla jött föl.
Holnap kell mennünk leltározni.2852
Valentiny Antalról szombaton este mondta a felesége, hogy Krasznojarszkban kórházba
került. Vigasztaltam, de azt hiszem, hogy szegény soha sem kerül haza.
Mennyit mondtam neki, s mennyit figyelmeztettem, hogy ne járjon mindig Gazellivel az
Iparos Körbe, ebbe a füstfészekbe sörözni és cigarettázni. Hányszor mondtam „neked szoba
helyett a szabad, a sör helyett tej kell”. Már 1913-ban fogyott, köhögött, s gyanúsan tüdőba-

2846 Czegei gróf Wass Albert (1819–1911) főrendiházi tag, 1848/49-ben Bem József seregében harcolt.
2847 Gróf Wass Ottilia levelezésében minden hozzáférhető volt, csak gróf Kuun Gézával, első unokafivérével folytatott levelezését zárolták. Gróf Kuun Gézáné, Kemény Vilma, 1917 novemberében végrendeletileg 30 évi zárlatot előírva tette letétbe a leveleket a Múzeum levéltárában. Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia … i. m. 8.
2848 Gróf Wass Ottilia személyi levéltáráról W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei
levéltára. Kolozsvár, 2006, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 243. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. sz.)
2849 Báró Wesselényi Miklós és Lechner Károly voltak akkor az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnökei.
2850 Czikmántory Ottó ügyész, a kolozsvári ügyvédi kamara elnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ügyésze.
2851 Lőte József (1856–1938) orvos, egyetemi tanár. 1890-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
2852 Kelemen Lajos gróf Wass Ottilia hagyatéki ügyében találkozott Pósta Bélával. „Kedves jó Tanár
úr! Nagyon lekötelezne, ha időt szakíthatna, hogy engem holnap felkeressen. De. a Wass-féle
leltározásnál talál, s így legjobban szeretném, ha lehetséges lenne idejönnie, ha azonban nem
lehetséges, úgy méltóztassék megizenni, hogy délután mikor jöhetne lakásomra, hogy én akkor
pontosan otthon legyek és várjam. Kolozsvár, 1917. márc. 19. őszinte híve Dr. Pósta Béla.” Pósta
Béla levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1917. március 19.). ROLKMI Fond 593.
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jos-forma volt. A háború és sebesülése kétségkívül megviselte. Ehhez járult a rossz táplálkozás és a szibériai éghajlat. Azt hiszem, hogy már csak a híre jön haza.
*
Miklós írt. Nem az a leány az ideálja, kit mi gondoltunk. A tévedést az Amerikába ment
fiútestvér okozta. Két vasúti főellenőrnek van oda a fia, s én a Brandenburg családról kaptam a rossz információt Valentinynétől, ő pedig Tóth Icának udvarol. Örvendtem, hogy
nem került gonosz hálóba. Örömmel írtam is neki. Szegény beteg.
*
K[áli] Nagy Imrétől ma kaptam hetek óta újra levelezőt. Szegény azt hiszi, hogy tán azért
nem írok, hogy ő panaszolt? Hazulról írt dátumtalan levelezője az oka mindennek. Nem
tudtam, hogy mikor megy Prágába, meddig marad ott. Tegnapelőtt Szádeczkytől értesülve
ottlétéről, rögtön írtam neki.
Március 18.
Ma egy hete, 11-ére virradó éjjel 1/2 2 órakor halt meg szegény jó Édesapám, otthon,
Marosvásárhelyt.
Tizedikén Édesanyámnak egy március 4-én írott képes levelezőjét kaptam, melyben
jelezte, hogy Édesapám nagyon gyengén van. Sejtettem, hogy mi következik. Este 11-kor
feküdtem le, mint a legtöbbször, és sűrűn járt a sorsa az eszemben. Reggel 7 előtt fölébredve
ágyamban hirtelen felülve legelőször reá gondoltam, de az volt az érzésem, hogy már nem
él. Erzsikémnek ezt 8 után, mikor felkeltem, mondottam is.
Délelőtt elmentem hazulról, s mikor 1 óra után hazajöttem, Erzsike egy cédulát adott
ide. Egy fiú hozta a kollégiumból. Az volt rajta „Édesapád meghalt. Kedden temetik. Édesanyád”.2853 Azt hittük, hogy egy távirat másolata, melyet a kollégiumban fölbontottak, de a
kézbesítő elvitt, hogy átadja a Trefort utcai kézbesítőnek. Délután háromkor lementem a
postára, s föladtam a táviratot, hogy este indulok, és koszorút a testvérek együtt teszünk.
Ezután jutott eszembe, hogy a táviratra szükségem lehet utam sürgőssége igazolására, s
így újra lementem a távíró hivatalba. Sem a kézbesítő osztályban, sem a gépteremben nem
tudtak a táviratról. Az utóbbi helyen mindjárt megkérdezték Marosvásárhelyt, de a táviratról ez a hivatal sem tudott. Már-már azt hittem, hogy Édesanyám levelezője alapján lelketlen tréfát űzött valaki. Elmentem az internátusba, de itt sem akadt gazdája annak, hogy a
cédulát ki hozta. Éppen indultam el onnan is, mikor egy Csíki Albert nevű V. osztályos
nyárádgálfalvi fiú megérkezett s jelentette, hogy ő járt nálunk. Neki a cédulát Máthé Lajos
teológus adta. Leküldtem Máthéhoz, aki akkor éppen az akkor kezdődő vallásos délutánon
volt elfoglalva az énekkarban. Tőle aztán megtudtam, hogy őt a katonai kórházparancsnokság hivatta be az unitárius kollégiumban, s ott adták át neki a marosvásárhelyi telefonizenetet.
Otthon tudtam meg, hogy mivel a cenzúra miatt sem telefonozni, sem táviratozni nem
lehetett, a Jenő bátyámék2854 ismeretsége révén Géczi Margit postai gyakornoknő telefonozott mind hozzám, mind két öcsémnek Segesvárra és Szegedre.
Este 9 helyett 12 után indultam, s reggel 8 felé voltam otthon.

2853 Az üzenet pontos szövege: „Kelemen Lajos Kvár unit. főgymn. Apád ma reggel meghalt, kedden
temetik. Anyád”. Vö. ROLKMI Fond 593.
2854 Csomoss Jenő.
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Édesanyámat, Rózát, Piroskát és Klárit2855 mind otthon találtam. Ott volt a Piroska legnagyobbik fia, Pista is. Nagy sírással fogadtak. Szegény jó Édesapám már a ravatalon feküdt.
Az elmúlt ősz óta nem sokat változott. Arca azonban még sápadtabb volt, s a szenvedés
szomorúsága hidegült meg rajta. Kivált jobb arcán volt egy mély, szomorú vonás, s a jobb
szeme nem volt egészen lecsukódva. Így is aludt szegény az utolsó években.
Délelőtt kimentem a temetőbe a sírhoz, melybe ezelőtt 40 évvel első gyermeküket, a kis
Miklóst temették, aki difteritiszben halt meg. Meghagytam a sírásónak, hogy ügyeljen a sír
kellő méreteire. Akkor még csak mintegy 80 cm mélyre ásott volt. Adtam neki 4 koronát
előre is.
A sírba a gyökerek nagyon beléfogóztak. Kivált a fenyőgyökerek. Mikor másnap délelőtt
Jenővel is kimentünk oda, akkor már fenékig le volt ásva, s az utolsó réteget ásták és csákányozták. Alja csupa kavics volt fövénnyel, olyan formán, mintha betonozták volna. Szembe
van a Bedőházi János sírjával, Lázár Benedek volt rendőrkapitány sírja mellett.
Vártuk Miklóst. Azt hittük, hogy meg sem érkezik. Fél háromkor volt a temetés kezdete,
s 3/4 2-re érkezett. Vasárnap délután 1/2 4-től utazott akkorig Szegedtől. Kevésen múlt,
hogy el nem maradt. Nyárádtőn másfél órára letiltották a vonatot. Befutott a főnökhöz s a
mozdonyvezetőhöz, és úgy könyörögte ki, hogy a vonatot bevitték a vásárhelyi váltókig, hol
leugrott, s futva jött hazáig. Mire lekefélőzött, ott volt a pap.
A törvényszék elnöke, Konczvald dr.2856 a hivatal nevében kifejezte rövid és közvetlen,
igen elismerő szakavakkal részvétét, kevéssel a pap megérkezése után. Egy rövid halotti
ének, Rédiger2857 rövid imája után elindultunk, le a Széchenyi-tér felé. Gyönyörű nap sütött.
Én vezettem Édesanyámat a koporsó után, mellette jött ángyom, a Jenő bátyám felesége.2858
Utánuk Antal Rózával,2859 Jenő a feleségével2860 és Piroskával,2861 s végül Miklós Klárival.2862
Klári volt a leggyengébb. Délután brómot vétettünk be vele, s úgy akartam, hogy kocsin
jöjjön, de mégis gyalog jött. A fiúk levett kalappal kísértük szegény jó Édesapánkat utolsó
útján.
A temetőben olvadt a hó, s míg az aszfaltos úton por lepett, addig künn víz volt az utakon.
A sírnál rövid ima volt. Újra erőt vett rajtam is az úton visszafojtott sírás. Elhantoltuk
szegény, drága, kedves, jó Édesapánkat. Jenő bátyámmal ottmaradtam, s megajándékoztam
a sírásókat, hogy jól rakják föl Édesapám sírját.
*
Temetés után hazaérve még elbeszélgettünk Zsigmond Titusszal,2863 s Csomoss Póli
nénivel2864 és a leányával, Makkai Erzsivel, kik Koronkából jöttek be a temetésre, s mikor ők
elmentek, átmentünk a szomszédba Gyéresiékhez, hogy megköszönjük Gyéresinének a
segítséget. Ő volt ott nálunk szegény jó Édesapám utolsó napjaiban és utolsó óráinál.
2855 Kelemen Lajos leánytestvérei: Gálfalvy Antalné Kelemen Róza, Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska és Kováts Miklósné Kelemen Klára.
2856 Konczvald Endre, a marosvásárhelyi törvényszék, 1920 után a szegedi ítélőtábla elnöke.
2857 Rédiger Géza (1887–1934) unitárius lelkész. Kénosban, Marosvásárhelyt, majd Nyárádgálfalván lelkipásztor.
2858 Albisi Csomoss Jenő felesége, Pap Anna (1865–1955).
2859 Gálfalvy Antal és felesége, Kelemen Róza
2860 Kelemen Jenő és felesége, csernátoni Gvidó Ilona.
2861 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
2862 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
2863 Ferencz Mihály Zsigmond.
2864 Albisi Csomoss Póli, Kelemen Lajos nagynénje.
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Édesanyámtól és Gyéresinétől így tudtam meg szegény Édesapám betegsége lefolyását:
Rózika kiköltözött Szentlászlóra, honnan az oláh-betörés elején elfutott, s kivitte Klárit
is. Édesapám már meg volt hűlve, köhögött s lefeküdt. Mivel sokat fulladott, elhivatták dr.
Turnovszkyt,2865 ki máskor is gyógyította. Lefekvése után talán harmadnapra egyezett belé a
doktor elhívásába. Az orvos csillapítót rendelt, s a köhögés szűnt, de Édesapámnak nem volt
étvágya, s folyton gyengült. Alig-alig evett. Mivel a leányok nem voltak otthon, s Gyéresinétől
hordották a tejet, Gyéresiné napközben is át-átnézett. Egyszer aztán Édesapámnak nagy
láza lett, s vagy 3 napig tartott. Azelőtt egy szerda napon evett volt még valamit. Dicsekedett
Gyéresinének, hogy aznap négyszer evett. A négyszeri nem ért föl eggyel. Halála előtti
napon szűnt meg a láza, s többször kért szegény orvosságot. Az orvos megnézte, s bár addig
tiltott minden szeszesitalt, most megengedte, hogy konyakot hozassanak neki. Ő már látta,
hogy vége. El is hozatták, de már nem kellett. Este nyolc tájától hörögve kezdett lélegzelni,
de eszméleténél volt. Délután még Gyéresiné megsimogatván a homlokát, mondotta, hogy
„na tekintetes úr, már nincs is láza, már meggyógyul”. Azt mondta szegény: „Tudja az Isten”.
Éjjel 11 tájban Édesanyám kimerülten elaludt. Gyéresiné ott hált akkor is, mint már több
éjjel. Ő ébren volt, s ült a hátulsó szobában az udvar felöl elhelyezett betegágy közelében.
Éjféli egy óra tájban észrevette, hogy Édesapám hörgő lélegzése mind csendesedik, s időnként elhalk[ul]. Egy óra után Édesanyám megébredt, s akkor odament és megsúgta neki,
hogy mindjárt vége van szegény Édesapámnak. Édesanyám megijedt, oda akart rohanni, de
Gyéresiné visszatartotta, csendesítette, s nehány perc múlva szegény jó édesapám kiszenvedett. Átmentek Gyéresi bácsiért, levették aztán az ágyról, s megmosták és kinyújtóztatták.
*
Csak 100 drb gyászjelentést nyomtattak.2866 Én Kolozsvárra csak a kollégium tanári testületének, a könyvtárnak és Anyósoméknak küldhettem. A többi a rokonsághoz, a hivatalba
és az utcai lakókhoz ment. Az Ellenőr c. lap kitette a gyászjelentést. A szerkesztő, Kovács
Elek egykori kollégája volt Édesapámnak. Sokan innen tudták meg. Szép gyászközönség
volt a temetésén. Papp Farkas, a Kir. Tábla elnöke is eljött. Pál Gusztáv barátom, Biás Pista a
feleségével, Kun János bácsi, sok kollégája, s az utcánk lakói. Többen voltunk 200-nál.
*
A temetés napján lehozták a hivatali fiókjából az irományait.
Sok mindenféle értéktelen dolog volt ott, kivált akkorról, mikor szegény az életbiztosítással kapcsolatos kontesztált kölcsönét csinálta. Több biztosító nem fogadta el. Most kiderült, hogy amelyik elfogadta, nem veszített vele.
Elnéztem a sok irományt, s Antallal2867 és Jenővel2868 kiválogattuk. Egy halomban összekötve vagy 200 darab különféle lejárt váltót kaptunk. Sokszor mondta Édesanyámnak, hogy
nézzék majd meg a halála után, hogy mit fizetett ő életében.

2865 Turnovszky Mór, járási főorvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros-Torda vármegyei és Marosvásárhely városi választmányának titkára.
2866 A gyászjelentés szövege: „Nagyernyei Kelemen Miklós kir. törvényszéki irodatiszt 64 éves korában meghalt Marosvásárhelyt. Az elhunytat özvegyén kívül fiai: Lajos kolozsvári főgimn. tanár,
Jenő segesvári m. á. vasúti pénztáros és Miklós szegedi M. Á. V. üzletvezetőségi tisztviselő, továbbá 3 leánya, 10 unokája és nagyszámú rokonság gyászolja”. Halálozás. Unitárius Közlöny,
1917. 4. sz. 63. Kelemen Miklós gyászjelentését lásd még Keresztény Magvető, 1917. 2. füzet. 96.
2867 Gálfalvy Antal.
2868 Kelemen Jenő.
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Egy csomóban ott voltak húsz év alatt hozzá írott összes leveleim. Fele összekötve, az
utóbbi évekről csak összerakva. Ezeket Klárival félretétettem összekötve, hogy alkalomadtán elhozzam.
És a levelek, több felszólítás, adóintézés, váltók előttem állván, végiggondoltam szegény jó
Édesapánk életét. Küzdelem volt az élet nyomorúságaival, érettünk. Akkorát nőtt előttem a
lelkemben, mint egy óriás. És láttam most, hogy miért és hogy fájhatott neki, hogyha én az
életet nem ismerve, néha kifakadtam leveleimben, ha elkeseredésében egyszer-egyszer ivott.
Ha én tudtam volna, hogy 120–150, s utóbb 200 korona fizetéssel küzdve, kínlódva
értünk, sorsa és anyagi állapota javulása iránt nem is remélhetve, reménytelenségét fojtja
néha italba, ha tudtam volna, hogy elméleti értékű leveleimmel egyszerre kap 20–30 koronás tartozásokért felszólítást, melyet megfizetni akkori helyzetében képtelen volt: Istenem,
mennyiért nem írtam volna szegénynek semmit!
Én nem értettem azt a helyzetet, melyben élt. Isten bocsássa meg nekem éretlenségemet.
A koporsójánál sírva láttam be, hogy neki volt igaza, s ott sírtam el megbánásomat. Hiszen,
ha ő valaha panaszolt volna, mennyivel jobban meg tudtam volna érteni, s mennyivel előbb
jutottam volna annak a tudatára, hogy ő menyivel többet tett és szenvedett értünk, mint
ahogy mi tudtuk.
Édes atyja elhunyta alkalmából fogadja
őszinte részvétünket.
Kolozsvár 1917. márc. 12-én.
Erdélyi Pál
Gyalui Farkas
Gazelli Árpád
Illyés Gizella
Tavaszy Sándor
Ferenczi Miklós
Lendvay Anna2869
Vrannay Erzsi2870
Fodor Jolán2871
Maksay Mariska2872
Winis Nándor2873
Szádeczky K. Béla
Szolnay Margit2874
Dr. Csillik Bertalan
Szabó György
Karl Béla2875
2869 Lendvay Anna, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelőtisztje.
2870 Winisch Nándorné Vrannay Erzsébet a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fizetéstelen könyvtári
segédtisztje.
2871 Fodor Jolán, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelő-gyakornoka.
2872 Maksay Mariska, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelő-gyakornoka.
2873 Winisch Nándor, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fizetéstelen segédtisztje.
2874 Szolnay Margit, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelő-gyakornoka.
2875 Karl Béla, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fizetéstelen segédtisztje.
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Március 31., este.
A gondok és aggodalmak napjait és éjjeleit éltük. A kicsi Erzsikém már egy hete hogy
beteg. Kedd óta fekszik is. Láza 39º körül járt, s tegnapelőtt éjjel 39.7-re ment föl. Tegnap
Elfernél2876 is jártam, s úgy volt, hogy megnézi, de tegnap este és ma 37.4 és 37.5 lévén a láza,
elhagytuk. Tompa2877 azt mondja, hogy valószínűleg bélmérgezése volt. Istenem, mennyi
aggodalom!
A hét elején tudtam meg, hogy Pap Domokos barátom kiment a frontra ismét, a 310.
honvédezreddel.
Megjött a biztos hírem dr. Székely Pál hadnagytól arról is, hogy Márton Lajos volt jó
tanítványom Ojtoz közelében febr. 20-án halálos sebet kapott, melybe 21-én belehalt.
Nekem szegény 19-én még írt. Egyike volt legkomolyabb, legjobb, megértő tanítványaimnak.
A lapok tele vannak a teljes tájékozatlanság és butaság jeleivel. Az orosz forradalomról
csupa képtelenségek jönnek. Már olvasni is utálom. S amíg a világ szörnyű véres tragédiájában a megmarcangolt emberiség a békéért vonaglik, addig a mi országgyűlésünkön gr.
Károlyi Mihályból2878 igyekeznek nagy mártírt csinálni, és kis vidéki lapocskák „nagy sérelmeit” tárgyalják.
Istenem, mennyi nem odavaló ember ül ott abban a kívül fényes épületben!
Április 5.
Ma éppen 9 tábori lapot és levelet kaptam egyszerre. Gál Ernő, Tóth István, Lőrinczy
József, Szász Ferenc zászlós, Kelemen Ferenc, Murvay Árpád, Szilágyi Dénes, Nyiredy Géza
és Ajtay János írtak. Március eleje óta küldjük nekik a II., IV., VI. és VII. osztály künnlakóitól,
s az V-ből Sándor László és Gergely Pali által hordott egynapos kolozsvári lapokat.2879
Tegnap szólalkoztam össze Pálffi Mártonnal. A Világ mutatványszámokat küld, s arról
volt szó, hogy mit tegyünk vele. Azelőtt már két nappal jött a szerkesztőség levele, hogy
minden kötelezettség nélkül küldi. Természetesen ez a mézesmadzag. Ez a lap a jól szervezett zsidó radikálizmus közlönye, szabadkőmíves támogatással.2880 Egyelőre így akarja
belopni magát közénk is, hogy előbb tűrjük, aztán olvassuk, utóbb megszokjuk, és végre
megrendeljük. Irányát 8 év óta volt alkalmunk bőven megismerni. Nekem az volt a nézetem, hogy felbontatlanul kell visszaküldeni, annak a jeléül, hogy a tanári kar mint testület
nem óhajt az előfizetők sorába lépni, s nem híve a destrukciónak akkor sem, ha az a
liberálizmus hazug álarcával csinál propagandát romboló gondolatainak. Most a háború
szörnyű, anyagi és lelki rombolásai után építő és szervező munkára van a mi szerencsétlen
nemzetünknek szüksége, s nem zsidó világjelszavakra, melyek az életben és a gyakorlatban
2876 Elfer Aladár (1877–1944) belgyógyász, orvosi szakíró. A belgyógyászati klinika tanársegéde,
majd diagnosztikai előadó. 1905–19 között egyetemi tanár, a két világháború közt magánpraxist folytatott.
2877 Tompa János.
2878 Nagykárolyi gróf Károlyi Mihály (1875–1955) nagybirtokos, politikus. 1918. október 31-től
1919. január 11-ig miniszterelnök, március 21-ig az első magyar köztársasági elnök.
2879 L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Gergely Pál unit. gimn. tanuló ajándéka. Ld. 1915, 10. onsz.”
2880 A Világ = 1910. március 15-én indult politikai radikális napilap. A lapot 1926. április 29-én
közigazgatási úton megszüntették. Heverdle László: A Martinovics páholy és a világ. Magyar
Könyvszemle, 1987. 2. sz. 102–118.
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a magyarságnak lehetnek szép délibábok, de gyakorlati értékük nincs, s lidércfényképpen
csak a mocsárba vezetnek. Ezért foglaltam állást amellett, hogy a Világot a priori el kell
utasítanunk. Hiszen mi tanító és nevelő emberek, építőmunkások kell hogy legyünk. Fajtánknál és múltunknál fogva a magyarság, és nem a világ sebeinek gyógyítására vagyunk
hivatva. Teljesítsük a magunk kötelességét, s végezzük jól a magunk dolgát. A világreformok azután következő és nem tőlünk függő, nem rajtunk megforduló föladatok.
Természetes, hogy Pálffinak2881 nem ez volt a véleménye. Hiszen minden olyan ember,
aki a maga dolgát nem végzi jól, a világét akarja jól végezni.
Azelőtt való nap Kovács Kálmán, Nagy Gyula és Kiss Ernő együtt lévén, egy véleményen
voltunk. Reggel én leültem a tanári szoba egyik sarkába áttekinteni azt a szakaszt, amelyről
a tanfolyamosoknak beszélnem kellett, s ekkor hallottam, hogy Kovács Kálmán a Világra
nézve azt mondja, hogy küldjük vissza, és erre Pálffi szokott módjával elkezdi magyarázni,
hogy ezt nem kell tenni.
Elég ostoba voltam, hogy a vitába belészóltam. Tisztán az vezetett, hogy ezzel ne teljék
az idő, hiszen erre a tanári testület nagy részének már kialakult a véleménye. Zavart is a
lárma, s azért is szerettem volna végét vetni. Sikerült aztán olajat öntenem a tűzre, s 3 perc
múlva már együtt veszekedtünk Pálffival, aki a szervezett radikálizmus munkájáról még
abban a naiv véleményben van, hogy azt is meg kell ismernünk, mintha nem ismernők
eléggé nyílt és rejtett céljait, s mintha azok akkor, ha mi is olvasunk és követjük azokat, azzal
változnának.
Lapokat töltene be az, amit mi öt perc alatt egymás fejéhez vagdostunk.
Pálffiból sok minden beszélt most. Legutóbb a Hideghgel2882 szemben folytatott haszonleső rangsorperében tanúsított kíméletlen igazmondásom nagyon megfeküdte a gyomrát, s
most igyekezett rögtön személyes sérelmet csinálni, hogy szavaimat személyeskedésnek
tüntethesse föl. Nekem pedig Isten engem úgy segéljen, nem volt célom bántani s személyeskedni, de azt akartam elérni, s értésére adni, hogy ne tölttesse az időt, s ne vitázzék még
át nem gondolt kérdésben, melyben gondolkozva ő is csak arra az eredményre juthat, amire
mi eljutottunk. Ezt alkalmam sem volt kellően elmondani, mert ő csak azt jegyezte meg,
hogy a nézeteit minden nap változtatja. Ez pedig szent igaz, s elhiszem, hogy nem bók.
Tyúkszemére léptem, de végre is, ha a tyúkszem fáj: tagadhatatlan, hogy tyúkszeme minden
tagadás és fájdalom mellett van.
Én eddig vele keveset törődtem. Kapkodó, iránytalan, elvtelen és ötleteskedő egyéniségét, haszonleső természetét mióta eléggé megismertem, soha sem szerettem, de nem is léptem föl ellene, sőt könyvtárossága idején palástolva, és ugyan szőrmentén kezeltem jól látott
hanyagságát és rendetlenségét. Most is mindig csak az hoz ki a sodromból, ha vele kapok
össze, hogy a legelvtelenebb ember létére ő akar elveket mutatni és szabni nekem.
Istenem, Tolnai Lajos2883 tolla kellene ahhoz, hogy azt a sokféle összetételű és nem nagy
fajsúlyú társaságot lerajzoljam, amelyben naponta kínlódom és vergődöm a sok önző, közönyös, vagy sokszor éppen nem jóindulatú embertárs között, akiknek saját énjük igazán
mind első személy, és mind oly kicsinyek.

2881 Pálffi Márton.
2882 Hidegh Mihály.
2883 Tolnai Lajos (1837–1902) író, publicista.
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Április 22.
Télies hideg van. Tegnap reggel hóharmat volt, s tegnap nagyrészt borult, hideg nap.
Olyan volt az idő, mint az alattomos tolvaj. Egész délután sötét arccal lappangott, s az éjszaka
eljöttére kiderülten ragyogó tekintettel indult termésrabló, kártevő útjára: A virágzóban
levő fákat legyilkolta, s most milliós károkat okozva várhatjuk, hogy még mit akar elrabolni
tőlünk. Felbukkant az 1817-i ínséges év százados kísértete.2884
Április 25., este.
Az E. M. E. elnökjelölő értekezletéről följegyzek pár sort. Holtig tanul az ember, de
némely embert holtig sem lehet kitanulni, s mást kitanítani. A jelölőbizottságot az Elnökség
tagjaiból és a szakosztályok elnökeiből még 1916. febr. 16-án kiküldte a választmány. Tegnapelőtt Erdélyi sürgősen kívánta az összehívását. Délben kérdeztem, hogy van-e jelölt?
Akkor nem mondta, de délután említette, hogy br. Jósika Samu a jelölt. Ezt ugyan egy évvel
ezelőtt is jelölhettük volna.
Délután megjelentünk Lechner2885 elnöklete alatt: Erdélyi, Czikmántory,2886 Farkas
Lajos, Davida Leó,2887 Schilling Lajos, Fabinyi Rudolf. Érdekes tapasztalatokat tehettem.
Erdélyi előadta, hogy az idők nem voltak alkalmasak mostanig. Hivatkozott a hagyományos kapcsolatra, mely az E. M. E.-t alapításától fogva összefűzte az erdélyi mágnásvilággal,
s Jósikát ajánlotta mint nagy tekintélyű, európai látókörű embert, s Farkas Lajost ajánlotta
közbenjárónak, illetve megbízottnak a fölkérésre.
Fabinyi Rudolf pár szóval jelezte, hogy a kijelölés szerinte is érdemes férfiúra esett.
Ekkor Davida Leó, ki már sokszor adta jelét a kormányzás ügyeiben való teljes járatlanságának, szokott hányaveti módján kérdezte: „Nem tudom, okvetetlenül mágnás kell-e? Szabály
ez?” Schilling megjegyezte, hogy nem szabály, de hagyomány. Farkas Lajos hozzátette, hogy
Mikó korában nem is gondoltak másra, mint mágnásra. Igaz, hogy akkor a mágnásnemzedék egészen más szerepet töltött be, s vezetésre méltó Mikók, Kemények, Bethlenek voltak
köztük. Azóta mágnás elnökeink voltak. Fő, hogy megfeleljenek.
Davida kereken kijelentette, hogy ő jobban szeretné, ha dolgozó polgár elnököt választanánk. (De kit?)
Most én is felszólaltam. Utaltam arra, hogy a kérdés nehézségei már rég előttünk lebegtek. A hagyománytól azonban főleg azért nem tértünk el, s azért kell megfontoljuk választásunkat, mert az E. M. E. alapításában 1859-ben a legnagyobb részben az erdélyi arisztokrácia hozta a legtöbb áldozatot. Újabban az erdélyi nagy családok félmillió családi levelüket
adták be. Igazi nemzeti kincstár. Áldozataik mellett nem mellőzhetők. Jósikára pedig azért
is gondoltunk, mert a háború végével új feladatok előtt állunk, s egyéniségének súlya jól fog
nekünk, midőn céljaink eléréséhez állami támogatásra és társadalmi súlyra lesz szükségünk.
Erdélyi is újra szólott. Kiemelte, hogy Jósika Samu kancellár emléke is előttünk lebegett,
ki Mikó után az egyik legnagyobb alapítónk volt, s Jósika Samut olyan erdélyi mágnásnak
2884 1814–17 válságos éveiben Magyarország egyszerre több vidékét sújtotta kisebb-nagyobb természeti katasztrófa, 1817-ben Erdélyben emberéleteket követelő nagy éhínség pusztított. Kanyaró Ferenc: Ínség 1817-ben. Keresztény Magvető, 1905. 2. füzet. 93–93.
2885 Lechner Károly.
2886 Czikmántory Ottó.
2887 Davida Leó (1852–1929) anatómus, egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület természettudományi szakosztályának elnöke.
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ismerjük, kinek lelkében erősen élnek az erdélyi hagyományok és a múlt szeretete. Okosan,
szépen beszélt, de Davida most is kardoskodott, hogy Jósika nem fog eljönni ülésekre.
Mondtam, hogy Mikó is, 1867-től haláláig mint miniszter és képviselő, Esterházy Kálmán
gróf újra évekig mint képviselő ritkán volt az üléseken, de ez nem azt jelenti, hogy azért az
egyesületért nem dolgozhattak, s Jósika nem dogozhatna.
Schilling kifejezte, hogy a mágnás elnök nem azt teszi, hogy minden körülmények közt
mágnás kell. Jósika egyénisége azonban olyan, hogy nekünk való. Farkas Lajos is többször
szólott, s vállalta, hogy Jósikával beszél, de nem biztatott határozott ígérettel, sőt szerinte
Jósika lehetséges, hogy nem fogadja el az elnökséget, mert utóbb gyakran gyengélkedett.
Davida odáig ment, hogy Farkasnak ajánlotta, hogy legyen elnök. Úgy tett, mint Ali
basa a marosvásárhelyi orsz. gyűlésen.2888 De Farkasnak is volt annyi esze, mint az egykori
vásárhelyi polgárnak, hogy az ajánlat elől kitérjen. Végül is abban állapodtunk meg, hogy a
választmánynak Jósikát ajánljuk.
Érdekes volt Lechnernek és Davidának a viselkedése. Semmi érzékük nincs a múlt s a
hagyományok iránt. Lechner már az ülés végén arról beszélt, hogy nagy átalakulások előtt
áll az egész világ. Mindenütt a demokrácia kerül felül. Nekünk még árthat is, ha most mágnást választunk. Davidával egyetértettek.
Nekem eszembe jutott, hogy a francia forradalomnak is az orvosok és a természettudósok voltak a legszélsőbb radikálisai, és legnaivabb elmélet-vesszőparipásai.
Én úgy látom, hogy betelt, amit Erdélyinek tavaly, tán februáriusban mondottam, s föl is
jegyeztem: „Periculum in mora”. Ha akkor jelölünk, ma elnökünk van. Így a muszka forradalom jelszavai tényezőkké nőnek az E. M. E. elnökválasztásánál, s kellemetlenségük máris
van.
Ha Jósika nem fogadná el az elnökséget: Kenesseyre gondolnék, akit a református egyházi múzeum és régi választmányi tagsága révén az E. M. E. „demokratái” is elnéznének – a
többi meg vihetné. Teleki Ádám grófot most úgy látom, hogy a kombinációkból az elnökségnél egészen el kell ejteni. Lechner készül lemondani. Talán egyik alelnöknek meg lehetne
Telekit választani, a jövőért s rokonságáért, melynek érdeklődését és támogatását jó lenne
ezen az úton megnyerni.
Május 8., este.
Nincs egy nyugodt percem, szabad órám. Borbély Pistának egy hónapjánál több, hogy
nem tudok levelet írni, s egy-egy levelezőt is 2–3 napban írhatok egy-egy volt tanítványomnak. Tíz napig volt nálam az unitárius egyház átirat ügye is az egyházi múzeum ügyében.
Végh2889 előbb tökéletlenkedett, mikor említettem, hogy szívesen megírom. Mikor érkeztem, akkor húzódozott, s mikor már nem érkeztem, reám hagyta. Így kellett majd két hétig
lessem az időt, míg végre szombaton este s vasárnap reggel megírtam. Most már nem írathatja le a 3/4 ív fogalmazványt 3 nap alatt, s a szerdai választmányi ülést elhalasztottuk, mert
ezt vártuk. A jövő héten Erdélyi nem lesz itthon újra. Tehát május végéig tolódik ki a dolog,
s szerencsésen összegyűl egyszerre a legtöbb iskolai munkával.
Tanítványaimnak küldjük a fiúk kolozsvári újságjait. Tóth István a múlt hét végén itthon
járt. A Dávid Ferenc Egylet Katonák Emlékalapjára 7 koronát adott át nekem. Meglátom,
2888 1661-ben Kucsuk Ali pasa utasította az erdélyi rendeket, hogy a marosvásárhelyi országgyűlésen az ebesfalvi birtokost, Apafi Mihályt válasszák fejedelemmé.
2889 Végh Mihály.
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hogy mit tudunk erre összehozni. Én a nyárig 100 koronára már számítok, s remélem, hogy
ügyes agitációval 500-ra is fölvisszük, ha nem is most az idén, de rendre.
Május 31., este.
E zaklatott, fárasztó hónapban alig éltem, nemhogy írhattam volna. A barátaimnak s
tanítványaimnak is csak egy-egy újságcsomót küldtem levél helyett. Egész hónapban alig
írtam 10–12 levelezőt.
Nemes Ödöntől április 17. óta nem kapok levelet. Tegnap írtam az osztagparancsnokságának. Nagyon aggódom érte. Ma hallom, hogy Nyiredy Géza az olasz offenzívában lábán
megsebesült. Mennyi súlyos aggodalom kísérte ezt a borzasztó küzdelmet itthon! Lementek
oda az 51. és 62. ezredek és Orosz-Lengyelországból is. Az útból írtak többen. Most már ott
van Csomoss István (51.) és Miklós (62.) öcsém, s volt tanítványaim közül Adorjáni Gyula
hadnagy (62.), Tóth István hadnagy (51.), Gál Ernő szakaszv[ezető], a Retezár fiúk zászlósok, Schuster Emil hadnagy az 51. ezredből és még sokan. Nagy Imrét is elindították. Istenem! Hány nem jön soha ezekből haza!
Itt tegnapelőtt Trieszt elestéről beszéltek, s közszájon jár az Erdély ellen legközelebb
meginduló orosz–oláh offenzíva híre. Ki tudja, mit hoz újra a jövendő. Egy már biztos: a
szárazság és a vele járó rossz termés.
Június 20.
Délután temettük Fekete Gábor kir. táblai elnök főgondnokunkat. Tegnap délben az
egyházzal és a kollégiummal én is ott voltam a háznál részvétünket kifejezni.2890
Kolozsvárt legelső emberünk volt, s bizonyára hosszú ideig az utolsó táblai elnök az
unitáriusok közül. Szerény, mondhatni állásához képest túl szerény és alázatos ember volt.
Igazi jellemző volt reá az, ahogy egyszer ezelőtt 18–20 évvel a püspöktől lejövet Boér Gergellyel,2891 az öreg naiv zenetanárral járt. Akkor ismerkedtek meg, s nagyban beszélgettek
egyházi dolgokról, mikor tisztelegni mentek, de Boér bácsi nem értette a nevét, s nem tudta,
hogy ki. A tisztelgés folyamán vette észre, hogy valamivel több lehet, mint aminek ő nézhette. Érdeklődött a szomszédjaitól, s megtudta, hogy a Királyi Tábla elnökével beszélt kollegiális közvetlenséggel. Úgy akarta, hogy az illendőséget helyrebillentse, s mikor a kapu
alól kijöttek, nagy tisztességtudóan eléje állva, kalapját megemelve így szólt: „Engedelmet
kérek alássan, Méltóságos uram, én csak most tudtam meg igazán, hogy Méltóságod a Királyi
Tábla elnöke. Ha tudtam volna, másként beszéltem volna Méltóságoddal, de én azt hittem
Méltóságodról, hogy valami tanító”.
Jellemző Fekete Gábor szerénységére, hogy nem hogy neheztelt volna e furcsa mentegetőzésért, de még kifejezte, hogy megtisztelve érzi magát, ha tanítónak nézték, s Boér bácsit
azután is mindig nagyon szerette.
Igazságos, becsületes, jó ember volt. Egyetlen gyengéje az volt, hogy egyoldalú információkon is elindulva néha emberekről és dolgokról egyoldalúan és elfogultan ítélt, s ezért
környezete egy-egy súrlódó és nem elég jellemes embere is tudta befolyásolni. A hivatalában igazságszeretete minden fölött uralkodott rajta. Elindították róla, hogy a Királyi Táblát
teletömte unitáriusokkal, holott Gál Jenőn, a tanácselnökön kívül az utolsó tizenöt évben
2890 Nekrológját lásd Boros György: Fekete Gábor sz. 1845. mh. 1917. jún. 18. Unitárius Közlöny,
1917. 7. sz. 97–99.
2891 Boér Gergely, a kolozsvári Állami Tanítóképző, majd az Unitárius Kollégium zenetanára.
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csak Mikó Imre, néhai apósom, és K[övendi] Weress Sándor voltak unitárius táblabírák, s
ezek közül is apósomat saját súlya és összeköttetése, Weresset pedig […]2892 sógorsága vitte
be. Ellenkezőleg, azt lehet mondani, hogy alatta kifogytak a Táblától az unitárius bírák, s
csak az idén került be Tóth György és Költő Gábor, akik az új bírói nemzedék tehetséges,
tanult tagjai. De Fekete, a tán számításból elindított pletykára annyira érzékeny volt, hogy
mondhatni félt az unitárius bírák ügyében exponálni magát, s igazságossága és lelkiismeretessége ezen a téren inkább az unitáriusok kárára, mint előnyére szolgált. Annyi bizonyos,
hogy alatta érdemetlen unitárius ember nem ment előre, s aki előre jutott, az reá is szolgált.
Ezzel csak használt a köznek, de használt egyháza embereinek is, midőn könnyű kedvezés
helyett derekas munkára, az érdem útján való haladásra szoktatta őket.
Mint iskolai főgondnok meleg érdeklődéssel viseltetett minden iskolai ügy iránt.
Főgondnoki méltóságát is odaadóan, munkásan töltötte be. Szónoknak nem volt elsőrendű,
mert néha szinte dadogva beszélt, úgy akadozott, de viszont néha belétüzülve, a meggyőződés erejével, kis alakjához aránytalanul hatalmas erővel és hévvel is tudott beszélni.
Engem az utolsó 3 évben, mióta a Trefort utca felől jártam le, útközben gyakran megszólított, maga mellé vett, s ilyenkor rendesen egyházi dolgokról beszélve együtt mentem
vele a városházáig, vagy a minorita templomig. Radikális és tanulatlan papjaink handabandázását elítélő nézeteimet teljes mértékben helyeselte.
Június 4-én esett el San Giovanniban2893 Schuster Emil hadnagy, kedves tanítványom.
Mind a három kolozsvári lapba én írtam róla nekrológot.2894
Ma meglátogatott Roska Márton barátom, Galíciából szabadságon itthon járva.2895
Fáradt és elfoglalt vagyok. Vasárnap múlt két hete, hogy az egyházközségünk megbízásából megfogalmaztam az E. M. E.-nek a harangok védelme ügyében egy átiratot, s még
maig sem volt az a másfél vagy két óra szabad időm, hogy letisztázzam. Úgy hever az asztalomon. Múzeumi dolgaim elvégzését e hó végére reméltem. Itt van 21, s még hozzájuk sem
kezdhettem.
Július 14., este.
Tegnap délben voltam a harangok rekvirálása ügyében a Képviselő Tanács termében.
Hat hétig hevertették ezt az aktát összes mellékleteivel, s az utolsó napon reám akarták
2892 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
2893 San Giovanni Rotondo olasz város Foggia megyében.
2894 Az unitárius folyóiratban megjelent nekrológja: „Ő a miénk is volt. Nálunk tanult, s a nemes
lelkek becsületes jó érzésével akkor is velünk volt minden jó ügyünkben, mikor külső kötelékek
többé már nem csatolták hozzánk. De ide kapcsolta hálás, meleg jó szíve. Érettségije után is
minden nap együtt dolgozott tanárainkkal és tanulóinkkal iskolánk földjén, és első tiszti fizetéséből szép összeget küldött annak a mozgalomnak a jeléül, melyet tanulóink a kollégiumunkba
elhelyezett beteg katonák szeretet adományokkal való ellátására indítottak. Büszkék voltunk
reá, midőn a harctéren is olyannak maradt, amilyennek itthon ismertük. Megszerezte az ezüst
vitézségi érmet, s a porosz vitézségi kitüntetést. Junius 4-én San Giovanninál győzelmes harcunkban fejlövéssel halt hősi halált. Sok szép reménység szállt kemény sziklasírjába vele. Mi is
siratjuk, mert a miénk is volt, és híven őrizzük szép emlékét”. Schuster Emil. Unitárius Közlöny,
1917. 7. sz. 112.
2895 Máskor is kereste Kelemen Lajos társaságát, melyet egyik rövid üzenete is tanúsít. „Édes Lajos!
A vonat délelőtt 11-kor indul. Vista állomása M[agyar] Sárd. Ha 10h 30’-ig be tudsz jönni a
Bástya u[tcá]-ba, együtt mehetnénk ki, ellenkező esetben az állomásnál várlak. Jöjj föltétlenül.
Izenek [Kovács] Pistának is. Ölel Marci.” ROLKMI Fond 593.
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sózni, éppen akkor, midőn múzeumi dolgokkal is nyakig voltam, s vagyok. Ezt megmondtam Csifónak, Véghnek,2896 s a püspöknek is. Mondtam, hogy nem értem az ilyen szakkérdésekben mellőztetéseimet. Végre is nekem terű ugyan, ha felkérnek, de az egyházért szívesen tettem és teszem, amit tudhatok. Tolakodni azonban nem szoktam, s nem fogok.
A püspök élesen és szinte indulatosan utasította vissza azt a föltevésemet, hogy szándékosan mellőznek. Végre megmondtam, hogy föltevésemet mire alapítom. Sok és hosszú,
érdekes megbeszélés fejlődött ki ebből, s végre is oda lyukadt ki a dolog, hogy az én egykori
240 koronás kérésemet oly csekélységnek tartotta, hogy éppen az összeg csekélysége miatt
intézkedhetett úgy, hogy haladék nélkül fizessek.
Mondtam aztán én is, hogy annak a megítélésére, hogy mit, s mikor tudok fizetni, mégis
csak én vagyok a legilletékesebb. Én nem szoktam akármiért kéregetni, s egy úriembertől és
tanártól elég megalázás 240 koronáért odaállani a Főhatósága elé, annyira hogy egészen
felesleges azt elutasítással még megalázóbbá tenni. Mondta, hogy miért nem folyamodtam
orvoslatért a Képviselőtanácshoz, ha igazságtalannak tartottam az eljárást? „Azért mert én
előbb is odafordultam, s Méltóságod éppen oda nem engedett. Aztán 240 koronáért nem
fogok sem a püspökömmel perelni, sem a Képviselőtanács előtt magamat és állásomat
kompromittálni. A szegénység elég kereszt. Azt viszi az ember, de nem megy koldulni és
könyörögni vele. Én legalább nem szoktam.” Még hosszú és érdekes diskurzus és disputa
folyt le köztünk. Nem vált káromra, s kisebbségemre, az bizonyos, s jó volt végre tisztába
jönni.
Tegnap voltak itt Gallusnéék. Az ügyet átadtam Ferenczinek.2897
*
Ma reggel derült ki, hogy a kedves Cili macskánk elpusztult.
Tegnap reggel eltűnt. Már 9-kor nem volt elé, s hívásomra se jött sehonnan. Délután és
este sokat kerestem, hívtam. Azt hittem, hogy a felső szomszédok udvarán szorult, a kutyák
miatt. Ma reggel átmentem oda, s Dunkyékhoz2898 is. Aztán a 13. szám alá is bementem, s
mihelyt kérdeztem a házmesternét, rögtön kérdezte: nem egy fehér macska volt? Aztán
rögtön elmondta, hogy tegnap reggel valami inasok kérdésére lett figyelmes reá, akik azt
kérdezték, hogy kié az a macska, mert mindjárt megdöglik. Ott vergődött szegény, a betonudvaron. Ő elfutott, mert sajnálta látni, s pár perc múlva az inasok, kik valamit dolgozni
jártak ott, mondták, hogy vége. Aztán egy lapáttal nemsokára átdobták a Wesselényi Miklósné2899 kertjébe.2900 Felmásztam a párkányra, s megismertem a kedves állatunkat. Átmentem a Majális utcába, s elföldeltettem egy fiúval, ott, a kertben.
Szegény felőlünk átment a fedélre oda, s a lift tetejéről 18–20 méter magasból valahogy
leesett. Úgy megsirattuk, mint egy gyermeket. Úgy megszoktuk, s úgy szerettük szegényt. A
drága jó Erzsikém szeme is megfájdult délután miatta. Nem tartunk többet ilyen lakáson
állatot, hogy végül is csak szomorúságunk legyen belőle.
Július 15., éjjel.
Minden nap demokrácia a jelszó, s a demokrácia itteni komédiásaihoz új s új élősdiek is
csatlakoznak. A mai Újság általános választójogi blokkja kitűnő gyűjteménye ezeknek.
2896
2897
2898
2899
2900

Végh Mihály.
Ferenczi Miklós.
Dunky testvérek.
Báró Wesselényi Miklósné Paget Ilona (1862–1932).
Wesselényi-kert = az Arany János utcában lévő telek, melyen a Wesselényi-ház épült.
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Janovics2901 és Thiering Oszkár!2902
Az első rossz színész, jó üzletember, zsidó morállal. A második tán cipszer, de mindenesetre matematikus, és Erdélyt semmi esetre sem ismeri: tehát boldogítni akarja. Mind a
kettő a szabadkőmíves páholy ex pozitúrája. Aztán ott volt Fekete Nagy Béla,2903 ez a típusos
stréber, egy-két szürke semmi és sok zsidó.
Tegnap hallottam Szádeczky Lajostól, hogy Gyalui Farkas is felkínálkozott újra tudósítónak.2904
Annyi bizonyos, hogy az árral úszik, s ő is demokratizálni akarja a világot és Magyarországot az általános választójoggal. Már a múltkor védte Dózsa Endrét,2905 ki oly jellemtelenül fordított köpenyeget, hogy egyik héten még Tiszának2906 fogalmazott bizalmi nyilatkozatot, s a másikon a másik irány mellé állott.
Hiszen, ha a demokrácia igazán testté válna: én sem járnék rosszul. Ideális értelemben
én is demokrata vagyok. Ha csak arról volna szó, hogy a munka és érdem születési különbség nélkül elvegye jutalmát, s mindenki annyit érjen el, amit megérdemel: én is szívvellélekkel ennek az iránynak a képviselőivel volnék. Az eszmével együtt is vagyok. Az én életem is ily értelemben a demokrácia érvényesülése volt. Hiszen mindent a magam erején,
munkámmal és semmit sem családi összeköttetések révén értem el. De az eszmét mily hitvány komédiások képviselik itt, tisztelet nehány kivételnek.
Hanem csak remélem, hogy nemzetünk kára nélkül alakul ki a hamisan indult „demokratizálódás”. Így, ahogy indult, csak zsidó érvényesülési küzdelem, mely a munkásokat és a
jóhiszemű népet csak eszköznek használja föl céljaihoz, hogy aztán a fejére üljön.
A „világdemokratizálódást” nem bánom. Nekem ugyan nem fáj, ha bármelyik császár
úrnak is kissé kevesebb lesz a hatalma, mint eddig. Legyenek ők is emberek!
Csak az a fájdalmas, hogy minderre oly borzasztó vérfürdő, és annyi gaz és buta gyilkolás után lehet eljutni. És ott a hitvány emberi vonás: a humanizmust hirdető Amerika
szemforgatva hirdeti a Krisztust, s küldi előbb a muníciót, s most az emberek százezreit az
ellenségnek.
Ma volt Zsakó Pista esküvője. Kerestem Borbély Pistát, de testvére esküvőjén volt.
Dobokára, csak kedden mehetek.
Augusztus 18., este.
Egy hónapi pihenés után 15-én este érkeztem haza Gidófalvy Pistától, Dobokáról.2907
Július 15-én reggel mentem ki Cseke Vince dr. közjegyző-helyettessel,2908 s a kisfiával. 25-én
2901 Janovics Jenő.
2902 Thiering Oszkár ipariskola-igazgató, műegyetemi magántanár, a Malom utcai állami ipari szakiskola igazgatója.
2903 Nagyfalusi Fekete Nagy Béla (1869–1928) jogász. 1892-ben Kolozsvár aljegyzője, majd 25 évig
polgármesterhelyettese.
2904 Korábban Rákosi Jenő lapjának, a Budapesti Hírlapnak volt a kolozsvári tudósítója.
2905 Dózsa Endre (1857–1944) politikus, regényíró. 1901 és 1918 között Kolozs vármegye alispánja.
1908-tól három évtizeden keresztül az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke.
2906 Tisza István.
2907 Kelemen Lajos mindig szívesen látott vendég volt a Gidófalvy család dobokai birtokán. Dr.
Gidófalvy István halála (†1921) után hasonnevű fia, az egykori tanítvány is meghívta minden
évben pihenésre, kikapcsolódásra.
2908 Cseke Vince (†1934) ügyvéd, közjegyzőhelyettes. Gyulafehérvárt ügyvéd, utána dr. Gidófalvy
István közjegyzőnél, majd Marosvásárhelyen közjegyzőhelyettes.
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volt a búzaaratás vége. 29–30-án itthon jártam, hogy a harangok mentesítése ügyében
beterjesztett unitárius egyházi fölterjesztés ügyét elintézzem.
Négyheti kellemes nyugalmas időtöltésem 15 év óta első igazi szünidőm volt. Agyonfáradt idegzetemnek igazi jótétemény. Ezután minden szünidőmnek felét pihenésre fordítom,
mert különben megbolondulok.
Ötödikétől 10 napig ott volt a két Erzsikém is. Nekik is megbecsülhetetlen volt ez a 10
nap. Kicsi Erzsike most járt életében először hosszabb (11 km) kocsiutat, erdőn, szabad
mezőn, falusi jószágon s nagy kertben. Most látott majorságudvart, istállót állatokkal, legeltetést, cséplést, rostálást, szóval falusi életet. Mennyi érdekes, új benyomás. A Dumbrava
erdőben aug. 5-én délután tett kirándulás bizonyosan örök emléke lesz.
Én is jól megismertem a falut s határát.
Érdekesek ott a ciglék, az egykori királyi várhoz jól látszó mesterséges dombok, honnan
a szomszédos Csomafája, Bádok, s túl Lozsád, Moró, Tötör és Esztény s Poklostelke felé
lehetett látni és jelezni.
Július 24-én jártam a falutól északnyugatra eső Ciglén s Bádok felé. A vár helyén is többször megfordultam,2909 s egyik ilyen alkalommal egy római feliratos téglát is találtam, melyet
behoztam a Régiségtárba. Mivel ebben a faluban ott lakott évekig Ornstein József,2910 kérdés, hogy nem ő vesztette el, vagy éppen vitte oda?
Összeírtam a határneveket, s a temető régi sírkövei föliratait (aug. 9.), s meglátogattam
a régi Hodor Károly-féle kertet (aug. 6.), hol Hodor2911 is pihen.2912 Most a régi Hodor-féle
kúria a Bánffy György gróf tulajdona. Szüsz nevű erdősze lakik benne. Augusztus 8-án
átmentem Lozsádra is, a régi oláh templom megtekintésére. Messziről középkori épületnek
látszott, de csak utánzat, 1684-ből való bejárattal. Az öreg pap, Pop Julius jóképű, magyarul
jól beszélő öregúr. Két fia volt a harctéren. Csinos leánya szépen beszéli a magyar nyelvet, s
típusa is magyaros. A szobákban azonban minden kép oláh háromszínű szalaggal volt a
falakra függesztve.
Szeptember 4., éjjel.
Ismét hideg esték és éjszakák vannak. Milyen más mégis, mint tavaly! Istenem, ha tavaly
ilyenkorra gondolok, mikor a menekülők ezrei érkeztek naponta, és Erdély a felbolygatott
méhkashoz hasonlított! Legyen hála Istennek, hogy jóra fordult minden.

2909 A középkori Doboka vármegye központja, a 10. században nemzetségfői, majd ispánsági központ. Régészeti feltárásáról Crettier Károly : A dobokai vár. Közlemények az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1943. III. 2. és Gáll Erwin: Doboka–IV. vártérség templom
körüli temetője. Régészeti adatok egy észak-erdélyi ispáni központ 11–13. századi fejlődéséhez.
Kolozsvár, 2011, Erdélyi Múzeum-Egyesület.
2910 Ornstein József őrnagy, kutató, amatőr régész. A Szolnok-Doboka Megyei Történeti Társulat
megbízásából ásatásokat végzett.
2911 Hodor Károly (1796–1881) birtokos, táblabíró, történeti kutatásokkal is foglalkozott. Könyvtárát, kéziratait az Erdélyi Múzeum-Egyesületre hagyta.
2912 Kelemen Lajos vázlatrajzban megörökítette a síremléket és lejegyezte feliratát: „Itt Nyugszik /
Kézdi-Szentléleki / HODOR KÁROLY / A Történetírók Legkésebbike / Született Tordán A
’Fiskus’ban / 1796. évi Május 22-én / Meghalt Dobokán 1881. Június 9-én”. Kelemen Lajos feljegyzése. Doboka, 1917. augusztus 6. ROLKMI Fond 593.
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Augusztus 25-én közölte velem Gyalui bizalmasan, hogy azelőtt való nap Riglertől, a
Rektortól2913 értesült Veress Endre berendeléséről. Behívott, s ismételte, hogy ő nagyon
óhajtaná, ha én mennék oda. Kérdezte, hogy legelőször is elvben legyünk tisztában: hajlandó vagyok-e átvenni? Elvben igen – válaszoltam. A részletekre térve kérdezte kívánságaimat. Mindenesetre csak jelentékeny előlépéssel mennék, a szolgálatom teljes beszámításával. Kérdezte, hogy most milyen fizetési fokozatban vagyok? Mondtam, hogy a IX-be, de a
VIII-at már nemsokára elérem, s cseberből vederbe lépni nem akarok. Semmi különös
okom nincs indokolatlanul távozni az unitárius kollégiumtól, hova végre is meghívással
kerültem, s bár megélhetésem érdekében kimozdulnék, mert úgy tán hasznosabb munkát is
tudnék végezni, de tisztán csak helyváltozásért nem megyek. Végre is furcsa volna, ha minden tíz évben pályát cserélnék. Ha már elmennék a kollégiumtól: ott is indokolnom kell
valamivel távozásomat. Jelentékenyen jobb megélhetésem érthető ok volna, de 4–500 koronás különbözetért nem tartom érdemesnek az új pályaváltoztatást.
Információim után Gyalui rögtön előttem írt Erdélyi Pálnak Ekelbe, melyben hangsúlyozta, hogy az én bevitelemet nyereségnek tartaná, s megírta azt is, hogy velem bizalmasan
beszélve én mit mondtam. Ajánlotta, hogy vagy VII. fizetési osztályba, vagy legalább a VIII.
magasabb fokozatába igyekezzék Erdélyi a kineveztetésem ügyében eljárni, mert velem
megfelelő lelkiismeretes, a Levéltárat ismerő ügybuzgó tisztviselőt nyernének, míg ha az
ügyet fel nem karolja: a vezetést az ügyben a Könyvtár a kezéből kiejti, s akkor olyant tehetnek oda, akivel a Könyvtár sem nyer, s a levéltár ügye is újra a földre kerül.
Ezzel célzott arra is, amit nekem augusztus 15–20. közt egyszer említett. Akkor mondta,
hogy egy kolozsvári és itt alkalmazott fiatalember a Miniszteriumban járt, hogy állást kérjen magának. Ott azt mondták neki, illetve kérdezték tőle, hogy nem lenne kedve a levéltárnál, Veress megüresedő helyére?
Bár Gyalui nem mondta, úgy láttam, hogy a szóban forgó fiatalember Rajka László2914
tanárjelölt volt, aki a Marianumban2915 helyettes tanár volt a tavaly.
A levéltárat abszolute nem ismeri, s levéltári kutatással nem is foglalkozott. Jellemző a
miniszteriumi eljárására, hogy egy félmilliós kincset érő olyan levéltárat, melynek anyaga
jórészben teljesen kiaknázatlan, reábíznának egy 23–24 éves emberre, aki ezen a téren tökéletes analfabéta.
Azt is megmondtam, hogy én pályázatban semmi esetre sem veszek részt. Nekem állásom van, melyből elfutni, s máshova kérezkedni nincs okom. Ha ott töltött szolgálatom, s a
levéltár ismerete és munkásságom alapján megfelelő előlépéssel kineveznek, akkor mehetek: de pályázatra és protekcióhajhászásra nem vagyok kapható.
Gyalui megírta azt is, hogy pályázni nem vagyok hajlandó, s a levelét megmutatta és
felolvasta nekem, aztán elküldte előttem Erdélyinek.

2913 Rigler Gusztáv (1868–1930) orvos, egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi
tagja.
2914 Rajka László (1894–1938) irodalomtörténész. A Marianum leánygimnázium tanára, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományok szakosztály titkára, az Erdélyi
Katolikus Akadémia tagja.
2915 Marianum = a Ferenc József út 31. sz. alatti római katolikus tan- és leánynevelő intézet. 1916ban bentlakással bővítették, melyet Kelemen Lajos leánya, Erzsébet is igénybe vett. Sas Péter:
Marianum. A 100 éves római katolikus tan- és leánynevelő intézet emlékezete. Kolozsvár, 2011,
Verbum.
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Határozottan és értelmesen, sőt nyersen megírta, hogy a levéltár ügyének van szüksége
reám, s kifejezte, hogy Veress nem tett eleget feladatának ott.2916
Nekem az az érzésem, hogy ebből a dologból nem lesz gálickő. Erdélyi nem az az ember,
aki valakiért exponálja magát, s akiben okom lehetne bízni. Ő a miniszteriumban egy
kérlekalásammal bármelyik tisztviselője sorsát feláldozza. Nem hiszem, hogy éppen velem
tegyen másként, s éppen mikor nem vagyok hajlandó alája bekérezni. Márpedig erre igazán
nem vagyok hajlandó.
*
Kezdődik az év. Sok fiú bejött már. Ma Imrével,2917 Székely Géza ügyvéddel, a feleségével, Nagy Ákos, Gálfalvi István2918 és Kolumbán Mózes (II.) tanítványaimmal a Nádas mellett voltunk, a Hója alatt bodzát szedni íznek. Magunknak már szedtem. Ürmösi Károlynétól2919 tanultuk. Most, mikor a szilva vékája 16, a hulló alma 8–10 korona, s alig van valami
gyümölcs: igen jó, hogy erre a jó ízre szinte ingyen juthatunk. Majd rózsagyümölcsöt is
szedünk.
Vasárnap Imrével, Székely Gézával, Mikó Pistával, az öreg, 78 éves Sárdi Lőrinc bácsival,
Ürmösi Jenő, Péter tanítványaimmal és a Kis Dáviddal, Ürmösi unokatestvérével a Bükkben, a Majláth-kútnál voltunk. A bodza még ott 10 nap, vagy 2 hét múlva érik meg. Érdekes,
hogy Sárdi bácsi délután 3-tól este 9-ig az összesen kb. 18 km utat egész jól megjárta.
Ma egy csomag dohányt küldtem Zsigmond nevű új nyárádgálfalvi tanítványom apjától
Farkas Mihálynak, a tavalyi nyárádszentlászlói szekeresemnek.
Csengvay József, volt jó tanítványom Bukovinában az Opcsina hegy elfoglalásánál az 50.
ezredben dum-dum golyótól, fejlövéssel, augusztus 10-én elesett. Szász István írta meg.
Szász Ferenc Ojtoznál bal karján és oldalán súlyosan sebesülve Aradon fekszik. K[áli] Nagy
Imre aug. 28-án beosztást kapott az 51. gy[alog] ezred 7. századába. A Hermada2920 előtt
állanak. Isten védje.
Tóth István kórházba került a régi sebével: Laibachból írt, de azóta, 2 hete nem. Bálint
Árpád is tífusszal fekszik egyik tiroli kórházban.
Pista sógoromat2921 tegnap besorozták.
Szeptember 7., délben.
Ismét sorsom fordulata előtt állok. Hirtelen és meglepve hallottam ma Erdélyitől, hogy
kinevezésem és berendelésem előtt állok.
Délelőtt, óraközben fölmenve benéztem hozzá, midőn megtudtam, hogy megérkezett.
Tulajdonképpen csak köszönni akartam neki, és megköszönni névnapi megemlékezését. Ő
egyenesen reátért az ügyemre. Mondta, hogy Gyalui levele után fölment a miniszteriumba,
2916 Állásfoglalását emlékiratában is megörökítette: „E nyáron sürgős, mondhatnám goromba levelet írtam Erdélyinek, hogy Kelemen Lajost, akit 10 évi szolgálat után eltávozni hagyott tőlünk,
a minisztériumba berendelt Veress Endre helyett, mint tanárt rendelje be szolgálattételre. A
minisztérium egy teljesen hozzá nem értő fiatal tanárt kiválogatott azzal, hogy hozzánk berendeli”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 214.
2917 Mikó Imre.
2918 Gálfalvi István igazgató-tanító hasonnevű fia, ifj. Gálfalvi István 1948-ban az unitárius egyház
részéről az Egyház és az Állam különválasztását szentesítő Egyezmény egyik aláírója. 1957-ben
a magyarországi unitárius egyház főgondnoka.
2919 Ürmösi Károly felesége, Kántor Gizella (1889–1938).
2920 Hermada = magaslat a Karsztban, Duinótól keletre, az Adriai-tenger partján.
2921 Zsakó István.
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s dolgom jóformán nyélbe van ütve, mégpedig úgy, hogy fönntartják az állásnak azt a javadalmát, amelyet Veress Endre kapott, vagyis a VII. fizetési osztályt, s a miszteriumban most
esedékes két nyugdíjazás elintézése után kinevezésem október végére már készen is lehet.2922
Meglepetve hallottam ezt, s őszintén megmondtam, hogy arra, hogy ily hamar kell
eljönnöm a kollégiumunktól, nem számítottam. Ő azonban azt mondta, hogy ennek most
kell meglennie, mert még két aspiráns is van, s most kell ütni a vasat. Megköszöntem
ügyemben való fáradozását. A dolog annyira meglepett, s most egyszerre úgy éreztem az
egyházammal és iskolámmal tíz év alatt szövődött sokféle kapcsolatot, hogy az anyagilag
kecsegtetően nagy előléptetésnek, s tíz év előtti álmaim hirtelen teljesülésének igazán nem
is tudtam örülni.
Szeptember 10., este.
Az eltelt három nap alatt mennyit hánytam, vetettem sorsomat! Az egyháznál most
kerülnének megvalósulásra régi terveim,2923 a monográfiák, s az egyház és iskolatörténet
anyaggyűjtő és kiadó munkája, melybe tíz év alatt üresebb időmben beléláttam, s most 1–2
év után csinálhatnám. Viszont a Múzeumi Levéltárnál tíz év óta letett és szélesebb térre
vezető, szinte eltemetett terveim és munkaköröm lebegtek előttem.
Megfontoltam azt is, hogy mai nyomorult anyagi helyzetemben, midőn 40 éves koromban is a IX. fizetési osztályban vagyok, kinevezésem mostani helyzetemhez képest legalább
tíz évvel hamarább juttat anyagilag oda, hova a kollégiumnál juthatnék.
Nagy Gyula, s Keresztúron Barabás Lajos használhatatlanságuk mellett sem gondolnak
nyugdíjba menetelre, holott Nagy Gyula már ebben az évben eltöltötte az év elején 35. évi
szolgálatát, Barabás pedig 73 v. 74 éves, s bár tanári szolgálata csak 15 év, de azelőtt pap is
volt, úgyhogy maholnap 50 éves jubileumot ülhet. A háború miatt elmenetelüket még csak
szorgalmazni sem lehet, mert nincs is kivel betölteni most a helyüket; de én különben sem
tennék ily inkollégiális lépést soha. Bizonytalan, hogy mikor mennek, s ezzel bizonytalan a
VIII. fizetési osztályba való bemenetelem is. A három háborús év túlterheltsége arra int,
hogy gondoskodjam magamról és családomról, s bár most fáj megszokott és megszeretett
2922 Gyalui visszaemlékezésében: „Szerencsére Erdélyi Pál ezúttal észbe kapott, felment a minisztériumba, és sikerült is nagy kínok között visszahozni Kelemen Lajost, aki 10 esztendeig legjobb
munkaerejében kénytelen volt unitárius tanárnak lenni, holott ezalatt nálunk végezhetett volna
jó munkát”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 214.
2923 Az unitárius múzeum megvalósulásának ügye is előbbre jutni látszott. „Az unitárius egyház az
Erdélyi Múzeum régiségtárában Unitárius Múzeumot állít föl azokból a régi egyházi szerelvényekből (úrasztali poharak, tányérok, terítők stb.), amelyek már nincsenek használatban, vagy
olyan nagy értékűek, hogy nagyobb biztonságba helyezésük kívánatos. Ez iránt az É. K. Tanács
megtette az előkészítő lépéseket, elküldötte a nyilatkozatot a Múzeumnak. Az Erdélyi Múzeum
Egylet kitörő lelkesedéssel fogadta az egyház elhatározását, s ezt tudtára is adta egyházunk fejének, Ferencz József püspök úrnak a Múzeum bizottsága: dr. Lechner Károly egyet. tanár alelnök
vezetése alatt dr. Farkas Lajos, dr. Erdélyi Pál, dr. Czikmántori Ottó, Takács Lajos és Kelemen
Lajos. A püspök úr a köszönetet visszahárította a Múzeum Egyletre, mert Egyházunk lesz hálás,
ha a múltat dicsőítő értékes klenódiumaink nemcsak biztonságban lesznek, hanem együtt
szakszerűleg elrendezve a múzeum látogatóinak tanulságot fognak szolgálni. Tanuló ifjúságunk
és a Kolozsvárra jövő unitáriusok máris van mit megtekintsenek, mert a marosi körből, 9 egyházból már be van hozva. Reméljük, hogy egy év alatt már együtt lesz az egész. Kelemen Lajos
tanárt fogja illetni az egyházközségek hálás elismerése, ha föltárja kincseiket. Ő volt az ügynek
indítója is.” Unitárius Múzeum. Unitárius Közlöny, 1917. 11. sz. 175–176.
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pályám elhagyása: mégis szerencse, hogy így és itt hagyhatom el. Egyházamnak is szolgálatára lehetek, s talán azokból, amit anyagi helyzetem nyomorúsága és ebből következő elfoglaltságom miatt nem valósíthattam meg, ezután inkább lesz módomban megvalósítani.
Szeptember 17.
Tegnap este találkoztam Szádeczky Pistával. Solykamskból,2924 az Ural alól Lőrinc sógorommal2925 egy helyről jött haza. Igaz, hogy hónapok óta jön. Elmondta hazajövetele érdekes és kalandos előzményeit, s azt, hogy ott nekik, tiszteknek nem volt rossz dolguk, és
Lőrinc jól van. Egész regény volt az eljövetele. Kár, hogy nincs időm leírni. Az örömhírrel, a
Lőrincről való tudósítással és avval, hogy képeket is sikerült átcsempészni róla, felfutottam
Mamáékhoz, hol Erzsikéék és Zayzon Adélka is ott voltak, Nyírő Géza és Biderman Józsi
bácsiékkal.
Délután sokáig sétáltam Erdélyivel. Mondta, hogy Gazelli Árpád bement hozzá, és akörül forgolódott, hogy ő neveztessék ki előbb a VII. fizetési osztályba, s szemrehányást tett,
hogy kinevezésem esetén én előbb jutok el a magasabb fizetési osztályba, mint ő, régi tisztviselő létére.
A dologban az a jó, hogy Veress berendelt középiskolai tanár volt, az ő állását tartják
fenn és töltik be. Gazellinek nincs ehhez se kvalifikációja, se a levéltárhoz semmiféle képessége és képzettsége, s mikor engem akarnak odavinni, ahova ő egyáltalán nem juthat, gáncsot vet az ügyemnek. Gyaluinál is volt, de amint Erdélyi mondja, Gyalui kíméletlen nyersességgel megmondta neki, hogy az intézet tárgyi érdekeit nem fogják személyi érdekekért
most föláldozni.
Ferenczi Miklóssal folytatott beszélgetésemből azt vettem észre, hogy Gazelli a VIII.
osztályból való előlépését akarja most kiverekedni. Mikor Valentinyt az év elején éppen az
én közbenjárásomra is Erdélyi fölterjesztette, akkor ő is előállott ígényeivel. Akkor megakasztotta a sógora ügyét, s most már az én ügyembe kapaszkodva akarja elérni azt, amit
akkor nem tudott.
Értem nehéz családi viszonyai és könnyelmű adósságcsinálásai után fűhöz-fához kapását. Csak az a furcsa, hogy én nem a könyvtári szervezett állásba, nem is az ő rovására és
helyére mennék, s ő mégis mint egy vetélytárs ellen lépett föl ellenem.
Szeptember 30., este.
Negyven éves lettem ma. Ezelőtt 20 évvel milyen más szemmel néztem a 40 éves, idősödő emberre! Most a fejem deres, az évekig tartó kettős lefoglaltatás kifárasztott, s érzem
súlyát a felettem elrohant időknek. Oh, bár használni tudnék még, csak bár 10–15 évig.
Mennyit lehetne azalatt dolgozni, ha erőm és egészségem engedné.
Ma adtam át Erdélyinek irodalmi munkásságom összeállítását, s a fölterjesztésemhez 17
drb mellékletet.
Délután majd 100 gyermekkel, köztük 56 I. gimnázistával a Lombi és a Csillaghegyen
voltam.
Tegnap tudattam Pap Domokossal eshető sorsom-változását. Rég nem írt volt. Már azt
hittem, hogy címe változott, vagy beteg. Decemberben hazajön. Ugyancsak tegnap volt itthon Borbély Pista. Most többet lehettem vele. Mutattam neki a Tóth István rajzait. Szegény
2924 Solikamsk, ma Szolikamszk (Oroszország).
2925 Mikó Lőrinc.
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fiú itthon járt. Engem nem talált meg. Erzsikétől tudom, hogy mennyire tönkrement az
olasz fronton.
Október 3., este.
Ma délelőtt küldte be Erdélyi a rektori hivatalba az előterjesztésemet kinevezésre. Tegnap délután átolvastam, mikor a mellékleteimet átvettem, hogy jegyzékbe foglaljam. Szép,
elismerő, de általánosságban tartott előterjesztés.
Tegnapelőtt este volt itt Tóth István. A rajzait vitte el Désre, hogy a hadimúzeum, illetőleg az ezred története számára kidolgozzon nehányat. Prágába megy nemsokára, s a napi 10
koronából nem tud kijönni. Ezért dolgozik, hogy szerezzen akkorra.
Tegnapelőtt voltak kihallgatáson a könyvtáriak, amint hallom, alaposan próbára téve a
fáradt és ideges Apponyit.2926 Szádeczky Béláról azt mondja Ferenczi,2927 hogy Pozsonyba
való kinevezését kérte. Szabó Györgyöt viszont, aki itt nem boldogulhatott, de jó belső
munkás, Ferenczi ajánlotta Vargának,2928 ki itt járt, a debreceni egyetemi könyvtárhoz, s
hihetőleg sikerülni is fog neki odamenni.
Jellemző Günther Olga kihallgatása. Ő a rendes kihallgatásra nem jegyeztette elő magát,
de este fél 7 után beállított a Rektorhoz,2929 s kierőszakolta, hogy beengedjék a Miniszterhez.
Itt a X. fizetési osztályba való kineveztetését kérte. Apponyi megkérdezte, hogy hát most mi
a foglalkozása. „Gépírónő vagyok már 10 éve – felelte –, de gépírást nem is tudok.” Ezzel
akarta mutatni, hogy ő többre való. Elszólta magát. Azután mondta, hogy hivatkoznia kellett volna a tanítónői oklevelére, mert Apponyi a tanítónőket pártfogolja, de már késő volt.
Jellemző reá, hogy 10 év alatt nem tanulta meg azt, mire kinevezték, önállóan semmit sem
képes dolgozni, minden évben hónapokat mulaszt, s most a többi, reászorult és érdemesebb
pályatársa dolgát nehezítve ő is beáll kérni. Nyugdíjba küldés, nem előlépés illeti.
Mindezek után másnap aztán a kolléganőinek mintegy mentségül mondta el, hogy nem
is akart kihallgatásra menni, de már felöltözött a színházba, s gondolta, hogyha már felöltözött: bemegy a miniszterhez is. Így ment aztán be, hogy fényesen kiöltözve hivatkozzék arra,
hogy az ő fizetéséből nem lehet megélni.
Október 4., este.
Ma volt nálam Biró Vencel a levéltárban. Oláh összeköttetésekre keresett adatokat.
Átadtam neki a Jósika-levéltárban tavaly kapott okleveleket, s fölhívtam a figyelmét a Lázárlevéltár nehány darabjára. Megígértem, hogy az unitárius egyházi levéltár N. Kovács Istvánféle Béldi Pálra2930 vonatkozó leveleit is átadom neki, hogyha kap valamit bennök, dolgozhassa föl.
Gyűjtjük a gyermekekkel a vadgesztenyét, amelynek mázsájáért 20 koronát ígér a hadsegélyező hivatal.
Mi mindent lehetne még értékesíteni, ha az embereknek esze volna hozzá!

2926 Apponyi Albert.
2927 Ferenczi Miklós.
2928 Csige Varga Antal (1887–1945 után) ügyvéd, könyvtáros. 1916–20 között a debreceni Egyetemi
Könyvtár megbízott igazgatója.
2929 Rigler Gusztáv.
2930 Biró Vencel a kapott levéltári anyagot feldolgozta. Lásd Béldi Pál felkelése. Századok, 1920. I.
közlemény 243–273; II. közlemény. 341–370.
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Itt van a sok akác, melynek levele igen jó lombtakarmány szarvasmarhának, juhnak,
kecskének. Kolozsvárnak csak az utcáin és Fellegváron, és a temetőjében annyi van, hogy
negyedére lenyíratva a város állatállománya egy részének tekintélyes segítségül lenne az
eltartására ebben a rendkívül drága takarmányvilágban.
Senkinek nem jut eszébe, hogy lenyírják. Itt gazdasági akadémia van, magának a városnak gazdasága van, de erre nem jönnek reá. Majd ha a dér leverte, tán miniszteri rendelet
fog intézkedni, hogy igen sürgősen, még a dér előtt le kell szedni az akáclevelet.
A szederlevél szedéséről már megjött az első ilyen sürgős rendelet ma, az első, szerencsére nem nagy dér után. Minden iskolától legalább egy mázsát kérnek, ami szárítva 20.000
mázsa lenne. De mivel hatodára szárad: 120.000 mázsát kellene szedni nyersen az országban, hogy elég legyen.
Ma már az egész kolozsvári határban sem lehetne nyersen tán tíz mázsát leszedni. A
takarmányhiány miatt a hozzáférhető helyeken az állatokkal teljesen leétették. A szamócalevél a legelőkön leszáradt. Még málnalevéllel lehet pótolni valamennyire. Elkértem az iskolának Albert Dénes bácsiéktól2931 és Vályi Gáboréktól a málnalevelet, hogy bár nehány kilóval növelhessük így is a bizonyára igen sovány begyűlendő anyagot.
Így lesz ez most országszerte. A gyűjtést az is nehezíti, hogy a gyermekek egy részét a
rossz lábbeli miatt bajos gyűjtésre vinni, s falun a mezítlábas gyűjtőknek már hideg van.
Szeptember elején még lehetett volna valami eredményt elérni, de így elkéstünk.
Október 14., reggel.
Ma egy éve jártunk Szászrégentől Tekéig a front mögött. Mintha tíz év távolságából
emlékezném reá.
Pénteken, 12-én délben jártam Rigler Gusztáv rektornál. Mondta, hogy előterjesztésem
a kinevezésre már fölment, sőt, ő Tóth Lajossal, a tanácsossal külön is beszélt ebben az ügyben. „Innen minden jól megy – mondta – csak ott fönn meg ne rontsa valami. Gopcsa2932 néha
csupa jóakaratból is elront egyetmást.”
Ma megyünk részvétlátogatásra az E. M. E. nevében Kuun Gézáné2933 ravatalához.
Tegnap este Bethlen Árpádné grófnénál voltam, a papagályának vett napraforgómag
ügyében. Szádeczky Bélától kaptam két vékát 60 koronáért.
Ott volt az unokahúga, gr. Béldi Judit,2934 akit látásból rég ismerek. Természetes, kedves
leány. Már harmadik éve, hogy önkéntes ápolónő.
Október 15., este.
Tegnap Kuun Gézáné ravatalához a múzeumi küldöttség összehozásával bajoskodtam.
Lechner és Czikmántory feleslegesnek tartották, s az úton Czikmántory lakásától a Kossuth
L. utcának majd az alsó végéig ezt tárgyaltuk.

2931 Albert Dénes nagybirtokos, a kolozsvári unitárius egyházközség kebli tanácsának tagja.
2932 Gopcsa László (1865–1933) miniszteri fogalmazó, helyettes államtitkár. 1918-ban a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa.
2933 Magyargyerőmonostori báró Kemény Vilma (1847–1917). Férje, gróf Kuun Géza emlékére emlékalbumot jelentetett meg. Kuun Gézáné: Maros-Németiben. Emlékezés gróf Kuun Géza otthonára. Kolozsvár, 1907, Ajtai K. Albert kny
2934 Uzoni gróf Béldi Judit (1884–1969), férje kisterpesti Markovits Manó huszárkapitány, Csanád
vármegye főispánja.
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Megmondtam én is, hogy személyemet illetően és sem vagyok barátja semmi formaságnak, de amíg ilyenek vannak, s mi társadalmi képviselete vagyunk az E. M. E.-nek, addig a
társadalmi szokásokat respektálnunk kell.
Kuun Gézáné ravatalától visszatérőben látogatást tettem az öreg Esterházy Kálmánnénál. Igen szívesen, kegyesen fogadott.
Október 23., este.
Költöztetik a Wass Ottilia-hagyatékot. Pósta Béla vállalta a kiválogatást, de elsejétől
18-ig folyton halogatta, s végre, hogy körmünkre ne égjen, a könyvtárba való fölhordást
Gazelli megkezdette.
Én, mikor először szóba jött a költözés, Erdélyinek ajánlottam, hogy üríttesse ki a Levéltárban a Veress dolgozó, illetve legszélső szobáját, mely elszigetelhető, de nem ment belé.
Így a kiállítási terembe hordanak mindent. Ott is megmondtam, hogy a bútorokat hordják
a terem egyik felébe, s a Wass Ottilia-féléket a másikba. A levéltári termekbe vezető ajtókat
pedig ragasszák le mindkét felől, mert ha a bútorokban levő poloskák átvándorolnak a levelek közé, onnan soha senki sem fogja azokat irtani. Ma aztán megnéztem a munkát. A
középen levő kiállítási bútorokat kihordták, de a fal mellettieket nem, s mindent azok mellé
raktak. A szolga urak okoskodtak, nem engedelmeskedtek. Kétségtelen, hogy ebből kellemetlenségek fognak következni.
Megkaptuk gr. Kuun Gézáné végrendeletét. Szerencsésen igazolt. Az E. M. E.-nek is
emléktárgyakat hagyott. De igazolt abban is, hogy az E. M. E. élére »a« reprezentáns elnök
való, s Lechner nem ez.
Október 28., délben.
Reggel ment el tőlünk Biás Pista. Két éjjel hált itt.
Délelőtt voltam a Wass-háznál bajoskodni. Br. [Petrichevich] Horváth Emilné terhes
fásszekerekkel akart behajtatni az első udvarra, a fakockás boltozatalján át. Szerencsére a
kérdés megoldódott azzal, hogy az ökrök nem mentek be a boltozat alá. Az első udvaron
szekérrel meg sem lehet fordulni. Mondtam, hogy neki sem érdeke, hogy a saját kijárását
elrakassa. Tűzveszély esetén odasülne. A lakást kiürítettük. A pincébe rácsos ajtó és szelelő
készítését megígértem. Facsúsztató is kellene, de Isten tudja, hogy hova lehet csinálni.
Hatalmas szép pincék vannak a ház alatt.
Október 30., este.
Egy héten belől két katolikus unitáriussal kellett hogy összehozzon a sors, s tán búcsúzóra ellentétbe kellett keverednem, de nem bánom.
Tegnap múlt egy hete Hideghgel,2935 tegnap a tanári gyűlésen Kiss Ernővel jutottam az
egyházam érdekének védelmében ellentétbe.
Hideghet szeptember elején, s most újra két vasárnap találtam a Szentegyház utcában,
templomba menő utamban, a feleségével és fiával együtt, amint mentek a főtéri katolikus
templomba. Máskor is láttam elégszer odamenni őket, a miénkbe pedig alig néha-néha jár el.
Hétfőn reggel óraközömben Sándor János jelenlétében megmondtam aztán neki, hogy
ne vegye magán és családi ügyébe való beavatkozásnak, de mint tanártól, nem tartom
helyesnek, hogy unitárius vallású fiát a katolikus templomba járatja, s hozzánk csak éppen
2935 Hidegh Mihály.
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akkor küldi, mikor iskolatársaival a szorgalmi idő alatt a gyermek mintegy kötelességszerűen jár csak el.
Kissé meglepődött, s azt hozta fel, hogy ma a vallás kérdése mindegy – nem számít.
„Nem számít, akinek nem, de ha Te egyházat szolgálsz, amelynek hívéül szegődtél, s
fiadat is oda kereszteltetted, akkor nem mondhatod, hogy Neked a vallás nem számít. Mi az
egyháznál élünk meg, s az az eljárás, mikor Te a saját gyermekedet kat. templomba küldöd,
már az egyház elleni hűtlenség határain mozog.”
„Én a fizetésemért megszolgálok” – vetette ellen ő. „Én is meg – válaszoltam – de én, ha
fiam volna, semmi esetre sem tartanám összeférhetőnek azt, hogy más templomába kísérjem, mikor ugyanakkor nálunk is templomozás van. Fizetésedet igaz, hogy a tanításért
kapod, de az egyháztól kapod. Ha meggyőződésed nem a miénk, akkor nem vagy köteles az
egyházat szolgálni, de ha szolgálod: akkor erkölcsileg kötelezve vagy arra is, hogy ne csak
óráid végéig szolgáld, s ellene semmi esetre se cselekedj. De fiadat úgy vezeted, hogy egyenesen utat mutatsz neki arra, hogy ne legyen buzgó unitárius. Ez az, amit mint unitárius
tanár, nem hallgathatok el. Privátim és barátságosan említem meg Neked. Mások is tudnak
róla, s kellemetlenséged is lehet érte. Nem teszed helyesen, ha így teszel.”
„Bánom is én” – felelte ingerülten. „Ha másoknak nem tetszik, az az ők bajok. Különben
is csak azért ment a gyermek az anyjával, hogy az ügyeljen reá.”
„Te is elhozhattad volna a mi templomunkba, s ott Te is ügyelhettél volna reá” – vágtam
vissza én is. „Én megmondtam őszintén a véleményemet neked, s ez lesz a véleményem
máskor is. Lehet azonban, hogy nemcsak így tudod meg a másokét.” Aztán nem folytattuk.
Kiss Ernőt a tanári gyűlésen támadtam meg, mikor kiderült, hogy a katolikus tanulókat
most is, újabban is, elengedi óráiról gyónás színe alatt.
„Itt nem űzhetünk, Kiss tanár úr, külön katolikus egyházpolitikát az unitárius egyház
köpenyege alatt. Nem szabad privilegizálni a katolikus tanulókat. A miénkeket nem engedjük el rendes óráinkról templomba, s a katolikus tanulót el! Mi ez, ha nem kiváltságolás? És
ezt csak Kiss tanár úr teszi. Jól tudják ezt a tanulók is. Miért kéreznek csupán Kiss tanár
úrtól, s miért nem tőlem, vagy mástól is?”
Egy szót sem válaszolt, de tyúkszemére hágtam, s ma is látszott rajta, hogy mennyire
nehezére esett lenyelni a galuskákot.
Meg vagyok győződve róla, hogy ő, mihelyt nyugdíjba megy, visszatér katolikusnak.
Persián mondta nekem még 1913-ban, hogy a vér nem válik vízzé, mert Kiss Ernő vele
együtt térdepelve imádkozott a Szt. Mihály-templomban, a nyári szünidőn. Azt többször
láttam én is, hogy a harangszóra katolikus szokás szerint kalapot emel, s egy temetésen, tán
a Szvacsináén,2936 a piarista templom előtt mellettem kalapját levéve, keresztet vetett.
Katolikus tanulóit többször elküldte a kisebb katolikus ünnepeken óráiról a templomba,
s állandóan kedvezett nekik. Ezt már régebb is szóvá tettük, s most újra produkálta.
Az unitárius bennlakókat szamárnak használja. Fát, zöldséget, krumplit velük hordat a
lakására. Sokszor 5–6 fiú hiányzik ezért az óráiról, és soha semmivel meg nem ajándékozza,
vagy meg nem kínálja egy kis étellel legalább őket.
Kovács Kálmán is kivált a tavaly, s az idén igen sokat dolgoztatott a kertjében, de legalább az őszön gyümölcsöt adott nekik, ami a sovány koszt mellett nagyon jól fogott.
Ma Udine elestének örvendtünk. Oly fásulttá lettünk már a háború iránt, hogy csak egyegy nagyobb esemény ráz föl, s az sem úgy, mint előbb.
2936 Szvacsina Géza (1849–1917) ügyvéd, politikus. 1898. július 1-től 1913. november 30-ig Kolozsvár polgármestere.
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November 3., este.
Az E. M. E. bölcsészeti szakosztálya mai előadása előtt találkoztam össze Réz Mihálylyal,2937 az előadóterem ajtajánál. Dézsi Lajos bemutatott neki, s aztán említettem Dézsinek,
hogy valaha osztálytársak voltunk Marosvásárhelyt. Dézsi megmondta neki, s erre rögtön
odajött, letegezett, s keveset beszélgettünk a régi osztálytársakról.2938 Csak Ziegler Alberttel
találkozott, s Kiss Ödönnel, aki vizsgázott neki.
Halottak napján láttam, hogy a kolozsvári közönség mennyire nincs tudatában egy-egy
szükségcikk kímélésének.
A temetőben a világítási tilalom mellett tömérdek sír ki volt világítva ezer meg ezer
gyertyával. Mivel 6 órára bezárták a temetőt, még napvilág, fél ötkor elkezdtek világítni.
Több száz háztartásnak való gyertya ellobogott ott hiában. Aztán ha nem lesz: a plebs ordít.
Kell, hogy legyen. A hostáti parasztok ugyancsak fényeskedtek a sírjaiknál. Igazi hitvány,
durvalelkű, nyers népség, kivált az asszonyaik, a kofacsorda. Számtalan fölkapott, komisz
megjegyzésüket hallottam. Igazi gyásszal tán egy sem volt ott az egész temetőben, csak
mutogatózni, pletykálni, nagy hangon lármázni.
Ma volt itt Kövendi József, Bedéből. Biró Vencelnek adtam oda 41 drb Béldi Pál-féle
levelet.2939
Az olasz offenzívánk nagyszerű sikere a legvérmesebb reményeimet is meghaladta. A
Borbély Pistától kapott térképeken látom, hogy a Tagliamento környéke a rengeteg csatornáért mily nehéz terep. Azt hiszem, hogy ott, a folyónál kemény dolgunk lesz.
A tegnap esti zenés takarodót a New Yorknál láttam, de nem lelkesedtem, hanem hazajöttem. Látom a háború ezer lelki és anyagi kárát, s torkig vagyok vele. Csak jönne a becsületes, igazságos béke!
Tegnap este voltam a Tóth István rajzainak második részével gr. Bethlen Árpádnénál.
Ott volt Béldi Judit grófnő is. Nagyon meg van hűlve.
Kovács Kálmán barátom beteg. Influenzája és nyirokmirigy gyulladása nagyon súlyos
lázakba döntötték. Hat hétig is eltart a gyógyulása. Ha most hamarjában kineveznének,
nehéz helyzet állana elő az iskolánkban.
November 20.
Tegnap Erzsikém neve napján zajos napunk volt. Délben Csucsuj (Bozsodi) Lajos2940
druszám keresett föl, mint névnapomon is, negyedmagával, s egy óráig muzsikáltak itt.
Kivált a kicsi Erzsikém élvezte rendkívül a muzsikát.
Este itt voltak Mamáék Imrével, s Miklóssal és Pistával,2941 Aranka a kis Imrével2942 és
Jancsó Évikével.2943 Erzsike itt marasztotta Kozma Juliskát2944 is. Ő igen kedvesen zongorá2937 Csapói Réz Mihály (1878–1921) jogász, egyetemi tanár. 1913-tól a kolozsvári egyetem magyar
közjog, 1916–19-ben a politika tanára.
2938 Kelemen Lajos visszaemlékezésében is felelevenítette kolozsvári talákozásukat. Születtem Marosvásárhelyt i. m. 63.
2939 Biró Vencel felhasználta a leveleket tanulmányában. L. Béldi Pál felkelése i. m.
2940 Bozsodi Lajos cigányprímás, Csucsuj volt a beceneve.
2941 Mikó Imréné Biderman Berta), Mikó Imre, Mikó Miklós és Zsakó István.
2942 Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre.
2943 Jancsó Éva (1906–1989), Jancsó Ödön főorvos leánya, Rohonyi Vilmos mérnök, műszaki író
felesége.
2944 Kozma Ferenc leánya. Dr. Gidófalvy István felesége, Bede Ida és baráti körének tagja. Szívesen
vett részt társadalmi összejöveteleken, ahol fellépést is vállalt. 1910. december 18-án a Dávid
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zott. Táncoltunk is. A kicsi Erzsikém kezd jól táncolni. Ezelőtt egy évvel inkább csak
bámulta, mikor néha csárdásokat jártam neki, aztán kezdte velem járni, s most a két lépéses
lassút egész jól tudja.
Október elsejétől kezdve tanul Nagy Józsival. Előbb lassan ment a tanulás, de most már
a hangkapcsolást megértve kedvvel tanul, s meglehetős jól ír.
Mindennap helyettesítnem kell az iskolában. Szívesen teszem, mert némely osztályban
elmaradtam, de bosszant, hogy Gál Kelement a világ teljes fölfordulása sem húzná ki a sablonjaiból, s nekem ezzel mindegyre meggyűl a bajom. Ma lekéstem az első óráról e miatt. A
tegnap délelőtt mutatta Istvánffyné, hogy helyettesítnem kell, de meg sem néztem jóformán
az időt, csak azt, hogy az I. osztályban. Mikor aztán 9-re fölmentem, kiderült, hogy 8–9-ig
kellett volna. Az összes tanárok közül csak nálam van telefon, s csak éppen nem telefonoztat. Ellenben a szolgák feleségeit egy-egy gyűlési meghívóval néha 3-szor is elküldi a lakásomra, mikor jól tudja, hogy én sem tudom, mikor vagyok otthon. Így tesz sokszor a helyettesítéssel is. Mostanság azonban mindig reggel tudtam meg, hogy helyettesítek, s úgy ugrom
be, mint egy-egy vidéki színész a szerepébe.
De ő a világon mindennel így van.
Az osztályok fűtésére vett fa méterekbe rakva napokig hevert az udvaron. Szemlátomást
loptak belőle. Kérdeztem, hogy miért nem vágatja föl? „Várom a gépet” – felelte isteni nyugalommal. „De hiszen favágókkal is föl lehet vágatni” – feleltem. „Úgy igen sokba kerül” –
válaszolta.
A gépre aztán egy hétnél tovább várt, s azalatt a fát úgy meglopták, hogy a 16 köbméterből majdnem két köbméternyi elveszett. Ez nem került semmibe.
A Redout udvarán 20 köbméter fa van lerakva már több egy heténél. A végeinél levő
métereknél már vasárnap negyede, ötöde hiányzott. Senki sem őrzi, s az udvaron lakó szegény és tolvaj nép minden éjjel hordja, de ma, mikor ezt említettem neki, arra hivatkozott,
hogy a krumplit csak egy hétig kellett őrizni, s mégis mennyi nehézség volt vele. Itt az nem
volna ugyan, mert az étkezőteremből lehetne jól őrizni, s ezt mondtam is, de azért azt
ezután sem őrzi senki.
A felügyelő két teológusnak pedig ez eszébe nem jutna a világért. Ezek közül Benedek
Gábor2945 tipikus született falusi unitárius pap. Sokszor elnéztem felháborító neveletlenségét
a szülőkkel, s ügyfelekkel szemben.
Ül az igazgatói nagyobb szobában az írógépnél. Ha bemegy oda egy élőlény, úr, paraszt,
férfi, nő, öreg, fiatal, az mintha nem lenne ott. „Jó napot” – legfennebb amivel fogadja, s ír a
gépen. Tőle ott lehetnek. Se le nem ültet, sem útba nem igazít. Szeptemberben úrinők fél óra
számra állanak ott néha, s várják az igazgatót. Egy jó szava nincs senkihez, s az igazgatóval
is állandóan zsebre vágott kézzel beszél. Akik ezt az embert látják, kedves fogalmakat szereznek a mi nevelésünkről. És ez az internátusi ifjúság egyik felügyelője. Büntetni tud, de
nevelni nem, mert ő maga is neveletlen.
Sófalvi2946 jóval csiszoltabb ember, de erélytelenebb is. Csoda, hogy ilyen felügyelet mellett oly kevés a baj. Az idén alig vihettük ki Kovács Kálmánnal, hogy a tanárok rendre heten-

Ferenc Egylet teaestélyén Kozma Juliska „zenekisérettel népdalokat zongorázott magyaros érzéssel és sok tudással”. Lásd Unitárius Közlöny 1910. 1. sz. 17.
2945 Benedek Gábor (1890–1977) sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész.
2946 Sófalvi Domokos, a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára.
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ként nézzenek be az internátusba. Volt olyan, mint Hidegh,2947 Kiss Ernő, Pálfi,2948 akik a
Redutot belől egyáltalán nem is látták, mióta az iskolánk beléköltözött. Sikerült végre elhatároztatni a hospitálást, de nem tudom, hogy a végrehajtással mi lett. Én azóta ötször, vagy
hatszor voltam ott, de Kovácson kívül más aligha még.
Ma délelőtt fát hoztak. Magyar parasztok szállították. Egyik bejött és jelentette a tanári
szobában, hogy a farakás tartó cölöpjét nem tudja beverni az udvar ledöngölt földjébe.
Gál Kelemen utasította, hogy csak verje be, mert nekik az a parancsuk, hogy az öleket
fölrakva kell átadni. Az ember bizonykodott, hogy semmi szín alatt sem tudja a fát beverni
a kemény földbe, s hívott minket is, hogy nézzük meg.
Kimentem vele és rögtön látszott, hogy igaza van. Kérdezősködtem egy vasrúd vagy
csákány után, de nem volt. Telt az idő is, s az ember tanácstalanul és elkedvetlenedve járkált.
Mondtam Gál Kelemennek, hogy kár így fecsérelni az időt. „Az ember csak tökéletlenkedik,”
felelte.
– De hiszen láthatod, hogy a kemény földbe nem lehet beverni a fát!
– De felpuhíthatja.
– Igen, de mivel? Se vasrúd, se csákány nincs.
– Van ásónk elég ott a kamrában!
– Igaz! De hát miért nem adsz neki?
– Mert nem kért!
Így azt várta, hogy az a nyomorult kényszerfuvaros találja ki, hogy a szeneskamrából
ásót kaphat, csak éppen kérnie kell. Aztán a paraszt ne utálja meg az úriembert, ha csak
ennyi jóindulatát láthatja.
November 25., este.
Délben elkísértem egy darabig Zsigmond Mariska húgomat. Egeresre ment ki a nénjéhez. Visszajövet elbúcsúztam Sándor Imrétől. Most ment ki Bukovina és Moldva szélében a
harctérre. Visszajövet meglátogattam Valentiny Antalt, aki ezelőtt 4 nappal jött haza Dániából, mint csererokkant. Eléggé helyrehozták, de azért az arccsontjainál látszó gyanús pirosság nem tetszik nekem.
Délután 63 gyermekkel a Feleki úton kimenve a Békás felé betértünk, s a Békásból szép
fagyöngyöket hoztunk. A Békás végétől velünk jött br. Mannsberg Sándor2949 is, aki a Bükk
felől jött kirándulásról. A hat hét óta elfoglaltságom, s két vasárnap az idő miatt is megszakadt kedves kirándulások folytatásának nemcsak a gyermekek örvendtek, de én is.
A béke most már tán valószínűbb híreiben én is remélek. Istenem! Csak már jó vége
lenne ennek a borzasztó háborúnak!
Helyettesítésekkel minden nap el voltam foglalva. Előbb Kovács Kálmán, aztán Nagy
Gyula betegsége, s szombaton Pálffi Márton önzése miatt helyettesítettem. Pálffi nem nézve
két kolléga betegségét, pénteken kijelentette, hogy ő szombaton vis major miatt elutazik, de
hogy mi az a vis major, azt nem akarta megmondani az igazgatónak. Ez nem akarta tudomásul venni bejelentését, de Pálffi mégis elment, s nekünk kellett helyettesítni. Sándor János
azt mondja, hogy Pálfi anyósa patikájába ment Bánffyhunyadra, ahol szombaton van a hetivásár nagy forgalma.
2947 Hidegh Mihály.
2948 Pálffi Márton.
2949 Báró Mannsberg Sándor.
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December 1., este.
Az ötnapos fegyverszünetnek örvendtem. Ez is olyan fanyar öröm. Oly sokáig váratott
magára, hogy már mire megjött, többet várunk.
Erdélyi 26-án, 27-én mondta, hogy tagnak ajánl az Erdélyi Irodalmi Táraságba. Nem is
álmodtam. Mondtam, hogy megbukom, de mégis ajánlott, mégpedig amint tegnapelőtt
Kiss Ernőtől hallottam, oly szép méltánylással, hogy bukásom esetén is fényes bizonyítványom marad. Ma hallom, hogy hétfőn lesz a választás.
Én Pap Domokos barátomat ajánlottam Erdélyi figyelmébe magam helyett. Azt mondta,
hogy mellette lesz, de engem is ajánl. Hét helyre 14 ajánlás van. Nem remélem, hogy megválasszanak, s nem is bánnám, ha nem sikerül, mert az én írói pályám inkább törekvés volt,
mint eredmény, s ezután sem tudom, hogy sok vergődésem után mivel viszem többre.
Kinevezésem ügye most már napok óta izgat. Szeretném, ha már akár jobbra, akár balra
eldőlne, csak függőben ne lenne többet.
K[áli] Nagy Imre okt. 21. óta nem írt. Öccse mondja, hogy valószínűleg éppen aznap
fogságba esett az olasz offenzíva kezdetén, amint »tegnap« egy hazajött önkéntes révén hallották. Én már egy hete írtam a századparancsnokának.
December 6., éjjel 10.
Ezen a héten két olyan hírt kaptam Gyalui Farkastól, amilyent még életemben együtt,
egy héten soha. Hétfőn este fél nyolc táján Kiss Ernő hazaküldte a nála volt Unitárius Közlönyeimet, s velük egy papírlapot, melyen ez volt: „Fényesen megbuktál. 12 szavazatból kilencet kaptál”. Még el sem olvastam az izenetet, futottam be a telefonhoz, mely csengett. Gyalui
tudatta megválasztásomat, s gratulált.
Ma délután 3/4 5 tájban Bedő Dénes könyvtári szolga keresett, s hívott le Gyaluihoz.
Éppen ma ültem be először Veress dolgozószobájába, mert csak ott volt egyes lámpa, s ott
alkalmazkodhattam a világítási rendelethez. Felcsomagoltam irományaimat, s tintatartómmal együtt siettem be a nagy levéltári terembe, melyet sötétben hagytam. Nekimentem a
Bánffyak állványra helyezett üres levelesládájának, s leöntöttem magam tintával. Szokásom
ellenére nem lettem mérges, hanem siettem le Gyaluihoz. Asztalánál várt, s odaültetett,
ahova szeptember elején, midőn könyvtári alkalmazásom ügyében beszélve ültem. „Azért
hívattam, hogy gratuláljak. Itt akartam ezt tenni, ahol a dolga megindult. Kinevezése megtörtént, útban van. Hála Istennek, hogy megvan. Szerencsét kívánok.”
Kérdezte, hogy Erdélyitől még nem tudom-e? Rigler Gusztáv, a rektor Budapestről
hazajőve hozta a hírt. Azt nem tudják még, hogy kinevezésem a VIII. vagy a VII. fizetési
osztályba szól-e? Majd elválik nehány nap alatt.
Most tudtam meg, hogy erre az állásra Kolozsvárról Rajkán2950 kívül a másik aspiráns
Csengeri János2951 veje volt. Budapesten is többen megrohanták a miniszteriumot saját érdekükben, de kinevezésemmel, melyet – amint Gyalui mondja, éppen az aspiránsok fellépésének következtében antedatáltak – elvágták a tülekedések útját.
Gyalui feljött velem haza is, Erzsikémnek megmondani a jó újságot. Megmutattam itt
Tóth István harctéri rajzai egyik részét, melyeket még nem látott, s hazakísértem. Az úton is
beszélt terveiről, s örvendett a dolgomnak.
2950 Rajka László.
2951 Csengeri János (1856–1945) klasszika-filológus, műfordító. 1896-tól a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem tanára.
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Istenem, segíts meg!
Az Erdélyi Irodalmi Társaságba2952 való megválasztatásom örvendetesen lepett meg.
Nem gondoltam, hogy így, s ily szépen menjen. Kiss Ernő mondja, hogy mikor nevem előkerült, Dózsa Endre kiáltotta: „Halljuk Kelemen Lajos ajánlását”. Mikor aztán ő Erdélyi
ajánlását felolvasta rólam, Dózsa azt mondta: „természetes”. Azt hiszem azonban, hogy a 3
ellenszavazat egyikét tőle, a másikat Kovács Dezsőtől kaptam.
Kilenc szavazatot kapott Pap Domokos barátom is. Ennyinél többet nem is kapott senki.
Kiss Ernő mondja, hogy Lukács Hugó2953 és S. Nagy László2954 ajánlásának Apáthy2955
volt legjobban ellene. Lukács a kozmopolita és dekadens irány kolozsvári trombitása. Igazi
aszfalt- és kávéházi zsidó. S. Nagy László lapjára Apáthy találóan mondta a „Kolozsvári Szemét” nevet.2956
Megválasztották a következőket: Balázs Árpád, a zeneszerző,2957 Berde Mária,2958 gr.
Bethlen Istvánné,2959 Pap Domokos,2960 Ravasz László és Kelemen Lajos.2961
Br. [Petrichevich] Horváth Emil 2 szavazatot, Petres Kálmán2962 hármat, Kendeffy
Katinka egyet sem kapott. Lukács és S. Nagy László is megbuktak. Perényi József,2963 kinek
értékes, szép irodalomtörténeti munkássága van, szintén megbukott. A választás esélyeit
mutatja az, hogy Ravasz, ki a beválasztottak közt kétségkívül a legtalentumosabb ember,
csak 7 szavazatot kapott.

2952 Erdélyi (Magyar) Irodalmi Társaság = 1888-ban Bartha Miklós és Petelei István kezdeményezésére, az erdélyi magyar irodalmi törekvések pártfogására alakult. Tagjai havonta rendszeres felolvasásokon ismertették munkáikat. Tevékenysége 1918 után szünetelt, az alapszabályok átdolgozása után, 1923-ban felvette az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság nevet. 1924–29 között
Borbély István, majd György Lajos szerkesztésében Erdélyi Irodalmi Szemle címen folyóiratot
adott ki. Lásd Borbély István: Az Erdélyi Irodalmi Társaság alapszabálya, … i. m. és Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve 1888–1938. Kolozsvár, 1939, Erdélyi Magyar
Irodalmi Társaság.
2953 Lukács Hugó (1874–1939) orvos, ideggyógyász. Radikális szellemiségű értelmiségi, a kolozsvári Bolyai Társaság elnöke. Az egyetemi klinikán gyógyította jó barátját, Ady Endrét.
2954 Sütő Nagy László (1894–1978) költő, újságíró, szerkesztő. 1915-től megalapította és szerkesztette a Kolozsvári Szemle (egy év múlva Erdélyi Szemle) folyóiratot.
2955 Apáthy István.
2956 Kolozsvári Szemle = Az alcíme szerint szépirodalmi, társadalmi és színházi lap. Több címváltozás után 1944-es megszűnésekor Erdélyi Szemle elnevezése volt.
2957 Balázs Árpád (1874–1941) zeneszerző, a zilahi árvaszék elnöke.
2958 Róth Jenőné Berde Mária (1889–1949) író, költő. 1917-ben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, 1920-ban a marosvásárhelyi állami kereskedelmi iskola tanára.
2959 Gróf Bethlen Istvánné bethleni gróf Bethlen Margit.
2960 Gyallay Pap Domokos megválasztásáról a Kelemen Lajos szerkesztette rovatban híradás jelent
meg: „Pap Domokos főhadnagy, Galicziából hosszú távollét után egy havi szabadságra jött
haza. December elején az Erdélyi Irodalmi Társaság őt értékes irodalmi munkásságáért tagjául
választotta”. A mi katonáink. Unitárius Közlöny, 1918. 1. sz. 8.
2961 Kelemen Lajos 1917. december 3-án lett az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság tagja. Székfoglaló értekezése vagy felolvasása megtartásának nincs nyoma. Vö. Gyalui Farkas Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve … i. m.
2962 Petres Kálmán (1887–1927) tanár, költő. 1911-től a kolozsvári Marianum tanára, 1913–23 között igazgatója.
2963 Perényi József (1871–1938) piarista pap-tanár, irodalomtörténész. 1916–21 között a kolozsvári
római katolikus főgimnázium magyar–német tanára.
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Kinevezésem hírét szegény jó Édesapám neve napján kaptam. Nem érhette meg sorsom
ezt a változását. Mintha a jó Isten vigaszul adta volna nekem az ő neve napján és kárpótlásul
ezt a hírt, mindazokért az anyagi terhekért és nehézségekért, melyek viselése oly súlyos terű
és nehéz árnyékként esett reám mostani súlyos helyzetünkben. Isten gondot visel.
December 8., este.
Reggel érkezett Miklós öcsém Szegedről, illetőleg most Marosvásárhelyről.
Tegnapelőtt délután keresett föl ifj. br. Apor István.2964 Tudakolta Abosfalváról elhozott
levéltári és könyvtári anyagát. Elvittem a levéltárba, s megmutattam neki a szép családi
levéltárakat, s megmondtam, hogy amit elhoztam, az érintetlenül áll a díszművek termében.
Hajlandóságot mutat arra, hogy háború után a levéltári anyagot letétbe helyezze nálunk.2965
Most Stockholmba megy tavaszig.
Ma délelőtt mondtam a kollégáimnak, hogy kineveztek a könyvtárhoz. Ott volt Kovács
Kálmán, Pálffi,2966 Vári,2967 Nagy Gyula, Ütő2968 és Uzoni [Imre]. Örvendtek is, sajnáltak is.
Tíztől 11-ig az E. M. E. államsegélyeiért jártam. 12-kor bementem Gál Kelemenhez is
külön, s neki is megmondtam. Ő is sajnálkozását fejezte ki örömén kívül. Délben Boros
Györgynek is mondtam.
Most látom, hogy társaim jobban szerettek tán, mint hittem. Nehány őszinte szóból
éreztem, kivált Kovács Kálmán és Vári szavaiból.
Nehéz szívvel jöttem haza, s mindegyre nyom az új helyváltozás gondolata. Jó, hogy csak
Kolozsvárt maradok.
December 11., éjjel.
A béke hírei mellett különös, mikor olyan levelezőt kapok, mint tegnap az Arday Pálét.
Skala2969 mellől, Kelet-Galíciából Palesztinába megy a 103. gyalogezred egy részével.
Vasárnap a borbélynál megrendítő jelenetet láttam.
Magas, barna katona jött be, idegsokkos reszkető lépésekkel, zavart mosolygással.
Köszönt, s reszketve állott meg az ajtón belől. Levette a sapkáját és szinte átszellemült arccal,
félig kacagva, félig sírva szólott: „Megyek haza! Megvan a szabadságom!” Előrelépett kéthárom reszkető lépéssel. Aztán újra mondta: „Megyek haza! Itt a szabadságom! Tizenhat
hónapja nem láttam a gyermekeimet: öt kis gyermekem van”. Szinte sírt, de szinte sírtunk mi
is, akik ezt hallottuk.
„Leülök egy kicsit” – folytatta. „Nagyon megfáztam. Nagyon hideg van ott künn a barakokban.”
Reszketett szegény. Ott most nem fűtenek.
A szép szál emberrom nehány percig ült, s aztán újra megszólalt kísérteties, síri hangjával, s boldog és fájdalmas mosollyal ismételte újra „Megyek haza. Ma megyek. Itt van a szabadságom”. – és mutatta a szabadságlevelét.
2964 Altorjai báró Apor István (1890–1962) diplomata, katonai attasé.
2965 Az abosfalvi Apor-levéltár további sorsa tragikusan alakult: Apor István „1918-ban viszavitette.
Akkor még megmenekült. Most 1944 szeptemberében minden elpusztult…” Kelemen Lajos
levele Gidófalvy Istvánnak és feleségének (Kolozsvár, 1950. november 12.). Kelemen Lajos:
Gidófalvy István i. m. 209.
2966 Pálffi Márton.
2967 Vári Albert.
2968 Ütő Lajos.
2969 Skala Podilska, ma Ukrajna.
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Egy koronát adtam szegénynek én is az útra. Mit tehet ez most? Mi lesz vele? Mit tesz
szegény nyomorult családja? Szászrégeni ember. Mikor elment, akkor tudtam meg ezt azzal
együtt, hogy igen kényes szerveit tépte le egy gránát, s úgy odavágta, hogy attól kapta idegsokkját és elmebaját.
Mindenható Isten, hány ily szerencsétlen lehet még. Ki visel gondot ezekre? Ki fizeti
meg ezeknek és gyermekeiknek többi embertársukért hozott áldozatukat? Borzasztó látni
az ilyeneket.
*
Ma délben fölmentem a püspökhöz az irodába, hogy Navratil Boguszlav dr. morva
tartományi főlevéltárosnak egy Jakab Elek-féle Dávid F. életrajz2970 elküldésére engedélyt
kérjek. Megkaptam. Végh Mihály megkérdezte, hogy igaz-e kinevezésem? Mondtam, hogy
tény. Gratulált és sajnálkozott. Kérdezte, hogy megmondhatja-e a püspöknek is? Megmondta. Eléggé meg volt lepetve, de aztán azt mondta, hogy „az igazat megvallva, gondoltam már, mikor idejött, hogy itt fog minket hagyni”. Csudálkoztam ezen, s hozzátette: „Már
én nem erre gondoltam, hanem hogy esetleg majd az egyetemre fog átmenni”. „Soha sem
voltak ily magas aspirációim, mióta itt tanár voltam – feleltem. Most is az anyagi helyzetem
kényszerűsége visz el.” Vázoltam aztán elmenetelem okát.
Nem érintette kellemesen a dolog.
Végül megjegyezte, hogy az egyház az állammal a javadalmazásban nem versenyezhet, s
ha így megy, akkor ki marad a kollégiumnál, s mi lesz azzal? „Azzal az, méltóságos Püspök
úr, hogy ilyen előhaladási módozatok mellett csak az megy oda, és az marad ott, akinek
nincs módja és tehetsége, vagy emberi értéke egyebütt is megélni. Én szerettem a pályámat,
ragaszkodtam is hozzá, de ma sem tudom, hogy előmenetelemre mikor számíthatnék itt.
Negyven éves elmúltam, s a IX. fizetési osztályban vagyok. Egész életemben eleget küzdöttem az eladósodás ellen, de így csak az a vége mégis. Ez pedig nem érdekem sem nekem,
sem családomnak, sem az egyháznak.”
Végh említette, hogy a levéltárosságot remélik, hogy megtartom. Ígértem, hogy amiben
tehetem, mindenben egyházam szolgálatára leszek ezután is.
Azt a benyomást nyertem, hogy a püspök anyagi helyzetemet egyáltalában nem értette
meg. Ő a tanárok javadalmazását oly fényesnek találja, hogy engem legalább is egy mértéktelenül nagy igényű, vagy óriási becsvágyú embernek tarthat, hogy IX. fizetési osztályú
javadalmamból nem tudok megélni. Eszembe jutott, hogy csak 6–7 évvel ezelőtt is mily
megütközve hallgatta és tárgyalta azt, hogy az embereknek már semmi sem elég. „Nekem
kérem, mint kolozsvári segédpapnak 40 frt. volt az egész évi fizetésem” – szokta mondani.
Ebben a fizetésben azonban ő csak félévig volt, s akkor a papot minden nap más-más
házhoz hívták ebédre, vacsorára. S negyven forintból akkor azt vehetett, amit ma 1500–
2000 koronából.
December 12., éjjel.
Délután jegyeztem 1000 kor. hadikölcsönt 12 évre, s 1000 koronát 15 évre szóló életbiztosítással az Első Magyar Általános Biztosítónál, hol még 3 drb ezerkoronás biztosításom
van.
Négy órától fél hatig a Keresztény Magvető íróinak összehívott értekezletén voltam. Jelen
voltak: Püspök, Boros György, Gálffy Lőrinc, Györfy István, Vári Albert, Pálffi Márton,
2970 Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. i. m.
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Jékey Aladár, Gál Kelemen és én. A folyóirat terjedelmét kénytelenek vagyunk két és fél ívre
leszállítani, s előfizetési díját 6 k[oroná]-ról 10-re emelni. Ez a nyomdai ívek következménye. Én felszólaltam azért, hogy kivált a redukált terjedelem mellett rövid és többféle cikk
közlése legyen hosszú, könyvbe kiadni való tanulmányok helyett a szerkesztő törekvése.
December 16., éjjel.
Újra súlyos napjaink voltak. Pénteken éjjel – 12-én – a kicsi Erzsikém erős lázzal beteg
lett. Reggel már […]2971 fokot mutatott a hőmérő nála. Tompa2972 megnézte, de a tünetekből
nem lehetett még tudni, hogy a baj mi. Mandulagyulladás, diftéria, s gyomorbaj egyformán
lehetett. Másnap Tompa még fennjárt nálunk, de délben már lefeküdt, s a kicsi Erzsikének
40º-nál nagyobbra nőtt a láza, mielőtt a bajt tudtuk volna, hogy valójában mi. Rettenetes
aggodalmakat állottunk ki. Estére sikerült Kappel dr-t2973 megkapni a járványkórházból, s
kissé megnyugodtunk. Pénteken és szombaton 3 és 1/2 4 órakor reggel felé feküdtem le,
tegnap 1/2 2-kor. Ma a láz lennebb hagyott. Erős tüszősmandula-gyulladás. Mindnyájan
áthúztuk. Zayzon Adélka szombaton este el is ájult itt vele. Tegnap a cselédünk volt nagyon
rosszul.
Ma Nagy Imréről tudakozódni jártam Mund József önk. szakaszvezetőnél, ki vele volt és
sebesülten olasz fogságba jutott, de Udinében maradt volt, s visszakerült. Vele nem került
fogságba. Tegnap századparancsnoka, Binder Ármin hadnagy azt írta, hogy bal fülén könynyebben sebesülve olasz fogságba esett, és onnan sikerült elszöknie, s kórházba ment, de
nem tudja, hogy hova. Mund, aki a Szamos utcában2974 lakik, azt mondja, hogy Simó nevű
zászlós is itthon van a 7. századtól, aki később jött el, s holnap beszél vele. Éppen ma írt
Nagy Imre anyja. Holnap válaszolhatok csak neki, mert Mund holnapra ígérte, hogy Simóval beszél.
December 19., éjjel.
Ma voltam újra Mundnál. Simó Nagy Imréről nem tud semmit. Most délután járt nálam
Pap Domokos barátom. Egy hónapra jött haza Nikolájosból, Galíciából. Sokat beszéltünk
jövendő terveinkről. Szeretném, ha helyembe jöhetne a kollégiumhoz.2975
Tegnap járt a kollégiumban Gálffy Zsiga. Le van fogyva, s idegei tönkrementek. Arcán
kiül a kimerültség. Nehány napra hazament Mészkőre.
Szombat óta újra minden nap helyettesítjük Sándor Jánost, akit a Nyírségbe küldtünk a
kollégium krumplijáért.
December 30., délben.
Karácsony első napjától tegnap reggelig Ajtonban jártam. Első napján a vonatról lekésve
gyalog mentem ki, Györgyfalva felé, a Békástól az erdőn átvezető szép úton. Meglátogattam
2971 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
2972 Tompa János.
2973 Kappel Izidor (1881–1964) orvos, orvosi szakíró. 1919-től 1944-ig Kolozsvárt a Zsidókórház
gyermekgyógyászati rendelőjének főorvosa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi
szakosztályának előadója és üléselnöke.
2974 Szamos utca = a Hídfő (Radák) utca nevének változata. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és
településtörténeti adattár i. m. 438.
2975 Gyallay Pap Domokos. 1917-ben Tordán tanított, majd 1923-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára lett.
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Gálfalvi István igazgató-tanítót, kinek 3 fia tanítványom.2976 Rég megígértem, hogyha a faluban járok, fölkeresem. Igen kedvesen fogadtak.
Időm Ajtonban jól telt, de a zsíros jó koszt elrontotta az ilyentől elszokott gyomromat.
Anna és Rózika2977 2–2 liter tejet küldtek, s Anna néném kolbászt, oldalast, disznófősajtot,
kenyeret, diós kalácsot, zsírt, almát és egy szép darab háziszőttes posztót adott nekem.
Szilágyi Józseffel, a Rózika urával jöttem az ők szekerükön. Jó síkra fagyott az út, de az
ünnep első napján hullott hóból alig volt hírmondó is a mezőn.
Ajtonban kutya-macska barátság van a rokonaim között.
A népnek bővön van pénze. A kamasz fiatalság nagyon szemtelen, s a gyermekek fegyelmetlenek. Nagyon látszik a háború rendbontó hatása.
Érdekes néprajzi vonatkozású kuriózumot is láttam. Egyik ajtoni 51. ezredbeli baka Prágából hozott, vagy küldött a falu Rőd felőli végére feszületet. Egészen elüt a környéki feszületpajtásoktól.
December 31., éjjel 11.
Este a földszinten Rozenfeld Dávidnénál szobatűz volt. Tegnapelőtt Kulcsár őrnagynál a
lakás fűtetlensége miatt csőrepedés volt, mely átáztatta az egész épületet azon az oldalon. A
pincében csepeg a víz most is. A mi pincerészünkbe is befolyt a víz, s kárt tett a veteményben, kiflipityókában s a kőszénben.
Rozenfeldné leánya hazajött ma délután, s begyújtott a kályhákba, hogy szárassza az
átázott épületet s a megázott ágyneműt. A tüzet otthagyta, valahogy szikra pattant ki, s
meggyúlt a száradni tett anyag. Én éppen akkor jöttem haza 7 órakor, midőn már a lakást
egy szomszéd mechanikus inas felnyitotta, de a megijedt házmesternével együtt otthagyták.
Egyetlen férfi voltam az egész háznál, s volt dolgom a fejetlenséggel.
Telefonoztam a tűzoltóknak, s az ajtót őriztem, hogy a „kíváncsiak” és tolvajok be ne
mehessenek. Hamar összegyűlt a rendes csodalátó utcai népség, a tűzoltók is pár perc alatt
kijöttek, s a tüzet eloltották. Három párna, egy paplan, egy szék, egy íróasztal, egy csomó
könyv és levél estek a tűz martalékául. A hadikölcsön kötvények és betétkönyv szerencsésen
megmenekültek. Rozenfeldné távol van a várostól, leányát a színházban érte a hír. Szegény
sánta leány későre vergődött ide, és legjobban a könyveit siratta. A víz jóval több kárt tett,
mint a tűz.
*
Veress Endre mondta, hogy Németh Arthur dr. min. titkár a vallás- és közokt[atásügyi]
miniszteriumban némi méltatlankodással fogadta, hogy „egy unitárius tanárt” neveznek ki
a kolozsvári egy. könyvtárhoz is, „mikor a budapesti egy. könyvtárhoz is csak most neveztek
ki egy protestánst”. Veress mondta, hogy miért terjesztettek föl engem, de ő a pályázatkiírást
látta volna jobbnak. Veres azt mondta neki, hogy éppen azért éltek fölterjesztéssel, hogy
nehogy vagy egy protekciós pesti ifjoncot ültessenek be oda, ahova én hazamehetek, s nem
lopok, csak szerzek ahhoz, ami van.
Kinevezésem leküldése azért késik, mert Veress fizetésére az alap nem volt még meg,
míg Keszler József nyugalomba vonulásával meglesz, s akkor az enyémre a Veresséből lesz
fedezet. Úgy vettem észre azonban, hogy engem csak a VIII. fizetési osztály valamelyik

2976 Gálfalvi István fiai: István, László, Géza és Sándor.
2977 Veress Sándorné Csomoss Anna, Kolosváry Domokosné Csomoss Róza.
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alsóbb fokozatába vesznek át. Győz a bürokrácia, s újra elmaradok és küszködnöm kell,
ahelyett, hogy pihenve előre törhetnék dolgozni. Mintha átok ülne rajtam.
Most adta ki a miniszterünk új rendeletét a felekezeti tanárok státusba sorolásáról. Úgy
veszem észre, hogy éppen jókor távozom, mert ezzel még több ifjú úr háta mögé kerülnék,
mint eddig voltam. Ez a rendezés a nagyobb számú testületeknek előnyös. Mi elveszünk a
sok között.
Tegnap délbe voltam br. Kemény Ákosnál. Nehány gyönyörű empire és biedermeier
kori bútort, és több igen szép miniatűr vízfestményt láttam, köztük gr. Esterházy Kálmán
gyermekkori képét 1842-ből, a kezdő Sikótól.2978

2978 Bölöni Sikó Miklós (1818–1900) festőművész, a legjobb arcképfestők egyike. Kelemen Lajos
közlései: Bölöni Sikó Miklós erdélyi festőművész ismeretlen önéletrajza. Pásztortűz, 1927. 19.
sz. 439–442. és Kőváry László feljegyzései Sikó Miklós festőművészről. Művészeti Szalon, 1928.
8–9. sz. 15. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 150–155.
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1918

1918. januárius hó 4., éjjel.
Apáthy Istvánnal és Gyalui Farkassal mentem a tegnap délben a Mikó utcán. A könyvtárból hazaindulva velük mentem sétálni. Apáthy azt mondja, hogy a prágai kaszárnya fölrobbantás híre – mit már egy hét óta beszélnek itt – igaz, s éppen a kolozsvári ezred kaszárnyáját robbantották volna föl. Borzasztó volna ez a cseh gazság, ha igaznak bizonyulna. Ott
van egy csomó tanítványom, ismerősöm, rokonom. Jelenleg Tóth István, Gál Ernő, s még ki
tudja hány élete bizonytalan, amíg hír nem jön tőlük vagy róluk.
A levéltárban ma adta be Gámán József ker. és iparkamarai titkár2979 családja 1435-től
kezdődő régi leveleit, egy dobozban vagy 50 darabot. Atyja irományai régebb ott vannak.
Tegnap megkezdtem, s ma Balogh Gizával folytattattam a Bánffy-missilisek borítékjainak rendezését. Ezeket teljes rendetlenségben hagyták egy pléhdobozban összegyúrva. Azt
hiszem, hogy sikerülni fog a legtöbb levélhez a borítékját hozzákeresni.
Januárius 7., este.
Tegnap volt nálunk Biás. Tőle hallottam, hogy Marosvásárhelyt az elköltözött minoriták
templomát akarják megvenni unitárius templomnak. Igen jó gondolat, csak sikerülne.
Említettem Biásnak az 1635–36-i marosszéki székely lustrakönyv kiadását, valamint a
marosköri ref. esperesség 1692-től kezdődő vizitációs jegyzőkönyve kiadását is. Nagyon
becses székely mívelődéstörténeti anyag van benne. Megérdemelne Pálmay fércmunkája2980
helyett a régi Marosszék nemessége is egy tisztességes földolgozást. Tíz év alatt szépen, észrevétlenül meglenne a kötet, genealógiai táblákkal jól fölszerelve. Biás, Sándor Imre és én jól
megcsinálnók.
Szombaton voltam a Szentivánéji álomban, a színházban. Negyedik éve nem láttam színielőadást. Gidófalvyék hívtak meg. Pista is benn volt. Tegnap voltam özv. Bartha Miklósnénál a Klein-Gallus nemesség ügyben. Nincs reményem hozzá.
Tóth Istvántól tegnap levelem jött Prága mellől, Lipnikről.2981 Másodikán írta, harmadikát is ott töltötte. Istennek hála, hogy él. Egy szót sem ír a prágai merényletről. Bár ne lenne
igaz.
Januárius 10., este.
Ma érkezett Mikó Lőrinc sógorom Solikamskból 1917. szeptember 30-ról kelt magyar
levelezője. Könyveket kér, de már úgy remélem, hogy annyi idő alatt, mint a levelezője, ő is
itthon lesz. Húsvétra, vagy legkésőbb Pünkösdre Isten tán hazahozza. Amire a könyv odajutna, ő már kimozdul. Különben lehet, hogy próbálok neki valamit küldeni.

2979 Gámán József (1862–1923) a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Erdélyi
Kárpát-Egyesület Kolozs megyei osztályának titkára.
2980 Pálmay József: Marostorda vármegye nemes családjai. Marosvásárhely, 1904, Adi Árpád kny.
2981 Lipnik, ma Lipnik nad Bečou (Csehország).
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Tegnapelőtt beszéltem Müller Károllyal,2982 aki mint csererokkant jött haza Dániából.
Midőn a Mátyás király téren Nyiredy Ilonkával2983 megláttam, alig hittem a szemeimnek. Jól
helyrehozták. Simbiskben2984 volt hosszabb ideig, a Volga mellett. Mondja, hogy őket a kórházból a lengyel katolikus templomba is szuronyos őrök vitték, s rab módra kezelték őket.
Aggodalommal gondolok mindig Lőrincre, mikor eszembe jut, hogy élelmezésük
milyen lehet. Szádeczky Pista mondta, hogy már májusban úgy nem volt lisztjük, hogy
hetenként egy zsidónétól csempészve kaptak egy-egy laskára való lisztet. Müller is mondja,
hogy Dániában kapott Simbiskből levelezőt, melyen az volt magyarul egyik aláírás: „Éhezünk”. Solikamsk sok száz kilométerrel északra, még rosszabb forgalmi vonalon van. Borzasztó szegény foglyokra gondolni. Csak már itthon lehetnének.
Tegnapelőtt Aranka nálunk volt a kicsi Imrével együtt,2985 s itt is marasztottak vacsorán.
Ő nem tudja, hogy szegény Lőrincék hogy szenvedhetnek. Irtózom gondolni is ezekre a
rettenetes, embertelen dolgokra.
Tegnapelőtt halt meg Kenessey Béla református püspök sok szenvedés után. Fiatalabb
évei türelmetlen kálvinista szellemét püspöksége alatt okos mérséklettel cserélte föl. Kár,
hogy betegsége és sok gáncsvetője, élükön Nagy Károllyal elvették kedvét, és megtörték
akaraterejét. Nemes, jó lélek volt. Ifjabb évei pietisztikus kenetteljességét a korral járó bölcsesség egyszerűsége és természetesebb közvetlensége váltotta föl. Sokan rossz néven vették
tőle, hogy igen magasan tartotta magát papsága fölött. Előbb én is így gondolkoztam, de ezt
a papságot látva és megismerve, mit is tehetett volna?
Most jön a harc a helyéért. Én két előkelő református jóemberem véleményét hallottam
már. Erdélyi Pál Nagy Károlyt ismeri, s nem szereti, nem tartja megfelelőnek, Gidófalvy
István a tegnap este úgy beszélt, hogy Nagy Károly püspöksége2986 és Ravasz főjegyzősége2987
biztosnak vehető. Ő jól van Nagy Károllyal. Mind a ketten szabadkőmívesek is. Neki bizonyos, hogy Nagy Károly püspöksége újra nagyot jelent, a régi befolyását hozza vissza. Nagy
Károly tetszeni fog a székely papságnak is, mely a fajtáját s vérét látja benne. Csakugyan a
székely tulajdonságok mind meg is vannak benne, jó nagy adaggal Kálvin agresszív, türelmetlen, egyedül igaz szellemével együtt. Kérdés azonban, hogy ezek menyire püspökhöz
valók? Egy haszna lehet: a magyarság ügyének bizonyosan mozgékony és zajos híve kerülne
vele polcra. Tartok azonban attól, hogy türelmetlen, vérmes és lármás egyénisége a felekezeti békére áldást nem hoz.
Ő már demokrata püspök lesz, bár nem tudom, hogy ez javára válik-e majd az egyházának, kivált, ha a vidéki papsággal olyan összeköttetést tart, mint most, amikor minden
második pap szállítója.
Tegnap este voltam a Gyulay Rikárdnál.2988 Ott találkoztam Kabos Kálmánnal. Ma
Rikárd járt nálam a levéltárban.
2982 Müller Gyula (1857–1929) kefegyárosnak, a kolozsvári Unitárius Egyházközség kebli tanácsa
tagjának fia.
2983 Rákóczy Béláné Nyiredy Ilona.
2984 Simbisk, ma Szimbiszk (Oroszország).
2985 Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre
2986 Nagy Károly az erdélyi egyházkerület püspökévé történő megválasztása után tanári állásából
nyugalomba vonult, egyidejűleg lelkészi állást foglalt el.
2987 Ravasz Lászlót valóban megválasztották az erdélyi egyházkerület főjegyzőjének.
2988 Nagyváradi Sarkantyús Gyulay Richárd (1851–1926) kamarás, huszárkapitány, földbirtokos,
családtörténész.
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Januárius 15., este.
Tegnap megkezdődött az iskola, s délután már 3-tól 6-ig tanári gyűlés is volt. Nagy
Gyula nem jött be Tordáról. Amint ma hallottam: beteg. Újra lesz helyettesítés elég. Tiszta
képtelenség dolgozni újra nekem. Bosszant kinevezésem tengeri kígyóvá nyúlt ügye is,
melyről semmi olyan biztost, amire valami tervet építhetnék, nem tudok.
Délelőtt 8-tól 1-ig az iskola öl meg. Mikor hazajövök agyalágyultan, fáradt vagyok, s
csak a legritkábban sikerült és sikerül egy-egy félórát aludnom, mert ebben az átkozott
vasbeton házban minden zaj hallszik minden lakásból, a lépcsőkről, utcáról, s ha egyéb
nem: a szemben levő kórházi halottas kápolnából a zsidó, vagy a hostáti református dalárda
éneke, vagy katonabanda muzsikája fölzavar. Időnként Székely Bandiné jön fel telefonozni
éppen csak abban az órában, melyikben én akarok pihenni. Őszintén meg is mondta, hogy
azért nem jön később, mert olyankor ő pihenni szokott. De hogy én több fáradság után
szintén szeretnék néha nyugalomhoz jutni, arra már nem gondol, bár mindig látja, hogy
alkalmatlankodik.
Gyakran Mariskát éri utol a rokoni kedvesség, és pontosan 3/4 3-kor fölver és megkérdezi, hogy hogy vagyunk. Erre jó a telefon.
Mindezek után pedig 3-tól ötig van csak nyitva a könyvtár és vele a múzeumi titkári
iroda. Ennyi idő alatt teljesen pihenten lehet ugyan valamit dolgozni, de fáradtan nem. A
legtöbbször a kereséssel és a sikertelenségbe fulladó igyekvéssel telik el a rövid délutáni
időm, s hazajövök még fáradtabban, mint ahogy elmentem. Isten verése aztán, hogyha
véletlenül, vagy egyszer kedvem és munkaerőm van még, s itthon ülök munkához: negyedóra alatt valaki eljön kedves vendégnek, hogy megzavarjon. Ez annyiszor megtörtént s megtörténik, hogy előre fázva az újabb lehetőségtől, alig merek itthon dologhoz fogni, ami
különben is a kisleányom, Zayzon Adélka, s újabban már két hónapja Zsigmond Mariska
ittlétele mellett anélkül is elég idegpróbáló föladat, mivel én csak csendben tudok dolgozni.
Két nap után máris fáradt vagyok.
Szombaton voltam a Kenessey temetésén. Hosszasan beszéltem Paál Gusztáv barátommal, a marosvásárhelyi igazgatóval. Érdekes volt látni a szabadkőmíves munkát Nagy Károly
érdekében, amint a szabadkőmíves papok és világiak hol vele, hol egy-egy profánussal
összesúgva beszélgettek. Meg is látszott a buzgalom eredménye: az egyhangú jelölés.
Januárius 18., este.
Délelőtt kaptam Pap Domokos levelét Désről, januárius 7-ről. Írja, hogy 15-én megy át
itt, s a vasúti állomáshoz hív ki megbeszélésekre. A levelet azonban az unitárius kollégium
kórházába vitték, s onnan csak ma hozta át egyik szolgáné. Most már úgy sejtem, hogy idekerülhetett Pap Domokos tavaly nekem hazaküldött történelmi regénye is, melyet soha sem
kaptam meg. Ott vagy egy gazember elérdeklődte.
Tizenhatodikán érkezett Lőrincnek2989 Solikamskból augusztus 5-én írott levelezője.
Tehát jóval később, mint amelyet szeptember 30-án írt. Szegény édesapám halála alkalmából igen szépen nyilvánítja részvétét. Aranka2990 márciusi levelezőlapjából akkor értesült
Apám haláláról. Oda is olyan tempóban mentek tehát a levelek, mint ide ahogy jöttek.
A mai Ujságban részletesen cáfolják a prágai kaszárnyafelrobbantás rémhírét. Ezt is
mindenki „biztosan” tudta itt. Hála Istennek, hogy nem igaz.
2989 Mikó Lőrinc.
2990 Zsakó Aranka.
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Ma kaptam Borbély Pista levelét. Irodalmi terveiről ír. Csak már itthon lenne. Sógora
negyednapra juttatta hozzám egy hazajárt katona útján elég hamar hazahozott levelét.
Tegnap délután voltam az öreg Kőváry Lászlóné temetésén.
Oly nagy vagyon mellett ezrek részvéte és áldása kísérhette volna sírjába. Így nehány
nevető örökös, öt unitárius tanár, s nehány más úriember kísérte. A temetőkápolnának harmadában elfért az egész közönség. Mi csak kinn állottunk meg, s beszentelése után mindjárt
el is jöttünk. Előttünk igyekezett, és el is hagyott minket Keőváry Arthur főszolgabíró,2991 az
öreg Kőváry2992 testvérének fia. Mi is csak iskolánk egykori főgondnoka feleségének adtuk
meg benne a végtisztességet.
Férje emléke megörökítésére nem tett semmit, s ennek szegény rokonait nem szerette.
Nagyon önző és szűklátókörű hiú öregasszony volt, aki még ezelőtt két évvel is púderezte
magát, pedig már 85 éves volt akkor.
Az egész temetésen az az anekdota ért a legtöbbet, amit az öreg Deák Pál nyugalmazott
főkapitány mondott. Hirschler József plébános2993 késett a papjaival. Deák mondta, hogy
180 koronáért jöhetne gyorsabban is. Sárdi Lőrinc bácsi erre megjegyezte, hogy az drága
stóla. Erre mondta Deák, különben igen komolyan a következőket:
Ezt mondták egyszer Kovács Miklós püspöknek2994 is, mikor valami nagyúri temetésen
300 forintot számított fel. Ennyi járt neki, de egyik bizalmas ismerőse, ki a […]2995 családdal
is jól volt, szemrehányóan megkérdezte tőle: „Ugyan barátom nem szégyelled azért a kis
ceremóniáért annyi pénzt elvenni?”
„Barátom – felelt Kovács – ez engem megillet! Különben mondd meg csak: ugyan Te 300
forintért végigmennél-e abban az öltözetben és süvegben az utcán, hogy minden gyermek
Téged mutogasson?”
Rossz tintám miatt nem írok többet most. Már hetek óta készülök hozni, s mindig elfelejtem. Ez is megdrágult.
Tegnap az E. M. E. irodájának 500 ív papirosát vettem 30 koronáért. A háború előtt ez a
fajta 6 korona volt.
Az ausztriai munkássztrájkok izgatnak.
Januárius 21., éjjel.
Tintát vettem. Az az üveg, ami háború előtt 12 fillér, 1914 telén 24, 1915 telén 40 fillér
volt, most 1 korona, s a miniszter-papiros íve 8 fillér. Stief Jenő azt mondja, hogy a háború
után is két évig nem lesz elég jó papiros, s a régi olcsóság.
Szombaton délután Szabó Dénes temetésén voltam. Becsületes, nyers, de igazságos,
egyenes, magyar jellemű, jóindulatú, végtelen kötelességtudó, jó ember volt. Én az E. M.
E.-ben egyik igaz jóakarómat vesztettem el benne.

2991 Újtordai Keőváry Artúr, Kolozs vármegye központi járásának főszolgabírója.
2992 Kőváry László.
2993 Hirschler József (1876–1934) kolozs-dobokai főesperes, a Szent Mihály-templom plébánosa.
Művészettörténeti szakíró, Dante fordítója, a Művészeti Szalon folyóirat főszerkesztője, a Marianum megalapítója. Sas Péter: Egy reneszánsz lelkületű főpap. Dr. Hirschler József főesperesplébános. Kolozsvár, 2010, Verbum.
2994 Tusnádi Kovács Miklós (1769–1852) püspök. 1827-ben erdélyi püspök, majd főkormányszéki
tanácsos .
2995 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
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A temetésről lejöve találkoztam Dékáni Kálmánnal s Buday Árpáddal. Most tudtam
meg tőlük, hogy mind a ketten elbuktak a pozsonyi egyetem világtörténeti tanszékére való
jelölésen. A Mátyás király téren akkor osztogatta egy asszony a sztrájkra való fölhívást. Este
ötre minden bolt elsötétült, s azt hittük, hogy zavargás is lehet, de aztán elmaradt. Ebben
része lehetett a városra ült sűrű, nehéz ködnek is.
A főtéren Schnellerrel2996 találkozva a sztrájkról is szó került. Ő élénk ellenszenvvel
beszélt a magyar középosztályról, főleg a dzsentriről, de ő a helyzetmegítélésében újra túlzásba esik, mikor a lelkiismeretlen zsidó vezetők alatt álló, jelszavakkal ugratott tömeget
többre tartja a silány értékénél. Ilyen két elem közt mi a malomkövek közé került búza sorsára jutunk. Ezek megőrölnek, s más megeszen. Schneller nagy hangon panaszolt, hogy
most két éve elesett Jenő fiától2997 azt kérdezték, mikor a miniszteriumba akart bejutni, hogy
ki a protektora? Azt azonban elfelejti, hogy ez a fia volt az egyedüli, aki eddig bevált. A gazdasági pályán lévő másik iszákos, s még Kolozsvár városánál sem vált be; a harmadik, Vilmos, improduktív, de mégis örökké lóhátról beszélő, kritizáló ember. Jogász fia szürke ifjú
úr. Leánya feminista ízű félnő. Ezeknek nem lehet joguk panaszolni, ha nagy elismerésre,
rangra nem verődnek.
Az öreg annyira elfogult a mostani kormányzat iránt, hogy még a tunya vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban is Apponyi2998 óta előnyös változását akarta fölfedezni az
ottani rothadt szellemnek.
Kereken megmondtam, hogy nem így tudom, s a miniszterek átváltoztató varázserejében nem hiszek. „A szamárból nem lesz igásló, akárki ül is a bakra, méltóságos uram” –
mondottam neki, s nemsokára elváltunk.
Én onnan özv. Bartha Miklósnéhoz mentem le a Gallus-fiúk2999 nemessége ügyében
beszélni vele. Tegnap este adtam át a kérvényt, s ő elvitte Budapestre.
Szombaton kaptam Pap Domokosnak januárius 7-én Désről jött levelét, melyben 15-re
az állomáshoz hívott. A levelet a kollégium kórházába vitték volt, s csak most küldték át. Ma
Domokosnak újabb levele jött, melyben tudatja, hogy a Budapesten szerzett információk
szerint átjöhet anyagi kára nélkül hozzánk. Így sok szép tervünk valósulhatna meg.
*
Szombaton folyt a kollégium tűzifájának állandó lopása ügyében a vizsgálat. Szatmári,3000 a püspök példátlanul lusta szolgája, kit urizáló, szemtelen dögsége miatt alpüspöknek
csúfolunk, famíliástól bűnösnek bizonyult. Lakásukat, kávémérésüket egész télen a kollégium fájával fűtötték. Leánya, az iskola mostani épületében teljesen dologtalanul henyélő
házmesterné, ki 3 év alatt még háromszor nem takarított, ellenben saját éjjeli edényét is
odaönti a tanári szoba bejáratával szemben 5 lépésre levő víznyelőre, és elrondítja mindennap az udvart. 3 év óta a kollégium fájából él. Tán ez a piszkos és mellette erkölcstelen herét
most már ki lehet tenni az eddig is meg nem érdemelt helyéről. A pedellusok feleségei szintén tettesek.

2996
2997
2998
2999
3000

554

Schneller István.
Schneller Jenő (1883–1918) ügyvéd, a cs. kir. 50. gyalogezred tartalékos főhadnagya.
Apponyi Albert.
Gallus Viktor fiai.
Szatmári János, a kolozsvári Unitárius Kollégium szolgája. 1915. március elejéig a kollégiumban
berendezett katonakórháznál teljesített szolgálatot. Április 15-én az északi harctérre ment, majd
őrmesterként orosz fogságba esett. L. Unitárius Közlöny, 1916. 1. sz. 18.
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Ez is egyike azoknak a dolgoknak, amiket rég lehetett tudni, de Gál Kelemen nem merte
bolygatni. Most ezerekre menő kárunk után megtudtuk az ügyes Boda detektív3001 után egy
nap alatt azt, amit 3 évig csak Gál Kelemen nem hitt, s nem mert hinni.
Januárius 24., este.
Veress Endre édesanyját, Veress Sándor emigráns író3002 özvegyét ma délután temettük
el. 68 éves volt. Köszvényével kínlódott az utóbbi időben. Tegnapelőtt délután Veress feljött
hozzám, elmondta a szomorú újságot, s arra kért, hogy a lapokba pár sorral írjam ki. Ő
diktált le pár informáló szót, a cikket megírtam, este elvittem a két szerkesztőségbe, ma
pedig elküldtem az Ellenzéknek, s Budapestre a Magyar Távirati Irodának is. Tegnap elküldtem a Biás lapjának3003 is Marosvásárhelyre.
Szegény Veresset nagyon megsajnáltam tegnapelőtt. Itt nálam egyszer anyjáról szólva
hangosan felzokogott. Hazaérkezett Veress Ferenc is a Zbruc3004 mellől. A sírig fölkísértem
a koporsót. Csak kevesen voltunk. Erdélyin, Márkin, Dézsi Lajoson, Gyaluin kívül inkább
csak a rokonság volt ott.
*
Ma Gálffy Lőrinccel összekaptam.
Azzal a kérdéssel állított hozzám, hogy nekem igazán szükséges-e a levéltár két félpince
helyisége? Természetesen szükséges, feleltem én, sőt több és jobb szükséges. Kérdezte, hogy
mit tartok ott. Mondtam, hogy leveleket, s egyik szobában a könyvtár hírlapjait, értesítőit és
duplumai egy részét. Ő erre kiderítette, hogy faraktárnak szeretné megkapni a teológia
részére, mert a szegény szolgánénak igen nehéz a fahordás. Szívesen átadom, csak a teológia
is adja át azt a két szobát, amelyet annak idején a levéltárnak szántak, de én átlátva, hogy a
teológiának mily szükséges, átengedtem, illetve annak javára lemondtam.
A szolgáné lakásbejáratának és a levéltárnak közös előszobája lévén, meg vagyok győződve, hogy a jeles gondolat Székelynétől, a szolgánétól ered, aki így akarja a fatolvajlás
ellenőrizhetetlenségét magának biztosítani.
Kovács Kálmán megjegyezte, hogy a szolgáné így lophat, mire Gálffy azt mondta, hogy
ő azt nem tudja. Erre szóba jöttek a lopások, s Gálffy ezekre is azt mondta, hogy ő ezeket
sem tudja. Erre gúnyosan megjegyeztem, hogy honnan és hogyan tudná, mikor saját állítása
szerint még azt sem tudja, hogy ő hogyan és miért lett teológiai tanár? Kovács Kálmán erre
megjegyezte, hogy eljöhetne és jöhetnének vagy egyszer igazgatósági ülésekre, hogy a dolgainkról tájékozódjanak. Gálffy azt válaszolta most, hogy annak is megvan az oka, ha nem
jönnek. Kérdéseimre kitérő feleletet adott, mire én nyersen megmondtam, hogy azóta nem
járnak, mióta „akadémiai színvonalra emelkedtek”. Azóta nem fér össze a teológiai tanári
méltóságukkal, hogy a mi üléseinkre eljárjanak.
„Hát nem azért, hanem az itt elhangzott nyilatkozatokért, s éppen köztük a kolléga úréért
is, aki kirúgással fenyegetett bennünket, s több afféle.”
3001 Boda Ferenc rendőrnyomozó.
3002 Veress Sándor (1828–1884) mérnök. Az 1848–49-es szabadságharcban a Dobozy-huszároknál,
majd Bem tábornok 27. bihari zászlóaljában szolgált. 1860-ban Bukarestben telepedett le, mérnökként ő az első havasalföldi vasút tervezője. Veress Endre és Veress Ferenc édesapja.
3003 Biás István lapja a magát politikaiként függetlennek hirdető Székely Ellenzék. A Marosvásárhely
című lap folytatásaként 1911–16 között jelent meg. Kemény György : Magyarország időszaki
sajtója 1911-től 1920-ig i. m. 275.
3004 Zbrucz, a Dnyeszter bal oldali mellékfolyója (Lengyelország).
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Erre a szemtelenségre helyemről fölkelve keményen a szemébe vágtam, hogy „ez egyszerűen nem igaz”. Én Györfi úrnak ígértem megtorlást, de nem a többi teológiai tanárnak. Ez
a tanári szoba nekünk nemcsak igazgatósági üléstermünk, hanem társalgónk, kaszinónk is.
Most is azt mondom, hogy ide Györfi úr is eljöhet az ülésekre, ha van hozzá orcabőre, de ha
azon kívül jön be, amíg itt vagyok: kirúgom, mert ő közénk nem való, s én legalább ott, ahol
én is számítok, nem tűrök meg olyan embert a társaságunkban, mint ő. Arról azonban nyugodt lehet, hogy erre okom van.
„A kolléga úrnak lehet oka, de neki is joga van ide bejönni” – válaszolta.
„Tanár úrnak is joga van ahhoz, hogy az asztalára tiszteljen, de ugye azért nem teszi!” –
replikáztam csúfolkodva. „Az ilyen dolog ízlés és becsületérzés dolga, s abban igazán nem
szándékozom a Tanár úrtól tanulni. Tessék csináljanak vele, amit jólesik. Ön úgyis, eddig is
szolidáris volt vele. Tőlem lehet komája, sógora, ha kell, segítsége. Ez a kettőjük dolga. Én
azonban a magam útján megyek, s nincs okom Gy[örfi] úrról eddigi nézetemet megváltoztatni. Ami pedig eljárásukat illeti, az, hogy nyilatkozatomat magukra vették, csak azt
mutatja, hogy vele szolidaritást vállaltak velem szemben. Tessék. Ez is ízlés dolga. Azonban
ne hazug félremagyarázás alapján tegyék, hanem ha van kedvük és bátorságuk Gy[örfi] úr
piszkosságait védeni, akkor álljanak nyíltan ki, s merjék úgy helyeselni.”
A disputa után rögtön elmentem fölkeresni Borost és Csifót, hogy megtudjam: mi igaz
Gálfy3005 felfogásából, de nem voltak a teológián.
Mindez pedig indult onnan, hogy a pedellusné részére lefoglalná a levéltárat faraktárnak! Milyen magas tudományos álláspont! Ez az úr akadémiai dékán. Társa Csifó Salamon,
az egyháztörténet tanára a múlt héten volt életében legelőbb az egyetemi könyvtárban, s az
1848-i 20. t. c. adatait az 1699-cel végződő Erdélyi Országgyűlési Emlékekben3006 kereste, és
most hallott először Szinnyei repertóriumáról.3007 Engem akart beugratni, hogy én keressem
ki neki az 1848. 20. t. c. előzményeit, de én megmondtam, hogy ez az ő dolga, s én nem
érkezem. A könyvtárban szívesen kalauzoltam és támogattam a keresésben, de helyette
végezni egy napos kutatást bolond beugrás lett volna, amit nem tettem.
Ma találkoztam Márkossal.3008 Úgy hallom, hogy szegény Adorjáni Gyula, volt tanítványom, Olaszországból hazakerült egy elfogott kórházból. Tán jobb karját levágták.3009 Pálffi
Márton ma bejelentés nélkül újra elment Bánffyhunyadra.
Januárius 26., este.
Tegnap délelőtt fölkerestem Borost, s megkérdeztem tőle, hogy Gálffy miféle nyilatkozatot imputált nekem a Györfi ügyében. Neki nem mondott semmit. Kiderült, hogy Gálffy
csak a velünk való vita közben dobta oda a teológiai tanárok sérelmét, ami különben tényleg
nem sérelmük.
Megértettem, hogy szorult és szorított helyzetében fordult ehhez a fogáshoz. Engem
csak az érdekelt, hogy vajon szavaimat nem félremagyarázva és elferdítve adta-e tovább, s
3005 Gálfi Lőrinc.
3006 Erdélyi Országgyűlési Emlékek 1540–1699. I–XXI. Szerk. Szilágyi Sándor. Bp., 1875–1898, MTA.
(Mon. Hung. Hist., M. Tört. Emlékek III. osztály)
3007 Lásd Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. Több kötetben, Bp. 1874–1885.
3008 Márkos Albert.
3009 Adorjáni Gyula, a 62. gyalogezred hadnagya 1917. augusztus 21-én megsebesült és olasz hadifogságba jutott. L. A mi katonáink. Unitárius Közlöny, 1918. 1. sz. 8.
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nem hozott-e hátam megett félszeg helyzetbe. Úgy látszik azonban, hogy csak egyedül csinált és keresett sérelmet nyilatkozatomban, s egyedül azonosította magát Györfivel, és vette
magára azt, amit nem az ő köpenyegének szabtam. A dolgot nem folytattam, mert nem volt
értelme. Gálffy sinfalvizmusát, szavakba ragaszkodó kullancsosságát nem változtatom meg,
s neki úriemberi felfogást adni elfelejtett a Gondviselés. Ezt a mulasztást én már nem tudom
pótolni.
Januárius 24-én szóltam Gál Kelemen, Vári, Kovács Kálmán és Uzoni [Imre] jelenlétében Pap Domokos érdekében a tanári szobában. Gál Kelemen úgy tartja helyénvalónak,
hogy távozásom után nyomban egy bizalmas tanári értekezlet foglaljon állást mellette.
Tegnap küldtem el köszönőlevelemet Dózsa Endrének, az Erd. Irodalmi Társaság elnökének, megválasztásomért.
A tegnap este voltam Vályi Gáboréknál, a Múzeumi Könyvtárnak ígért gyászjelentésekért. Vagy 300 darabot kaptam, s ide adták Gräf Ede altábornagy irományait is a múzeumnak. Megígértem, hogy írni fogok ezzel kapcsolatban róla. Egy jó nagy papiros zacskó almát
is adtak nekünk.
Januárius 28., este.
Kovács Kálmán mutatta a Pesti Futár azt a számát, melyben Pethő Sándor dr. urat3010
érdeklik. Végre lépre került. Sohasem volt szolid alapra építő komoly ember, hanem sietve
érvényesülni igyekvő tehetséges stréber. Jól ismertem mint egyetemi hallgatót is. Mindent
Márkinak köszönhetett,3011 s egy alkalommal róla beszélgetve mégis úgy nyilatkozott róla
előttem, hogy én, aki Márki gerinctelen, ingadozó és alkalmazkodó jellemét soha nem
tekintettem ideálomnak, figyelmeztettem Pethő urat, hogy amit mond Márkiról, azt éppen
csak neki nem szabad mondani, aki ösztöndíját, előmenetelét neki köszöni.
Engem nem szeretett, de én sem őt. Természetünk ellentétessége miatt a szakbeli érintkezésen túl nem jutottunk. Így is megmart.
Harmadéves korában – ha jól emlékszem – László Gy. tornatanárral3012 egy udvaron
lakott, s ennek feleségével lépett a tisztességtől távol eső viszonyba. Hét hónapig tartó praxisa úgy kimerítette, hogy viaszsárgán, lézengve járt és tüdővérzéssel került haza nyaralni.
Elmenetele után hallottam, hogy elbeszélte viszonyát. Én az ilyen erkölcsű embert utálva,
visszatérte után viselt dolgai tudtával nem sokat érintkeztem vele, s ő is tartott tőlem. A
könyvtárban azonban többször vette igénybe kollegiális szívességemet. Ha valaha csak tíz
percig is együtt volt velem, mindjárt tanárait kisebbítette s rágta; de azért ugyanezekhez
eljárt ebédre, szívességért, s másnap újra kész volt pletykálni róluk.
Midőn szegény Persián tőlem külön költözött, hogy a hátam megett előmbe törjön, ami
aztán annyira nem sikerült neki, Pethővel tanult. Ennek az eredménye lett aztán, hogy
Pethő – bár tőlem szívességnél egyebet nem kapott, de barátságra viselkedése miatt nem
méltattam – rólam Tanács Józseféknél3013 a Zsakó-leányok, s több más leány előtt úgy nyilatkozott, hogy kellemetlen és összeférhetetlen ember vagyok. Utóbb ezt Arankától3014 meg3010 Pethő Sándor.
3011 Pethő Sándor éppen Márki Sándor liberális szellemű irányítása alatt sajátította el azt a szemléletet, mely a társadalmi-gazdasági, kulturális élet összetett tanulmányozása alapján kutatja az
események okait és következményeit.
3012 László Gyula (1864–1942) a kolozsvári Unitárius Kollégium tornatanára.
3013 Tanács József, író, az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület ellenőre.
3014 Zsakó Aranka.
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tudtam, mikor ő Tanács József3015 veje lett, s Budapestre feljutott. Nyaranként lejött ide
„nagy embernek”. Ilyenkor jéghidegen viselkedtem iránta. Soha meg nem merte kérdezni
viselkedésem okát, hogy kifizessem vele. Nemrég megbukott itt magántanári próbálkozásával. Most a szereplése terén a budapesti sajtóban éri a megérdemlett sorsa.
Ott is az érvényesülés útjait keresve, igen különböző irányú lapoknál dolgozott, mindig
jó pénzért, s a szerint másnál, hogy mennyivel volt hasznosabb.
Most a Déli Hírlapnál igen erősen törtetett előre, s ez hozta nyakára a bajt. A Pesti Futárban a múltkor megjelent támadásra tett nyilatkozatából látszik a vakmerő szélhámos
merészsége, de erkölcsi alapjának és igazságának hiánya is. A kétsoros replika erre azt
mutatja, hogy ellenfelei jól ismerik őt, s nyakát a kezükben érzik.
Nem tudom sajnálni, mert értékén felül érvényesülni akaró condottieri jellem volt, s az
is marad.
Januáris hó 30., éjjel.
Délután Purjesz Zsigmond3016 temetésén voltam. Igazi nagy ember volt. Még akkorról
ismertem személyesen, mikor Gidófalvyéknál voltam. Nekik háziorvosuk volt. Egyszerű,
igénytelen, kis ember volt, de a betegre már puszta megjelenésének megvolt a bizalmat
sugárzó hatása. Mindenkivel szemben szíves, közvetlen jó ember, és nagy tudós volt. Sírjáig
mentem ki, mely a Kenesseysírja közelében van.
Öt órakor Márki felolvasását hallgattam meg az E. M. E. bölcsészeti szakosztályában.
Most már kezdem szégyellni levéltári kinevezésem késedelmét. Mindenki kérdi, s mindenkinek magyarázni kell a késés okát. Parturiunt montes et nascitur ridiculus mus.3017 Még
meglehet.
Mégis elmegyek, mert az idéni iskolai év teljesen meggyőzött, hogy én ott csak megőrlődöm.
Amíg nem kellett minden évben a Márki rossz tankönyveiből tanítanom az ó- és középkort is,3018 vagy amíg bár csak egyiket tanítottam, még csak ment a dolgom. Mióta azonban
folyton ezek is tárgyaim, én is robotos lettem. Nem vagyok ura úgy ennek az anyagnak,
hogy szeretni és megszerettetni tudnám, s így csak mesterembere lehetek. Amennyire szép
eredményt értem el akkor, midőn kedvemre való tárgyfelosztással tanítottam, most éppen
annyira elmegy a kedvem a szeretettebb tárgyaimtól is a fárasztó és izgató robot mellett.
Én most úgy jártam az egyházammal, mint a megszorult gazda járt a lovakkal. A megszorult gazda a versenyparipáját is befogta igáslónak. Húzott, de tönkrement, s többé nem
volt jó versenylova.

3015 Tanács József gyógyszerész, városi törvényhatósági bizottsági tag, 1915-ben a kolozsvári Szent
Mihály-egyházközség gondnoka. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület tisztikarának tagja. Patikája az
Unió u. 12. sz. alatt.
3016 Purjesz Zsigmond (1846–1918) belgyógyász, egyetemi tanár. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
orvostudományi szakosztályának elnöke. A Monostori úti Purjesz-szalon házigazdája, ahol a
helyi művészeken és irodalmárokon kívül magyarországi vezető értelmiségiek is gyakran megfordultak. L. Sas Péter: A kolozsvári pitavalból (Az Óvári család kiirtása 1944–ben). Művelődés,
2002. 5. sz. 29–31.
3017 Parturiunt montes et nascitur ridiculus mus = Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik.
(Horatius)
3018 L. Márki Sándor: Az ó- és középkor története I–II. Bp., 1910, Athenaeum.
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Januárius 31., éjjel. (Csütörtök.)
Délelőtt 8-tól 1-ig óráim voltak. 10–11-ig a IV. gimnáziumban tartottam órát, ahol nem
tanítok különben. Ütő Mihály helyettes tanár kollégánk3019 beteg. Tegnap egy heti lakásán
való fekvés után Kovács Kálmán beszállíttatta a kórházba. Nagy Gyulát is behozta Tordáról
a sógora. Most itthon fekszik a lakásán.
Délután fél háromtól 1/4 7-ig osztályozó konferenciánk volt. Erzsike odatelefonozott le,
hogy Szásznádasról Kovács Miklós bácsi megérkezett.
Huszonegy év óta nem láttam. Az üres piperkőc fia, Sanyi érdekében jött fel, aki itt van,
mint 21-es önkéntes, s ki szeretne bújni a menetszázadból. Vasárnap volt nálunk, s ma újra
az öreggel. A fiút nem szeretem. Tanulatlan, úrhatnám, öltözködő svihák. Folyton nézi magát
a tükörben, s mindegyre fésülködik. Tiszti szabású sapkát visel és igyekszik úgy öltözni, hogy
tisztnek nézzék. Este, mikor a Petőfi utcán lekísértem őket, az apja zörgős vadászbotját nem
restellte kabátja alól kard gyanánt kilógatni és csörtetni. Egy fiatal tiszt köszönt előre neki, s
elég arcátlan volt félvállról fogadni, holott ő csak önkéntes szakaszvezető.
Miklós bácsi azt hitte, hogy a Székelykeresztúrról hozott bizonyítvány alapján, mely szerint ő áprilisben a VIII. osztály tanfolyamára állhat, esetleg már most elkéreztethető, s a
most besorozottak tanfolyamára juthat. A rendeletek értelmében azonban ez nem lehet.
Megmagyaráztam az öregnek, hogy a vizsgára állhatás joga nem azt jelenti még, hogy minden szamárnak kötelesek a vizsgálóbizottságok teljes készületlensége és tudatlansága mellett is bizonyítványt adni. Vizsgázni lehet és szabad, de aki nem tanul, az nem köteles vizsgára állani, s ha odaáll, hogy tudását elbírálás alá bocsássa, akkor legyen elkészülve arra is,
hogy tudatlansága alapján osztályozzák. Mert mi rengeteg, s túlon túl sok jóakaratot gyakorlunk, de abszolút szamárságra már eskünk értelmében mégsem mondhatjuk ki, hogy az
felsőbb tanulmányokra képesítő elégséges tudás.
Öcsémuram nem nagy örömmel hallgatta fejtegetéseimet.
Ez egy kötelesség kerülő, dologtalan, alattomos, henye fráter. Itt is, még a kivonulások
előtt is megszökik. Soha valamirevaló ember nem lesz belőle.
Elődjei valaha regalisták3020 voltak, s Kovács István Erdély főárendatora volt a XVIII. sz.
végén. És az egyenes ősük sem hihette, hogy utódai csak ilyenek legyenek.
Februárius hó 2., éjjel.
Tegnap délután megnéztük Erzsikével a fellegvári sziklaomlást.3021 Borzasztó látvány
volt a földre lapított házak szétszórt gerendáit, zsindelyeit látni. A falaknak híre-nyoma sem
volt. A lezuhant óriási kő- és homokdarab ott volt az út szélén. Kisebb emeletes háznyi
magas az egyik darabja, a másik harmada ugyane kőnek a másik mellett áll. Ez földszintes
háznyi nagyságú. Szembe vannak a színkörrel. Fenn a hegyoldalon a kíváncsiak tömege
tolong, olyan gondatlanul, mintha az omlás többé soha meg nem ismétlődhetne. A leszakadt kőtől balra pedig ott mered ki még egy hosszúkás, torz koponyához hasonló óriás
kődarab. Két szemüregszerű mélyedése és orrforma kinyúlása van. Olyan, mint egy zord,
óriás halálfej, mely vigyorogva néz a tudatlan tömegre, s csúfosan félreálló torzképével
3019 Egerpataki Ütő Mihály (1890–1978) magyar-, latin-, görögnyelv- és gyorsírástanár. Helyettes
tanárként tanított a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
3020 Regalista = az erdélyi országgyűlésekre a fejedelem által meghívott tekintélyes férfiú.
3021 A fellegvári sziklaomlást a tetőről leszakadó óriási sziklatömb okozta. A megismétlődő tragédiák arra késztették a városi tanácsot, hogy ezt a területet megtisztítsa a viskóktól, lakói kitelepítése után a földbe, sziklába vájt odúkat befalazták, a hegyoldalt megerősítették.
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intené, hogy majd ő is következik. Egész búcsújárás volt a sétatér vége, mely szembe van a
leszakadt kővel.
A kőre igen jól emlékszem, hogy el volt válva és nagyon kiállott. Jó fényképfölvételen
kétségtelenül látszani kell fenyegető állásának és nagy hasadásának.
Az este telefonozott Biás a Ferenc József szállóból.3022 Lementem oda. Elhozta az E.
Kovács Gyula levelesládája érdekében írt, és taktikából az ő lapjában megjelentetett cikkecskémet.3023 Kíváncsi vagyok a folytatására, hatására. Ma hallottam, hogy a boldog tulajdonos
Rozsnyay úr,3024 a Prielle Kornélia kitartottja, ki most itt tesz katonai szolgálatot.
Biás ma délben hazament.
Újra hátramaradásom és bosszúságom volt Balogh Giza miatt, aki a katolikus ünnep
miatt újra nem jött föl, s így pár sürgős dolgom újra hétfőre, keddre maradt.
Tegnap voltam a Tanári Kör3025 gyűlésén. Érdekes, hogy a szervezkedésünk irányítására
odajönnek az egyetemi tanár urak tanácsadónak, de más hasznukat nem látjuk. Itt is Györffy
István, Apáthy beszéltek, s rajtuk kívül még csak Körössy György. Mind a három szabadkőmíves. Timeo Danaos et dona ferentes.3026
Roppant bosszúsággal láttam ma, hogy Borbély Pistának lapjait 2 hét óta rossz tábori
postára küldtem. Valószínűleg levelem sorsa is ez lett.
Tóth István hosszú levelemet nem kapta.
Szegény K[áli] Nagy Imréről nincs semmi hír.
A háborúba beléfáradtunk. Nem érdekel már semmi, csak a béke. Ezt is azonban nem
addig nyújtják, amíg nyúlik, hanem húzzák, amíg szakad.
Tisztában vagyok, hogy a lapok félszeg szemüvegén nem a valóságot látom sem a helyzetről, sem a békéről, sem a Kelet és Nyugat nagy eseményeiről. Ez az oka, hogy beléuntam
az egészbe, s azért is nem jegyzek föl semmit a reám tett benyomásokból, mert csak a naiv
tájékozatlanságot tudhatnám följegyezni.
Annyi bizonyos, hogy a háború nyújtásával csak a pattanásig feszült húrokat húzzák.
Ebből baj lesz.
Februárius 4., este.
Szász Mihály hadnagy, volt tanítványom írja jan. 29-ről Zuberec3027 mellől, hogy a
gyenge élelmezés miatt nagyon sok dolguk van a legénységgel, hogy megóvják a hadsereget
a lázadástól és zendülésektől. „Nagyon csúnya dolgokra készteti az éhség vitéz katonáinkat.
Nagyon nehéz feladat elé állít a rang bennünket, mert az alacsony intelligenciájú népnek éhes
gyomrát nagyon nehéz szavakkal telebeszélni.”
Bizony ez már nagy baj, s az benne a legnagyobb, hogy ugyanekkor a front mögött semmittevő tisztek családaikat is bőségben tartják a méltányosság rovására.
3022 Ferenc József szálloda = a Ferenc József út baloldalán lévő szálloda. Sas Péter: Kolozsvár 1867–
1919 i. m. 36.
3023 L. E. Kovács Gyula levelesládája. Székely Ellenzék, 1918/19, 1.
3024 Rozsnyay Kálmán (1872–1948) újságíró, műfordító. 1905 és 1906 között Prielle Kornélia, 1910től 1941-ig Dapsy Gizella, írói álnevén Nil (1885–1940) költő, óvónő férje.
3025 Működésével kapcsolatban lásd Márki Sándor és Imre Sándor írásait. In: A kolozsvári tanári kör
10 éve. Kolozsvár, 1897, Gombos ny. (Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének ülésein tartott felolvasásokból 7–8.)
3026 Timeo Danaos et dona ferentes = Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is.
3027 1920-ig Bölényfalu, ma Zuberec (Szlovákia).
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Galíciában széltében így van, s ezt a legénység tudja. De így van itt is. A Heres Kommando
alkalmazottainak még csak ezelőtt 6 héttel is, mikor Kozma Juliska még ott volt, naponta
4–5 fogásból állott az ebédjük. A tiszti étkezőben olyan porciókat kapnak, hogy Székely
Gábor ezelőtt három hónappal a bátyja egész családját szinte jól laktatta a maga egy személyre hozatott adagjával.
Ma délben találkoztam Bodor Aladárral.3028 Este beszéltem Batta Pistával3029 a Debreczeni Márton-féle kéziratok,3030 és a kézirattár fizikai és matematikai vonatkozású anyaga
feldolgozásáról. Vele mentem az Atilla utca vége felé levő lakásáig. Nagyon örvendett, mikor
az anyagról tájékoztattam, de én is igen, mikor örömét láttam.
Erdélyitől most délután hallottam, hogy a költségvetésben elő van irányozva a könyvtárnál levő levéltári hely VII. osztályúvá való átszervezése.
Reggel Gál Kelemennel összetűztem a helyettesítések ügyében. Kitett holnap reggel 8–9ig a VII. osztályba, 6 vagy 7 fiúnak pótlót helyettesíteni.
Megmondtam, hogy ez csak időfecséreltetés, mert azon az órán sem szaktárgyával nem
foglalkozhatik az ember, sem pedig nem bolond most senki, hogy külön készüljön arra az
órára, mikor torkig el vagyunk mindnyájan foglalva. Így az ilyen helyettesítésnek semmi
pedagógiai haszna nincsen.
Ő mintegy megbántva azt felelte, hogy erről nem lehet s nem is fog velem „veszekedni”.
Erre én is kijöttem a türelmemből – bár nem törtem ki –, s megmondtam, hogy az első
órákat és utolsókat ilyen fél- és negyedosztálynyi tanulóknak lefoglalni nem okos dolog. A
tanároknak úgyis állandóan 4–5 órájuk van. Előre kifárasztani az embert harmadrendű feladatokkal csak arra jó, hogy a lényeges kötelességét fáradtabban és rosszabbul végezhesse.
Végre ezt is nézni kell, hogy 3 és fél év óta mind másfélszeres munkát végzünk, mely mindnyájunkat kifáraszt, s ezt nem kell még nehezíteni is.
Erre adta azt az őt annyira jellemző választ: „Ha fáradt vagy, akkor azt annak rendje és
módja szerint jelentetted volna”.
Erre az igazi bürokrata replikára én is indulatosabban visszavágtam. „Hát Neked jelenteni kell, hogy fáradtak vagyunk? Hányszor mondtam ezt én is már három év alatt? Vagy
írásban kell jelenteni, mert csak akkor lehet az ember fáradt, ha arról akta van? Te tán nem
fáradtál ki? Hisz mindnyájan látjuk a fáradtságodat. Az ilyen intézkedések is csak azt bizonyítják!”
Csakhamar elmentünk órára.
Én szabadon szólhattam, mert soha el nem bújtam a helyettesítések elől, sőt, sokszor
elkértem a mások helyettesítését. De ami már nem pedagógiai érdek, csak rubrikázás és
okvetetlen óradugaszolás, az nem a mai viszonyokhoz való. Ezért mondtam is, hogy három
és fél éve nem normális életet élünk. A viszonyok, melyek rendezésére a szabályokat megalkották, teljesen megváltoztak. Változtatni kell hát a gyakorlaton s a szabályokon, mert nem
a szabályokért van az élet, hanem a szabályok vannak az életért, s azoknak a létező viszonyok rendezésére kell szolgálni.
3028 Bodor Aladár (1880–1952) író, újságíró, költő. A Kolozsvári Egyetemi Lapok főszerkesztője, a
Szászváros, a Fehértemplom és Vidéke szerkesztője. 1914-ben önként jelentkezett katonának.
3029 Batta István (1882–1926) tanár. 1917-ben a kolozsvári tanárképző intézet mellé szerveződő
gyakorlógimnázium matematika–fizika szakos tanára, majd igazgatója.
3030 Lásd Debreczeni Márton: Német–magyar bányászszótár, Soda-Fabrication, Metallurgische
Pneumatik, A kohótan alapvonásai, A bányászati tudományok rendszere, A bányászatról általában, A szobafűtés körüli fajvesztegetésről címen megmaradt kéziratait.
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Bár Gál Kelemen hallgatva hagyta el a szóharc színhelyét, a hallgatása aligha jelentett
megegyezést velem.
Februárius 8., este.
Ma K[áli] Nagy Ákos, a derék Imre tanítványom öccse hazautazott Szilágyújlakra. Tegnap este volt nálam szándékát bejelenteni. Mondta, hogy szülői írtak neki a hazameneteléről, mert nem győzik a díjakat többé azután, hogy 3 elégtelent kapva, most már kedvezményre nem számíthat. A fiúnak megmagyaráztam, hogy okvetetlenül húzza ki az évet, s
még bukva is nyer, mert szeptemberben javíthat, s mégis négy gimnáziummal valamelyes
bizonyítványa lesz, mellyel alsóbb pályákon megélhet. Így ellenben, csonka évvel, 3 gimnáziummal semmi sem lehet, csak az, ami az elemi végzettséggel, s az idéni reá tett költségek
teljesen kárba vesznek.
Megígértem azt is neki, hogy tartozásaiért jót állok, ma beszélek az igazgatóval, s a
napokban a püspökkel is az érdekében. Látszólag belényugodt mindenbe, s ma reggel mégis
elment. A gimnázium elvégzésére nincs tehetsége, s a félsüketsége is – melyet jórészben
azzal szerzett, hogy az internátusban a felügyelők lefekvés után szellőztettek, s az ablaknál
így hűlt meg – nagy akadályára van tanulásának. De négy gimnázium végzésére mégis érdemes.
Tipikus háborús iskolai nyomorúság szegény fiúé, melyben a szülők, tanárok, ő maga,
de kivált a viszonyok egyaránt hibásak. Mostani elégtelen osztályzatából a németet és
magyart Ütő Mihálytól kapta, ki új ember s jóravaló, lelkiismeretes, de fiatal tanár, aki éppen
az év végi eredmény érdekében most szigorúbban osztályozott. A latinból mint tanulmányait egyszer már megszakított tanuló, eddig is gyenge volt. A tanárok nem tudnak mostani
terhes elfoglaltságuk mellett elég gondot fordítni az egyes tanulókra. Így az osztályozás reá
balul ütött ki. Ennek következménye az, hogy kedvezményt nem nyer, s ennek az, hogy
szülői a néptanítói fizetésből a mai drágaság mellett nem képesek érte fizetni. Hozzájárul
elhatározásukhoz feldúlt lelkiállapotuk. Egyik fiok, Dániel a harctéren tejesített szolgálata
alatt kapott tüdővészben meghalt. Imre okt. 24-én eltűnt, s azóta semmi hírt sem tudnak
róla. A várás és fájdalom örökös izgalmában kapták az Ákos rossz értesítőjét. Így határoztak
ilyen rosszul.
Írok nekik, hogy megpróbáljam a fiú érdekében elhatározásuk megmásítására bírni
őket.
*
Apáthy István a választójog olyan korlátlan kiterjesztése mellett dühöng Bethlen Istvánnal szemben a kolozsvári Újságban, hogy csak két okból érthetem meg.
Egyik sértett hiúsága, hogy erdélyi dologban az ő vezérsége nélkül akarnak tenni valamit. Pedig ő nem erdélyi, csak kolozsvári vezérember. Isten őrizzen, hogy Erdély ilyen belátású vezetők kezébe jusson. A másik ok az lehet, hogy félnek a választójog kiterjesztésének
túlságos lenyirbálásától, s ezért szabadkőmíves akció az, melyet ő is utasításra végez a
választójogosok megbízásából. Mindenesetre izgatott és ideges modorán s hangján megérzik, hogy hatalmi kérdést is lát az ügyben, s pozícióját, vezérségét félti.
A blokk gyűlésén radikális irányban elszólta magát, s most a félve tett lépés irányában
halad tovább, hogy mind messzébbre eltérjen a nemzeti iránytól, melyet ő is szolgált.
*

562

EME
1918

Dr. Győrffy István növénytári igazgató3031 ma beküldte új kérését, melyre első alkalommal nem nyert megegyezést a Miniszteriumtól.
Akkor egy meg nem nevezett alkalmazott helyzetének javítására a gyűjtemény tárgyi
javadalma terhére évi 500 kor. újabb kiadás engedélyezését kérte s bejelentette, hogy jóváhagyás reményében ennek kifizetését meg is kezdette. Ezt nem hagyták helybe, s most új
fölterjesztéséből kiderül, hogy a kérdéses alkalmazott – Greisiger Edit kat. felső leányosztályt végzett írógépkisasszony – az ő sógornője. Egyszersmind most derül ki az is, hogy
ennek kérte legelőbb is a tárgyi beszerzés rovására az 1000 korona elkölthetését. Bíz ez családi ügy, s most már teljesen látszik a lóláb. Ezt nem hittem volna róla.
Februárius 10., éjjel.
Tegnapelőtt éjjel érkezett meg Biás. Gergely Samu bácsinál fél tizenkettőig beszélgettünk. A Bethlen István-féle választójogi gyűlésre jöttek. Tegnap délután újra vele voltam a
New Yorkban, Tótfalusi Józseffel és Farkas Albert volt Maros-Torda megyei főispánnal.
Tótfalusival a marosvásárhelyi református klenódiumokról beszélgetve azt tanácsoltam,
hogy hozzák be azokat földolgozásra a Régiségtárba. Így díjtalanul jutnak műtörténeti földolgozásához, a klenódiumok bekerülnek a szakirodalomba, sőt a világirodalomba és a
Régiségtár folyóiratából átvehetik a vásárhelyi templomról kiadásra készülő albumukba is.
Tótfalusinak említettem, hogy jó volna kiadni a marosköri ref. esperesség régi, 1692-től
kezdődő vizitációs jegyzőkönyvét, mely – tán 1725-ig – rendkívül érdekes mívelődéstörténeti
anyagot őrzött meg, s jó állapotrajzokat ad. Följegyezte.
Az öreg Farkas Albert egyszerű, jó modorú falusias öregúr. Jó lelkű, derék embernek
látszik, de nem sok könyvet forgathatott: Szászrégenről és vidékéről sok érdekes szájhagyományt tud, de történeti tájékozottsága kevés van. Azonban érdeklődik a múlt után, s szereti
azt. Reám kedvező, jó benyomást tett.
Tótfalusi letegezett. Este még találkoztam Biással. Tegnap jött be Zsigmond Titusz
bátyám Mariskáért.3032 Gyergyainak3033 összesen 950 koronát fizetett, s ma mégis itt marasztotta újra 4–5 napra Mariskát. Nagyon látszik a pénzvadászás az ügyön.
Mariska ma egy idéni, félkövér, leölt libát vett, hogy felét Gyergyainak adja. Aprólékjai
nélkül a két és fél kilós liba 60 korona volt. Egy kiló nekünk maradt ajándékba. Soha ilyen
drága pecsenyét nem ettem. Eszembe jut, mikor negyedik gimnázista koromban Marosvásárhelyt két jó ölnivaló csirkét vettem a piacon 40 krajcárért, tehát darabját 40 filléren.
Akkor egy ilyen liba, amilyenből ma ettünk, 2 frt, 2 frt 20–40 krajcár volt a libakereskedő
asszonynál, az öreg Ambrusnénál. Különben 1 frt 50 kr-ral a piacon jó libát lehetett venni
akkor. Egy tyúk 40–50, 60 krajcár volt. Tojást 6, sőt 7 darabot adtak egy hatosért. Ma egy
darab 80–90 fillér. A szalonna kilója 50 krajcár körül volt. Most kilója 28 korona. Még 1914
őszén, mikor a háború folytán beözönlött sok ember miatt 1 kor. 60 fillérről 2 koronára
hágott kilója, elszörnyülködtünk a drágaságon. Most Titusz bátyám Erzsikének 5 kiló ennivaló szalonnát hozott a Mariska ittlétele fejében, a múltkor hozott jó disznóhúsok mellé
kiegészítésnek. Ennek értéke most 140 korona. Igen jóízű, finom, füstös szalonna.

3031 Győrffy István (1884–1939) botanikus, egyetemi tanár. 1914-ben a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem növénytani tanszékének vezetője.
3032 Zsigmond Mariska.
3033 Gyergyay Árpád.
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Februárius 12., este.
Fáradtságom miatt nem írtam a tegnap, pedig az öröm közvetlenségével írhattam volna,
ha tudtam volna.
Az ukrán különbéke3034 után délelőtt 11-kor jött meg a híre az orosz hadiállapot megszűnésének és az orosz leszerelés elrendelésének. Az iskolába Kovács Kálmán hozta a hírt, s
tanulóink már a 11, s 12-kor kezdődő órákon az Estilap külön kiadását a táblákra szegezték.
Örömmel láttuk a biztató nagy béke hajnalhasadását, s számítottuk az eshetőségeket. Romániával a békét mindenki a legközelebbről esedékesnek tartja, de mindenki utálattal látja,
hogy ez a rabló-államocska félig agyonverve is beléharap a halódó medvébe, hogy kimarjon
belőle egy darabot. Az orozva marás ezt az oláh vonását emberileg nem is lehet becsülni,
politikailag azonban érthető. Nekik megsemmisült most hosszú időre erdélyi álmuk. Onnan
igyekeznek kárpótolni tehát magukat, ahonnan lehet. Őket a háborúba saját rövidlátásuk és
nagyzásuk mellett közvetlenül Oroszország ugratta be. Ennek bukásával most ennek rovására akarják bevenni a vámon azt, amit a réven elvesztettek, s az oláh bosszú jelszó most ott
elég népszerű lehet. Legalább meggyűlöltetik magukat végleg az orosszal is.
Az ukrán békekötés hírét 9-én délben hallottuk meg a Bethlen István gróf által összehívott erdélyi gyűlésről a kollégiumba visszatérőn kollégáktól.
Sajnálom, hogy ezen a gyűlésen nem lehettem ott, mert aggodalmaiban teljesen osztozom, s szívből örvendtem, hogy Bethlen István grófban az erdélyi magyarság sorsának
bátor szószólója akadt.
Ma délután említette Erdélyi Pál, hogy az E. M. E. elnöki székére Bethlen István gróf
jelöltségéről gondolkozott, sőt puhatolózott. Kérdezte, hogy mit szólok hozzá? Mondtam,
hogy nekem is teszik egyénileg a dolog, s Bethlen szóba is került mint jelölt Esterházy halála
után, de mint politikus, és nem Kolozsvárt lakó ember maradt ki a komolyabb jelölésből. Ő
most is politikus, és most sem lakik Kolozsvárt.
Viszont az is tény, hogy ő magyar politikus és éppen erdélyi politikus. Mikó Imre szelleme és lelke senkiben sem nyilatkozott úgy meg a közelmúltban, mint most föllépésével
benne. Távolléte nem volna nagy baj. A fungens alelnök intézné a kormányzás ügyeit. Erre
Erdélyi belényugodt Márki jelölésébe, amit már a múltkor említett, hogy többen fölhoztak.
Most tán leginkább meg is felelne.
Ugyancsak Erdélyi mondta, hogy a gr. Nemes család hajlandó volna áldozni története
oklevéltára kiadására. Kérdezte, hogy mennyire menne az anyag? Én a kiadásra méltó okleveleket és leveleket 3–4 kötetre becsülöm. A család régi története jórészben közös a Mikókkal, s részletesebb és kiemelkedőbb köztörténeti szerepe a XVII. századdal kezdődik. Ennek
anyaga részben készen le van másolva a múlt évben beadott családi levéltárban. Az Erd.
Múzeum nehány családi levéltárában is van hozzá jó missilis anyag. Az Orsz. Levéltárban, s
a M[agyar] Nemzeti Múzeumban is szép anyag lehet.
Megjegyeztem Erdélyinek, aki mondta, hogy a család hajlandó lenne évenként az E. M.
E. pénztárába bizonyos összeget fizetni, hogy ezt a kiadványt okvetlenül múzeumi kiadványul kellene megjelentetni. Hiszen az E[rdélyi] N[emzeti] Múzeum Levéltára eddig csak
őrizte az oda gyűjtött anyagot, de önállóan nem publikált belőle. Ami onnan megjelent, az
mind olyan oklevéltárakban és kiadványokban jelent meg, aminek alig volt köze az E. M.
E.-hez. Ideje volna a gyűjtés és konzerválás munkája mellett a megindítható kiadványokat
is az E. M. E.-nek biztosítni.
3034 1918. február 9-én Ukrajna békeszerződést írt alá a központi hatalmakkal.
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Veress Endre jutott eszembe, ki az E[rdélyi] N[emzeti] Múzeum Levéltárából kiadott
vagy adandó emlékeket is magának, a saját vállalatának, s nem az Erd. Múzeumnak biztosította, holott jól lehetett volna így is.
Nekem a Nemes-oklevéltár iránt még most nem sok a reményem. Majd megválik.
Ma próbáltunk Biderman Józsi bácsi útján egy orosz frontra menő tiszt révén leveleket
küldeni Lőrincnek. A tiszt hazatérő orosz tiszteknek adná át, akik továbbítanák. Erzsike,
Mama, Aranka és Józsi bácsiék írtak. Én egy vöröskeresztes lapon próbáltam szerencsét. Bár
sikerülne.
Aggodalommal olvasom a lapokból, hogy Oroszországban kolera és pestis van. Mit
pusztíthat az ott a kiéhezett és rendetlen lakosság között? Biztos, hogy a hazatérő foglyok
hozzánk is behurcolják, s rettenetes lenne a meglazult fegyelmű társadalomban, a rosszul
táplálékozó emberek között a halálozás.
Februárius 15., éjjel.
Egész éjjel havazott, s bokáig érő vizes hóra virradtunk. Csak hadd most fújná ki magát a
tél. Egész délutánig hullott a hó, s estére enyhe hideg lett. Bárcsak így maradna hosszabb ideig.
Ma írtam Édesanyámnak, s elküldtem másolatban Lőrinc sógorom most egy hónapja
érkezett megható szép részvétét. Fájó szívvel és keserű, tehetetlen aggodalommal gondolok
reája, hogy mi lehet velük Solikamskban.
Az orosz anarchia mellett most kicserélésük megakad, illetve békekötés hiányában meg
sem indul. Ismét a rettenetes várakozás végtelensége van előttünk.
Erdélyi már több mint egy hete, Gyalui tegnap mondta, hogy az állami költségvetésbe a
levéltári állás a VII. fizetési osztályba van fölvéve. Szép, csak itt volna már a kinevezés.
A tanfolyamos órák fárasztanak. Ideges és türelmetlen vagyok. A Márki Sándor istentelen rossz tankönyvei,3035 melyekből egyetlen biztos ítéletet, megállapítást nem lehet tanulni
a gyermekeknek, mindig felháborítnak. Kivált az V. osztályé rettenetes.
Februárius 16., este.
Délután meglátogattam az öreg Nagy Gyulát. A sebészeti klinika 22. számú szobájában
fekszik. A lábán levő gennyes kelevényt operálták, s ezzel bizony még feküdnie kell egy-két
hetet, pedig szegény öreg már most is nagyon megunta a fekvést és nagyon türelmetlen.
Este a Mérnök Egyesület3036 előadásán voltam, a repülőgépekről való fényképezésről tartott előadáson. Szabó Endre mérnök volt az előadó. Az előadás inkább szakközönségnek
szólott, de nekem sem volt érdektelen, s mindenesetre jó volt fogalmat szereznem erről a
tárgyról.
Tegnap este írtam levelet Besztercére Vályi Gyula irodafőtisztnek, nemességük ügyében,
Vályi Gáborné3037 kérésére.
Jó hideg van. Reggel 12º volt, s most is így készül.
Februárius 17., Vasárnap, este.
Délelőtt beszélgettünk Sándor Jánossal az unitárius írók életrajzairól és munkáiról. Az ő
terve volt már még 1915-ben az unitárius írókról és működésükről egy kislexikont összeál3035 Márki Sándor: Az ó- és középkor története i. m.
3036 A Kolozsvári Mérnök- és Építész-Egylet, elnöke Cholnoky Jenő egyetemi tanár.
3037 Vályi Gáborné Gidófalvy Matild.
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lítani. Ő könnyebbnek hitte a dolgot, mint amilyen. Figyelmeztettem volt arra, hogy az Egyházi Levéltár adatai, kivált a Fasciculus Rerum Scholasticarum, s az egyházi számadáskönyvek3038 rengeteg értékes apró adata nélkül ezt a munkát pontosan, s jól megcsinálni nem
lehet. Ő előbb csak a nyomtatásban megjelent művek íróira akart kiterjeszkedni, de a kézirattárunk sok szép emléke így tovább is parlagon maradt volna. Ezért tervbe vette ezeket is.
Egy embernek sok munka lévén, úgy állapodtunk meg – s ma különösen erről folyt a
beszélgetés köztünk –, hogy a XVIII. sz. derekán innen levő nagy új anyag lesz a Sándor
Jánosé, onnan a XVII. sz. elejéig az enyém, s az az előttieket Borbély Pistának hagyjuk. Én
meggondolva elfoglaltságomat, ezt is úgy óhajtom módosítani, hogy én a jelzett korra is
csak életrajzi adatok gyűjtésénél maradok, s minden egyéb Borbély Pistának való.
Meg kell csinálnunk főgondnokaink, püspökeink s jóltevőink rövidre fogott élet- és jellemrajzát is. Ezekből kivált az utóbbiakra jellemképző hatásukért az iskolának, az ifjúságnak
nagy szüksége volna. A püspökök élet- és jellemrajza a teológiai tanároknak maradhatna. A
többit közösen kellene megcsinálnunk munkamegosztással. A főgondnokok és jóltevők
népszerűsítő élet- és jellemrajzai részben készen vannak, részben anyaguk annyira összehozható, vagy a megírott művek annyira könnyen átdolgozhatók, hogy ezt nem lenne nehéz
megcsinálni, csak éppen idő kellene hozzá.
E három sorozattal jó olvasókönyveket is adhatnánk míveltebb unitárius olvasóközönségünk kezébe, s kivált a szétszórt híveknek nagy szolgálatot tehetnénk.
*
Kíváncsi vagyok az E. M. E. háborús levéltára érdekében szétküldött hírlapi közlés eredményére. Összesen 15 erdélyi lapnak küldtem el, minden vármegyébe – Csík megyét kivéve
–, ahol magyar lapot szerkesztenek. Biás a Székely Ellenzékben a címlapon adta ki.3039 Többen még nem láttam, mert a fölhívások csak 7-én mentek szét, s így azon a héten már a
szombaton kinyomott lapokból többnyire elkéstek. Most kellett hogy megjelenjenek, s ha
lesz eredményük, akkor az februárius második felében fog mutatkozni. Nem nagy reményeket fűzök hozzá, de már az is eredmény, ha a lapok ezen az úton beviszik a hírt a közönség
széles rétegeibe. Ha csak 5–6 ember küld be valamit, azzal is nagyon megelégszem.3040
Februárius 19., este.
Tegnap beszéltem Balogh Ignáccal. Újoncokért jött Prágából. Nagy Imréről némileg
vigasztaló hírt hozott. Egy zászlós mondta, hogy eltűnt. Egy olyan ember ki a támadások
vonalán a csatatér halottjait és sebesültjeit látta, illetőleg ezek összeszedésében közreműködött és Nagy Imrét ismerte, mondta, hogy nem volt a halottak között; végre egy harmadik
azt mondta, hogy ő látta, hogy fogságba jutott. Senki sem tud róla mást, de azt senki sem

3038 Fasciculus Rerum Scholasticarum collegii Claudiopolitani unitariorum 1626–1696, a kolozsvári Unitárius Kollégium seniorainak számadáskönyvei. Közreadása: Fasciculus rerum scholasticarum Collegii Claudiopolitani Unitariorum. 1626–1696. I. 1626–1648. Prepared and arranged
by Edit Dományházi–Miklós Latzkovits. Szeged, 1997, József Attila Tudományegyetem. (Fontes
Rerum Scholasticarum VII/1.)
3039 Kelemen Lajos: Háborús levéltár Kolozsvárt i. m.
3040 Jólesően nyugtázta, hogy „Pap Domokos főhadnagy igen becses levél kíséretében Galíciából
100 tábori nótát, Sárdi Elemér ezredorvos az oroszoktól zsákmányolt gúnyképes levelezőlapgyűjteményt ajándékozott az Erdélyi Múzeum háborús gyűjteményének”. Unitárius Közlöny,
1916. 2. sz. 34.
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tudja, hogy elesett volna. E negatív adatok is reményre jogosítnak. Én azt hiszem, hogy csak
a nehéz helyzet miatt nem tud hírt adni magáról s remélek.
A Baloghgal folytatott beszélgetéssel majdnem egy időben ízelítőt kaptam abból a kollegialitásból, mellyel a könyvtárhoz menetelemet a személyzet egy része nézi.
Szabó György, ki nemrég jött vissza a katonaságtól, Nagyszebenből, mondta és mutatta,
hogy állásom a költségvetésben hogyan van fölvéve. Fizetés (VII. o.) 4800 korona. Egyéb
pótlékok 600. Lakáspénz 1440 kor. Savanyú arccal és irigykedő tartózkodással vegyes respektussal mérlegelte a dolgomat, s megjegyzéseiből láttam, hogy az én ügyemmel semmi
kapcsolatban nem levő, most nem sikerült előmenetelük ügyét kerülgeti. Gazellit hozta elő,
hogy mióta szolgál, s mégsem nevezték még ki a VII-be. Az egész más dolog, feleltem: „Kár
és sajnos, hogy nem nevezik ki, de neki a kvalifikációja hiányzik, s az nehezíti meg a magasabb
fizetési osztályba való kinevezését”.
Ezzel természetesen Szabónak, ki szintén nem szerzett oklevelet, érzékeny oldalát érintettem. Idegesen kezdte hangoztatni, hogy a képességet nem a diploma adja – amit én szintén jól tudok és vallok is –, de viszont formai képesítés nélkül nem lehet egyéni önbíráskodás útján kinevezéseket osztogatni, olyanok rovására, kiknek képesítésök és képességük is
megvan. Ezt mondtam Szabónak, s ő azt vetette ellen, hogy Gazellit a kinevezéssel kvalifikálták. Ez nagy tévedés. Őt ugyanis végzett munkájáért és méltányosságból kvalifikáció nélkül is kinevezéssel és előléptetéssel jutalmazták; de ez jóakarat, jutalom, méltányos elbírálás,
eltekintés, szóval minden, csak éppen nem kvalifikáció volt.
Meg is mondtam, hogy a magasabb fizetési osztályokba való kinevezésnél a formai
minősítés azért is mellőzhetetlen, mert végre is ezek egyetemi végzettséget föltételező, tanári
és bírói fizetéssel járó állások, s ha minden tanári és bírói álláshoz és fizetéshez követelmény
a megfelelő végzettség: nem lehet egyedül a könyvtár az a hivatal, hol ilyen oklevél és képesítés nélkül is el lehessen érni magas fizetési osztályokba, hogy ezzel a könyvtár mintegy a
diplomátlanság kiváltságos hivatala legyen.
Beszélgetés közben odajött Gazelli is. Ő azt kezdte mondogatni, hogy engem a levéltárnál meg fognak enni, le fognak kötni az E. M. E. dolgai. Azt várjuk csak meg – mondottam.
Ha valaki ott letölti a délelőtti öt óráját, azzal eleget dolgozik, s délután dolgozhatik az E. M.
E.-nek. Én ugyan nem sokáig szándékozom vinni a titkárságot, de amíg viszem, a két munkakör határvonalát eléggé ismerem, és semmi ok sincs föltenni, hogy ne tudnám ezt meg is
tartani.
Mindemellett Gazelli egész magatartásából látszott, hogy előre úgy néz engem, mint aki
nem fogok ott eleget dolgozni, s valósággal imputálja nekem, hogy én Veress nyomdokain
haladok majd, csak tán nem annyira privát, mint múzeumi dolgot végzek ott. Kereken ki is
mondta, hogy a két munkakört nem fogom ott elválasztani. Erre az ízetlen előlegezésre én
is megmondtam, hogy ott az én dolgom lesz hivatásomat betölteni, s mindenesetre meg
fogom szolgálni a helyemet.
Gazelli szokott rövidlátásával a kézirattárat és levéltárat most is a könyvtár cölönkjének
tartja, s ezt ki is fejezte, most is. Erre viszont én is megmondtam, hogy a levéltár és kézirattár
a maguk nemében éppen olyan nagy kultúrértékek, mint a könyvtár, s az, ha a közönség
nem használja úgy, mint kellene, nem a levéltár hibája, hanem a közönségé is. Különben a
levéltár hivatásánál és természeténél fogva szűkebb körű tudós kutató közönség szolgálatára
és igényeihez való, s ha még ez is kevés itt, az nem azt jelenti, hogy a levéltár felesleges, csak
azt, hogy ma még nem jött el az az idő, amely a levéltár értékét kellően méltányolni tudná.
Erről tenni kell, s lehet is.
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Gazelli arra a megjegyzésére, hogy a levéltár nem publikált, s nem is fog mostanság, én
is megkérdeztem, hogy hát Ti mit publikáltatok? Ugyancsak zavarba jött. Ott a belső munka
még nagyobb, mint a könyvtárnál, s a személyzet tizedannyi. Az utolsó tizenöt év alatt
állandó volt a nagy anyagszaporulat, s ezt még folytatni kell, mert a gyűjtés most is legelső
feladat. Aztán folyni kell a feldolgozásnak is, és az anyagot publikálni is kell, de hol most
arra költség? Egyelőre a levéltárak általános ismertetése a legelső teendő, de azzal is annyi a
munka, hogy kell hozzá legalább három év.
A hosszú és sokféle kitérésbe ágazó beszélgetés és vita megmutatta, hogy Gazelli és legalább nehány társa irigységgel nézik előmenetelemet, s nem jó indulattal a levéltárra. Ez az
átka annak, ha félben maradt emberek vannak valahol. Saját sorsuk javítása körül forog
minden gondolatuk, s a hátramaradás keserűségét átviszik a személyekről az intézményre
is. Én mindenesetre ezek mellett haladni fogok a magam útján.
*
Tegnap délután volt nálunk Szatmárnémetiből Jégerné Haller Irma,3041 az Erzsike nagynénje. Vasárnap ment férjhez itt Kármán nevű élelmezési tiszthez az ő Bandi fiának özvegye.
Ez a nőszemély típusa a parvenünek és az élelmes haszonhajcsárnak. Egy szebeni zsidó
kantinos leánya volt. Azért lett unitárius, hogy a anyósáék befogadják a családba, de sohasem tudta sem megszerettetni, sem betalálni magát. Mikor az ura 1914 őszén egyik temesvári kórházban megkapta a kiütéses tífuszt s meghalt: ő, mint „szegény özvegyasszony”
elment Szebenbe, hogy megélhetést keressen, s Jéger Károly gárdírozta. Sikerült fellépésével
meghatotta Nyegován altábornagyot,3042 aki az orvos özvegyét nézte benne, s Kolozsvárt az
unitárius kollégiumban és a Menzán elhelyezett kórházak élelmezését neki adták. Saját szavai szerint mindenét – 30000 korona vagyont – „kockáztatta” erre az üzletre, s 3 év alatt úgy
vonult vissza, hogy a tavaly 56000 korona hadinyereség-adót irányoztak elő reá.
El lehet képzelni, hogy milyen becsületes nyereség ez két népes kórház szegény betegei
tápszerein és a katonák rovására.
Amíg az unitárius kollégiumba bejártam a fiúk adományaival, sokszor voltam szemtanúja annak, hogy mint látta el betegeit. Sok szegény tüdőbajos beteg elsorvadása, halála
szárad a kapzsi lelkén. A koszt folyton gyengült, s ő folyton csalt. Végre 1916-ban már az
estére kijáró nyomorult darab szalonnát is pirítva, sütve adatta hetekig, s az így kiolvasztott
zsírt a konyháján használta. Ez 400–450 betegnél minden nap nehány kilóra ment, s mikor
észrevették, még önérzetesen hangoztatta, hogy az a zsír úgyis a betegeké lesz, mert az ők
ételükbe használja el. Egy jó füzetre menne az a gyalázatos visszaélés, amit rendre megtudtam róla, de én ezekből közvetlenül csak az ételek minőségénél és táptartalma rovására
elkövetett egyes visszaéléseit tudom.
Azóta távol is tartottuk magunkat teljesen tőle. Ellenben Biderman Józsi bácsiék, kiknek
révén nehány kétes értékű vármegyei körbe is bejutott, állandóan együtt voltak vele, s kölcsönösen jártak egymás kártya- és teaestélyeire, mindamellett, hogy én erről a kórházi vámpírról többször megmondtam nekik a véleményemet. Mama is a társaság és szórakozás kedvéért állandóan eljárt hozzá, de ő már csak addig volt jó neki, míg az ő révén Józsi bácsiék
és velük más, zajosabb társaságok útjaira juthatott.
3041 Dr. Jéger Kálmán szatmári tiszti főorvos felesége, hilibi Haller Irma.
3042 Maximilian Njegovan (1858–1930) altábornagy. 1917. február–1918. február között tengernagyként a cs. kir. haditengerészet főparancsnoka, majd Erdély katonai parancsnoka.
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Most a pénzével itt „előkelőség”. A Szentegyház utca sarkán a főtérre néző nagy négyszobás lakást tartott, s Siegler altábornagy,3043 Ucunel altábornagy is megfordultak az estélyein. Most már a megyei „önkéntes dzsentrik” sorsába jutva elhagyta kevésbé szerepelhető
régebbi ismerőseit, kiknek révén fölkapaszkodott. Televásárolta a lakást különféle tarka, hol
valódi, hol hamis műtárgyakkal, amelyekhez nincs ugyan ízlése és műértése, de úgy szerepelteti azokat, mint családi emlékeket. Bátyjának, Fodor Oszkár3044 színésznek arcképe
bíbornok ruhában függ a falán, s ha megkérdezik, hogy ki az, mindig azt mondja: „Bátyám,
a bíboros”.
Most Szebenben, hova ideiglenesen mennek, külön bútorozott villát béreltek. Onnan
azonban elvágyik, mert hazájában nem próféta senki.
Én a háborúnak ezt a pillangóját, ki még tegnap volt báb s azelőtt hernyó, csak lelkemből
utálni tanultam meg. Büszke vagyok reá, hogy Erzsikém is távol tartotta magát tőle.
Februárius 21., éjjel.
Ma kaptam Lukinich Imre barátom levelét Budapestről. Kinevezésemre még hetekig
várhatok. Tehát a mostani VII. és VIII. osztályos tanfolyamokat még bevégezhetem.
Ma volt nálam, a könyvtárban Bodrogi János barátom Nagyenyedről. Az enyedi kollégium történetére vonatkozó levéltári anyag ügyéről beszéltünk, melyről írtam volt neki, s ő
is válaszolt.
Gyönyörű XVIII. századi anyaguk van itt, kivált a Teleki- és Wesselényi-levéltárakban.
Az összes levéltári anyagot mindenestől ezer darabra becsülöm. Csak tanári levél van 200, s
ugyanennyi van tanulóktól is. Az egész XVIII. századi kollégiumtörténetet nagy vonásokban restaurálni lehet innen.
Este volt itt Kovács Sándor unokaöcsém búcsúzni. Holnap indulnak valamerre. Úgy
tudják, hogy valószínűleg az olasz frontra.
Februárius 26., este.
Tegnap délután óta özv. Káli Nagy Istvánnéval a meneküléskor behozott családi levelesládájukat válogatjuk. A férje leveleiből ami van, az legtöbbnyire Sala- s Belényesy-levél. A
levelek nagy része a K[áli] Nagy Istvánné br. Horváth Laura anyja3045 révén maradt Matskásylevél. Most tudtam meg, hogy a hozzánk bekerült Matskásy-levéltár is Matskásy Istvánhoz
br. Horváth Bélától3046 került. Mivel K[áli] Nagy Istvánné a leveleket az Erd. Múzeumban
szándékozik elhelyezni, így együvé kerülnek.3047
Ma délután gr. Károlyi Sándornak »nehány« Matskásy Farkashoz intézett nehány 1728–
29-i levele volt a legérdekesebb anyag.
3043 Eberswaldi Siegler Konrád (1857–1935) altábornagy, a Kolozsvári (V.) Katonai Kerület parancsnoka.
3044 Fodor Oszkár (1880–1950) színész, rendező, színigazgató. Kolozsvárott kezdett játszani, 1903ban Budapestre szerződött.
3045 Báró Petrichevich Horváth Béláné tinkovai Matskási Laura (1841–1888).
3046 Széplaki báró Petrichevich Horváth Béla (1834–1912) huszárkapitány.
3047 Vö. „Itt őrizzük a Macskási-leváltárat is, melynek éppen a székelykeresztúri részanyagát én hoztam volt be özv. K[áli] Nagy Istvánné br. P. Horváth Laura letétjeként. Sok keresztúri birtoklástörténeti adata van, főleg a XVIII–XIX. szból. Sajnos, missilisei nagy részét a bárónő azon a címen, hogy ’azok csak családi dolgok, s így másra nem tartoznak’, kivette, és elég ostobán elégette.” Kelemen Lajos levele Gyallay Pap Domokosnak (Kolozsvár, 1947. szeptember 25.). LGy
hagy.
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Az emberekre nagyon jellemző az a levél, amit a tegnap kaptam kezemhez. Gr. Bethlen
Bálint írta Szádeczky K[ardos] Lajoshoz, Gyéresből.3048 Kérdi tőle, hogy a meneküléskor
Kolozsvárra behozott keresdi levéltára, képei hol vannak elraktározva, s kihez kell fordulni
azok ügyében. Mikor Kolozsvárra bejön, szeretné megnézni anyagát. De a vége a legcsattanósabb: „Kérlek azt is írd meg, hogy miképpen biztosíthatom azt, hogy levéltáramból semmi
el ne kallódjék, és abból semmit ki ne vegyenek”.
A gróf úr, mikor az oláhok betörtek, azoktól nem féltette a levéltárát. Az ellenség 12
kilométerre volt Keresdtől már, mikor Buday Árpád és Csillik3049 a keresdi levéltár egy részét
elhozták. S ő most éppen ezt félti, ami a Régiségtárban úgy leszögezve, érintetlenül van,
ahogy akkor behozták.
Tegnap érkezett az első 1600 oroszországi fogoly ide, mint mondják Ukrajnából. Az este
voltunk Arankáéknál.3050
Februárius 28., este.
Van már egy hete, hogy Erdélyi mondta nekem az eredményt Bethlen István gróf elnökjelöltségéről. Gróf Nemes Jánosné leánya br. Huszár Pálné3051 közvetítésével megismertettette vele az E. M. E. utóbbi 12 évről való kiadványait s évkönyveit. Az utóbbiak egy részét,
főleg a Főtitkári jelentéseket mind elolvasta, hogy az E. M. E. működéséről, irányáról és
céljairól tisztába jöjjön. Egy hét múlva aztán közölte válaszát, ami lényegében az, hogy ő
nagy elismeréssel látja az E. M. E. értékes munkáját, s örvend annak, de neki a föladatai a
jövőben más téren annyira megszabják idejét, s kivált Erdély telepítési és helyreállítási kérdése úgy lefoglalja, hogy az Elnökségre, bármily nagy megtiszteltetésnek tartja is, nem
merne vállalkozni, mert az E. M. E. dolgait sokkal komolyabbaknak tartja, mintsem elfoglaltatása mellett vállalhatná.
Látszik, hogy becsületes, őszinte ember. Így le kell tennünk az ő elnökségéről. Gróf Wass
Béla marad valószínűleg jelöltnek.
Ma délután feljött br. Horváth Emil K[áli] Nagy Istvánnéhoz, a levelesládája válogatásához s du. 4-től 1/2 6-ig velük voltam. A Horváth-leveleket elviszi. Kiderült, hogy neki is van
Backamadarasról egy láda Horváth-levele. Ezeket rendezni akarja, s béteszi idővel hozzánk.
A Horváthok irodalmi emlékeiről beszélgetve fölvetette azt az eszmét, hogy levéltáraik
érdekes emlékeit ki kellene adni. A naplóírók közül P[etrichevich] Horváth Ferenc és Károly
naplóit ajánlottam figyelmébe. P[etrichevich] Horváth Kozma és Boldizsár naplóival, s
Horváth János br. tábornok emlékiratával a P. Horváthok emlékei két értékes és gyönyörű
kötetet tennének ki: Horváth Emil br. azt mondja, hogy ő a család tagjainál összehozza azt
a 10000 koronát, amiből ezeket ki lehet adni.3052

3048
3049
3050
3051

Aranyosgyéres.
Csillik Bertalan.
Zsakó Aranka.
Báró Huszár Pálné, hidvégi és oltszemi gróf Nemes Polixéna (1882–1943), mezőkövesdi báró
Huszár Pál (1872–1927) felesége.
3052 Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil (1881–1945) politikus. Nagy-Küküllő vármegye főispánja, az erdélyi román egyház- és iskolaügyek kormánybiztosa. Megírta és kiadta A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára két kötetét: A Petrichevich
család általános története. Első rész I. kötet 1069–1526. (Bp., 1934.). A Petrichevich család történetének regesztái. Első rész II. kötet 1069–1942. (Bp., 1942.).
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Említette, hogy az erdélyi családok levéltári emlékeinek kiadását általában jó volna megcsinálni, s erre az E. M. E. kebelében egy szűkebb körű szervezetet alakítni, és a kiadáshoz
állami segélyt keresni.
Említettem neki, hogy mennyi rengeteg adatunk van az oláhság XVII–XIX. századi történetére, terjeszkedésére, s fölhoztam, hogy mily jó volna az oláhok közé a volt oláh nyelvű
magyar nemesség tudatát bevinni, s ezzel a magyarságnak őket megnyerni, és egymás közt
megosztani. Az iskolai és katonai neveléssel ezt a tudatot erősen ki lehetne fejteni bennük, s
így őket megosztva mi járnánk jól. Ő Apponyival gyakran érintkezvén, jó lenne, ha ezt a
gondolatot értékesítni lehetne.
Március 4., Hétfő.
Kossutány3053 felolvasásán voltam most este. Nemzetiség és nacionalizmus címen tartott
felolvasásának ez volt a második fele, sok gyakorlatiatlan és szubjektív gondolattal. Felszólalt utánam Weér György kir. táblai elnök egyoldalú és elmaradt álláspontról, s Apáthy István elméleti vesszőparipáról. A hatás fokmérője a sánta Isac Aurél oláh ügyvéd volt,3054 aki
Weéren kacagott, s Apáthy felszólalása egy részét közönyösen, az emberről emberre való
elbánás gondolatát pedig örvendezve hallotta. Látszott, hogy mulat a felolvasón és hozzászólókon. Ti beszéljetek és higgyétek saját naivságaitokat – mi cselekedni fogunk. Ti nem
tanultatok a múlton, mi igen. Ti csak csináljátok az elméleteket – mi majd csináljuk a gyakorlatot. Mintha csak ezeket mondta volna viselkedésével.
Keserűséggel látom, hogy mi folyik most. Az uralkodó kidobja a jogkiterjesztés jelszavát. Ő népuralkodó akar lenni, s azt hiszi, hogy a plebsnek uralkodó kell.
Nekünk, magyaroknak, a túl széles választójog nemzeti felsőbbségünk aláásásával
egyenlő, s azok befolyását ellensúlyozza és ássa alá, akik a dinasztia hívei voltunk. Önmaga
alatt is vágja a fát, midőn alattunk fűrészel. És a magyarok nagy része nem látja a nekünk
hozott trójai falovat, sőt örvend neki. Vannak aztán olyanok is, akikben akkora a pártgyűlölség, hogy odaállanak e mellé az erdélyi magyarságot sárba tevő gondolat mellé, csakhogy
árthassanak azoknak, kik nincsenek velük egy párton, s elvakultságukban nem látják, hogy
a magyarságnak ártanak. Az uralkodóház éppen úgy beléfogózott a divat szélköpenyegébe,
mint egy estéli korzóleány, s egy jobb kilátásért éppen úgy el is hagyja azt. A szégyen az,
hogy magyar „kuruc” urak most a húsos fazék mellé ülve adják a nemzeti programhőst,
holott a hatalom és az uralkodó árnyékában vitézkedni és jelszavakat untig utánfonografálni
igazán sem vitézség, sem eszesség.
Minden reményem abban van, hogy a levest nem eszik oly forrón, ahogy főzik, s nehány
heti késedelem még hozhat némi józanodást, bár Andrássy Gyula3055 beszéde után ehhez is
kevés reményem van.
*
Ma Fabinyi László ügyében kellett a tanári gyűlésen megvédenem az iskola érdekét. Ez
a fiú mételye volt osztályának, és sokszoros komisz viselkedéséért, kávéházi tekergéseiért,
rengeteg óramulasztásaiért és igazolatlan óráiért a tavaly úgy kapta ki a bizonyítványát,
hogy tekintettel atyjára3056 ugyan ki nem tesszük, de többé az iskola kötelékébe vissza nem
3053 Kosutány Ignác.
3054 Aurel Isac (1845–1932) ügyvéd, Kolozsvár város törvényhatósági bizottságának tagja.
3055 Csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula (1860–1929) politikus, az utolsó osztrák–magyar külügyminiszter.
3056 Fabinyi Rudolf.
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vesszük. Ezt jegyzőkönyvre vettük, s az Igazgató neki megmondta, én pedig a példaadásért
a felsőbb osztályokban tudtul adtam, nem ugyan szabályszerű kihirdetés formájában,
hanem több fiúnak mondtam. Most apja közvetlenül a miniszteriumtól engedélyt szerzett
arra, hogy a tanfolyamra beiratkozzék, s már-már szó nélkül fölvették volna, ha a dolgot
szóvá nem teszem, és nem hívom föl a figyelmet arra, hogy az engedéllyel a fölvétel ügye
még nincs elintézve, mert a fölvétel a mi jogunk, s az előzményeken szó nélkül nem tehetjük
túl magunkat csupán azért, hogy egy sikerült kijárás történt. Végre is az ügyét levettük napirendről, s Kovács Kálmánt megbíztuk, hogy apjának mondja meg aggodalmainkat s határozatunkat, melyet az ifjú valószínűleg meg sem mondott volt talán neki. Folyamodjék, s
tegyen ígéretet tisztességes magaviseletére, de ha egyszer az intézet rendjét fölrúgta, az nem
járja, hogy minden szó nélkül, egy jó kijárással úgy oda állíthasson, mintha semmi sem
történt volna.
Hiszem hogy ez nem kellemes, de igazságos. Én meg nem akasztom az ifjú urat, de
tanuljon tisztességet.
*
Az orosz béke óriási eseményét minden nagyobb lelki rázkódás, különös öröm nélkül,
közömbösen tudtuk meg. Egy hónappal előbb ujjongtunk volna ily nagy eredményeken.
Most alig mérlegeljük, s alig beszélünk róla. Legfönnebb várjuk a foglyainkat. Ma már az
oláh békéről is, mint kész eseményről szólt a hír.3057
Csak az állami épületek öltöttek lobogótiszt, s nehány magánházra a főtéren estére
került zászló.
Eszembe jut, midőn az orosz háború megindulásakor Gidófalvy azt mondta volt egy
bécsi ismerősére hivatkozva, hogy nagy dolgokat akarnak: Oroszországot visszaszorítani a
Nagy Péter korabeli európai területére. Ez már megvan. Ha Oroszország 1916 decemberében békült volna, ma hol lehetne, s hol van most? Istennek legyen hála, hogy e borzasztó
háború reánk így végződött, s szenvedések és csapások után ugyan, de mégis megmaradtunk.
Március 14., este.
Az orosz béke új korszakot jelentene reánk, ha végre lehetne hajtani. De mikor lesz az?
Milyen anarchia van ott! Mind több-több hír kerül onnan haza, s a lapokból is csak a feneketlen fölfordulás állapítható meg biztosan. Oroszország ma már s még jó ideig rendes
háború viselésére képtelen. Hiszen csak az utolsó hónapi előnyomulás alatt a németekkel
szemben több mint 2000, a miéinkkel közel 1000 ágyút veszített. De belső rendje teljesen
fölbomlott, s ott nincs, ki engedelmeskedjék, akik pedig parancsolnak, azok nem tudják,
hogy mint és mit kell parancsolni.
Az oláh békéről bizonytalan hírek szivárognak ki. A határkiigazításról is képtelenül
ellentétes hozzávetések lógnak a levegőben. Így a Zsiltől Orsováig való hozzánk csatolás, a
petróleumtelepek gazdasági lekötése a leggyakrabban említett föltételek.
Szerbiából egy sávról beszélnek a Duna mellett. Ki tudja mindebből a valót? Tegnap már
a tizedikén állítólag megindult olaszországi offenzívákról beszéltek.
Szombaton – 9-én – elvégezték a K[áli] Nagy István-féle képek lefényképezését. Kedden
leírtam és lemértem a képeket, s be is csomagoltuk. Elraktam a levelesláda leveleit is egyik
3057 A központi hatalmak 1918. március 3-án aláírták a breszt-litovszki békét Szovjet-Oroszországgal, március 5-én Romániával.
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bőrös ládába, s most már fölszállíttatom az emeletre. Még egy annyi – legalább 5–600 drb
– nem fért be a ládába. Legtöbbnyire Matskásy-levelek.
A tegnap este is egész éjjel, reggel 8-ig sűrűn havazott. Bokáig érő hó lett. Ma mind
olvadt. Nagy a locs és sár.
Zsigmond Mariska szerdán, 13-án kiment Egeresre a nénjéhez. Füle kezelését Gyergyay3058 bevégezte. Az eredmény az, hogy az apja fizetett eddig oda 950 koronát, nekünk
háromszor hozott összesen 500 korona értékű disznóköltséget, lisztet és apróságot, s most a
bal fülével éppen úgy nem hall, mint előbb, s a jobb fülét az elfuserált tágítással elrontotta
úgy, hogy 6 hetet ezért kellett itt üljön és szenvedjen. Gyergyay kapzsiságáról eddig csak
hallottam, most láttam is azt.
Március 16., este.
Ferenczy Miklós hazajött Budapestről, s az én ügyemről is hírt hozott. Ez a hír a Veress
által mondott és Lukinich Imre által írt híreknek kiegészítője, s ellenmondásban van azzal,
amit decemberben Rigler útján Gyaluitól és Erdélyitől hallottam. E szerint ügyem most van
ott Németh tanácsosnál, s a jövő héten kerül elintézésre, mert ő a jövő héten a referálással
elkészül. Már most így – amint számítom – a hónap végén kerül expediálás alá, s április
végére, ha lejön. Tehát az iskolai évet így kihúzom. Így jobban is szeretem, mintha időközben kellene távoznom. Legalább a helyettesítés sokféle vesződségével nem okozok bajt a
kollégáknak, s az órarend felforgatásával az intézetnek. Ezzel még az a kérdés is megoldódik, hogy a VIII. fiz[etési] osztályban is ott leszek egy darabig. Abrudbányay Sándor3059
helyettessége és alkalmatlan igénykeresése is így tán elmarad. Szinte követelte az alkalmaztatását, mikor decemberben megtudta, hogy én távozni fogok. Mert a Kereskedelmi Akadémiába Apáthy protekciójával óraadónak újra bejutva, újra megkezdte aknamunkáját Kovács
János tanár ellen, hogy azt kitúrja, s annak egyszer a tanári szobában tett nyilatkozatát
akarja mindenként fölhasználni ellene. Mert Uzoni Imrét is fel akarta eszközül használni,
mint tanút, de ez nem ment belé.
Március 23., este. Szombat.
Március 19-én délelőtt telefonált Erdélyi Erzsikének a kinevezésem Veresstől kapott
híréről. Délben kaptam itthon én is Veress levelét, 17-ről. A referálás tehát megtörtént, s
most már a kinevezési okmányom kiállítás alatt van, és április első felében itt lesz.
Apáthy és társai lelkiismeretlen, és naiv eljárása fölött sokat bosszankodom. Ha még a
választójogi küzdelem eltart egy negyedévig, akkor Apáthy már azt fogja bizonyítani, hogy
a magyarság Erdélyben dupla többségben van. Most már a nemzetiségi kérdés nincs; csak
mumus. Kolozsvárról ki nem mozdulva nem ismeri a faluk magyarságának életét, s a
magyarság bajait. Odáig éretlenült, hogy majom módra utánozza a radikális pesti zsidó
sajtó frázisait, s már a nemzetiségi kérdés neki is mumus, azaz gyermekijesztő, ami tulajdonképp nincsen. Jó Isten, hova képes ezeket az embereket vakítni a pártérdek és a pártgyűlölség! Kecskeméthy Istvánon nem csodálkozom, mert ez egyszerűen egy agyalágyult,
malom alatti politikus. Apáthyn sem már többet, mert tisztára meghibbant. Pósta azonban
logikus fej volt, s jó magyar. Most már ő is velük evez. Az ő lelkiismeretességéről sem ven3058 Gyergyay Árpád.
3059 Abrudbányai Sándor (1880–1921) középiskolai tanár. 1916-ban a kolozsvári Unitárius Kollégium, majd a Kereskedelmi Akadémia tanára.
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nék többet példát. Szombaton, március 16-án délután hazakísértem, mert az építési aranyalap ügyében fölvilágosítni elmentem hozzá. Akkor mondta az úton azt az annyira jellemző
nyilatkozatot, hogy ő a Menza épülete ügyében a várossal szerződött ugyan, és mindig kiabált, s követelte a várostól, hogy az a szerződés minden pontját megtartsa, de ő egyetlen
pontot sem tartott meg. Nem tudom, hogy mi ebben a való, s mi a túlzás, de egész politikai
egyénisége és lelke igazán tükröződött szavaiból. Mindig más mérleggel mér másnak, mint
magának. Ezelőtt 13 évvel Feilitzsch3060 és társai ellen vad gyűlöletre izgatott.3061 Most ők
ugyanazért harcolnak, ami ellen akkor. Mi most is veszélynek látjuk az éretlen csőcselék és
a tanulatlan nemzetiségek kezébe juttatni az ország sorsát. Ők azonban ezen a réven hatalomhoz jutottak, s most elég lelkiismeretlenek mindent korckára dobni, csakhogy fönnmaradjanak. S ahhoz is elég lelkiismeretlenek, hogyha ebből baj lesz: az ellenfélben keresik a
baj okát, és ahogy őket ismerem – meg is fogják találni.
Március 27., szerda este.
Délután voltam Szádeczky Lajosnál, hogy az ádámosi mennyezetfestmények majdnem
20 éve nála levő, ifj. Nemes Ödön-féle első vízfestménymásolatát elkérjem. Nem kaptuk
meg, de sok érdekes dolgot beszélgettünk, s a 82. gy[alog] ezred történetéhez volt tanítványaim leveleiből adatokat ígértem. Mutatta Marghiloman3062 francia szövegű névjegyét,
melyen most pár sort írt neki.
Ma mondtam Bochkor Mihálynak3063 az 1635-i kézdisárfalvi kat. partialis gyűlésről
szóló érdekes vallatást, melyet a Bánffy-levéltár rokonságai anyagában az Apor-levelek közt
találtam. Holnap jön megnézni.
Tegnap mutatta Gyalui Szabó Lászlónak a kattarói tengerészlázadásról szóló igen érdekes és történelmi becsű levelét nekem. Most értettem meg igazán Horthy előlépését.3064
A nagy nyugati offenzíva eseményei kötik le újra érdeklődésünket. A messzehordó ágyú
azonban minden érdeklődést lefoglal. Borzasztó is elgondolni, hogy Beszterce vagy
Nyárádszereda távolságából se lehessen biztonságban az ember. Jó hogy nem Párizsban
vagyunk.

3060 Feilitzsch Artúr.
3061 Kelemen Lajos ellentéte az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnökével, Feilitzsch Artúrral nyílt összeütközésben nyilvánult meg. Kolozsvári újságok a fővárosi lapok híradására hivatkozva első oldalon hozták a hírt egy olyan indítványról, melyben azt javasolják a közgyűlésnek, hogy
Feilitzsch Artúrt az egyesület „kebeléből” zárják ki. (Kolozsvári Friss Újság, 1906. május 10. 128.
sz. 4. és Ujság, 1906. május 10. 127. sz. 5.) Kelemen Lajosnak Az EKE elnökségéről c. válasza két
nap múlva jelent meg. (Ujság, 1906. május 12. 129. sz. 4.) A hosszan elnyúló ügy két év múlva
rendeződött. Az 1908. augusztus 31-én írt naplóbejegyzése szerint „Feilitzschtól az EKE megszabadul. Kovács Géza maga mondta nekem, hogy ő kérte meg Feilitzschet a lemondásra”.
3062 Alexandru Marghiloman (1854–1925) politikus, 1918-ban Románia miniszterelnöke. Az 1918.
május 7-i bukaresti békeszerződés aláírója.
3063 Csíkszentmártoni Bochkor Mihály (1877–1920) jogász. 1904-től 1910-ig az Erdélyi Római Katolikus Státus titkára, a kolozsvári Szent Mihály-egyházközség képviselő tanácsosa. 1912-től az
egyházjog, 1917 és 1920 között a magyar alkotmány- és jogtörténet tanára a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen.
3064 1918. február 1–3. között Cattaróban, a St. Georg cirkálón fellázadtak a matrózok, békekötést,
emberséges szolgálati körülményeket és bizalmi testület megalakítását követelték. Horthy Miklós a Prinz Eugen csatahajó kapitányaként részt vett a lázadás leverésében.
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Délelőtt beszéltem egy […]3065 nevű magyarfenesi magyar legénnyel is, aki Moszkvából
jött haza. Még 1914 augusztusában esett karlövéssel fogságba. Wladiwostokba3066 vitték,
ahogy fölgyógyult, s ahogy mondja, ott a tenger mellett kozákok felügyelete alatt egy évnél
tovább „halas hordókat hengergettek”. Dolgoztatták őket. Innen visszakerült Szibériába.
Omszkban hónapig volt. Kérdeztem tőle, hogy látta-e az oroszországi felfordulást? Mindjárt
mondta, hogy ott „Az uraságok udvarait összerontották, s az erdőt, mezőt a nép mind felosztotta magának”. Ez még jámborabb, jóféle népből való ember, de a rosszabb indulatúak közt
mi hatása lehet a látott felfordulásnak?
Március 31., este, vasárnap, húsvét.
Délelőtt elkéstem a templomból, s lementem 11 órakor a vasút felé, hogy lássam az
érkező fogoly tisztek bevonulását. Útközben összetalálkoztam Ütő Mihály kollégával, s
együtt mentünk ki. A református templom tájékán jött szembe velünk a Kövess3067 autója.
Most láttam először őt. Képei után rögtön megismertem. Vöröses puffadt arca nem mutatós, de a szeme az.
Mire a Boldog utca tájára értünk, jött a vasút felől a menet.
Már útközben rengeteg ember állott vagy ment a vasút felé. A nap sütött, s bár hideg
volt: annyira enyhült a levegő, hogy szép tavaszi délelőttnek lehetett mondani a mait. Rengeteg embert csalt ki ez is.
Igazán izgatott lettem, mikor a jó magyar induló közelebb jött, s az első bokrétás tiszteket megláttam. Szembe velünk egy ablakban az első emeleten egy 30–35 éves nő sírt, sokan
kendőiket lobogtatták. Minden ablakból kendők lobogtak, és kalapok integettek. A Ferenc
József úti áll. elemi iskola kórházának minden ablaka szorongásig tele volt betegekkel, s a
földszinti ablakok ápolónőkkel, orvosokkal és tisztekkel, akik feszesen tisztelegve állottak,
amíg a tisztek menete előttük elvonult. Mindenik tiszt sapkája tele volt virággal. Az első
sorban egy magas félbarna honvédszázados volt kezében gyönyörű virágcsokorral. Igen
komoly, kesernyés vonású ember. Látszott rajta, hogy szenvedéseket élt át. Sapkáján a 2.
számot láttam. Még egy századost láttam a narancsszín hajtókás besztercei közös ezredből.
A többi mind alsóbb rangú tiszt volt ezeknél. Legvígabb volt egy honvéd főhadnagy, az első
sorban. Ezen látszott, hogy igazán boldog, s élvezi a nagyszabású, diadalmenetszerű bevonulást. Az iskola kórházánál látszott az arcán, hogy ismerősöket látott. Tán kolozsvári fiú
volt, de nem ismertem.
A nagyhíd körül a házak szőnyegekkel voltak díszítve, s minden ablak tele volt asszonynyal, leánnyal. A tömeg közt az első sorban jött az öreg Lukács Adolf egyetemi tanár,3068 s
rendkívül sok úriember volt jelen. A postahivatalnál az ablakokból igazán száz kendő lobogott. Itt is, mint sokszor, a megszabadult tisztek virágjaikkal integettek vissza. Már lenn, a
ref. templomnál megláttam az első kolozsvári ismerőst is: Szádeczky K. Gyulát, a dr.

3065 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
3066 Vlagyivosztok (Oroszország)
3067 Kövessházi báró Kövess Hermann (1854–1924) cs. és kir. tábornagy, az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erőinek utolsó főparancsnoka. 1918. március 16-án Kolozsváron átvette a
moldvai frontot biztosító, úgynevezett Kövess-haderő-csoportosítás (Heeresfront Kövess) parancsnokságát.
3068 Lukács Adolf, a Ferenc József Tudományegyetem jog- és államtudományi karának büntetőjogtanára.

575

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Szádeczky Gyula3069 fiát. Ez jól lebarnulva, jó színben volt. Huszár attilában jött, fején, a
sapkán hátul az oláh fronton szolgáló katonák fehér sapkarangjával. Anyja lehetett az a nő,
akit nem láttam jól mellette, s ott volt igen boldogan a leánytestvére is.
A Wesselényi utcában bosszantó jelenet volt az, hogy a Viola virágcsarnok előtt székeket
tétettek a járda szélére, hogy kényelmesen nézzék a bevonulást, mint valami komédiát. Csak
két szék volt, s egyik mellett néhai Jéger Andorné Kármán élelmező századosné állott. A
másik szék hátánál az ő ura. Tehát társaságukhoz tartozó emberek, s ők maguk vitettek
széket. Amíg a hosszú szenvedések után most is gyalogló tisztek a városon át a hosszú utat
a lábukon kellett hogy megtegyék, addig ezek, akiket az ők szenvedései és odaadása védett
meg, nem tudtak értük egy negyedórát állani. Kedvem lett volna a széket kirúgni alóluk.
A főtér sarkánál a menet bekanyarodott a Kossuth Lajos utcába. Én elsodródtam a
Mátyás király tér felé, s a Szentegyház utcán igyekeztem eléjük, s az E. M. K. E. palotánál
értem utol őket, hol már alig 250 főre leolvadt kíséret közt állottak. Filippi ker[ületi] rendőrkapitány3070 beszélgetett nehánnyal, s jó negyed óra múlva mentek tovább gyalog és oly
árván, mint akár egy idegen fogolycsoport. Lekísértem őket a Szentpéteri templomig. Szégyelltem, amit láttam. Igazi kolozsvári fogadtatás volt, nagy és szép kezdettel, gyorsan silány
folytatással.
A Magyar utcában itt-ott kifutottak még a kíváncsiak. Ezek meleg részvéttel nézték meg
„a foglyokat”. Némelyiken kozák süveg, orosz vagy oláh köpenyeg volt, s azt hitték, hogy
orosz fogságból jönnek. Többnek megmondtam, hogy kik, honnan érkeznek. A javítóintézetben berendezett elkülönítőbe mentek.
Délután fél háromtól este fél hétig odavoltam sétálni. Márton […]3071 I. gimn[ázista]
tanítványommal és a kis Erzsikémmel. A Törökvágáson át, a Nádas pallóján keresztül a
kardosfalvi Nádasgát helyénél uzsonnáltak a gyermekek, s mivel nagy kedvük volt továbbmenni, visszatértünk a pallón, s a síneken előmenve föltértünk a Hója felé és a gazdasági
akadémia erdei tanyája közelében átvágtunk az erdőn. Éppen a Donát útnak a Kányafőre
betérő ágával szemben értünk ki a hegy eléje. Innen az erdei úton jöttünk a város felé, ott
még kétszer betértünk az élre a fenyveskertnél, s a Donát-szobornál.3072 A Törökvágás alatt
újra kértek a gyermekek, hogy menjünk még, s így az akácsoron át bementünk a Szamosig,
a víz mellett föl, át a fekete pallón, s ki a monostori malomárok mellett a malomhoz és a
Monostor, s Mikó utcán haza. A kicsi Erzsike fáradhatatlan volt. A 10 km-nyi utat két 10–10
perces pihenővel tette meg, s ki nem fáradt. Az utat s a kilátást rendkívül élvezte. A Törökvágással szemben a Szamos mellől megmutattam neki a megtett utat, mert nem tudott tájékozódni még, s a Törökvágást sem ismerte onnan meg. Előre örvendek, hogyha megérem,
milyen jó kirándulótársam lesz.
Április 1.
Délelőtt láttam a második kiszabadult tiszti fogolyszállítmányt, vagy inkább csapatot.
Lehettek ötvenen – köztük több honvéd és népfölkelő tiszt. A főtéren, a Szentegyház utca
végével szemben állottam Vári Alberttel, Kovács Kálmánnal s Márkossal, mikor jöttek. A
Rákóczi-induló mellett léptettek el, jókedvűen. A Mátyás király téren igen kevés ember
3069
3070
3071
3072
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Szádeczky Gyula.
Filippi Gyula.
Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
Donát-szobor = a Hója domboldalának egy kimagasló pontjára a 18. század végén állították fel
a szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak a szobrát.
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kísérte őket. A járdák sétáló közönsége üdvözölte őket. Se tegnap, se ma azonban nem éljeneztek.
Délután sétálni voltunk Zilahi S[ebess] Györggyel, a feleségével, s a két Erzsikémmel, az
anyagátig és a Táborhegyig. Visszafelé a Hegyalatti utcán jöttünk be, s a sétatéren le.
Április 6., este, szombat.
Megjött a hivatalos lapban a kinevezésem.3073 Tegnap egész véletlenül tudtam meg. Délben mentem le, hogy a VII. osztályosoknak tanfolyamot tartsak, s mikor a Bolyai utcán
3073 Kinevezésének híre érzékenyen érintette az unitárius kollégiumot és az egyházát. „Kelemen
Lajos főgimnáziumi tanárt el fogja veszíteni kolozsvári intézetünk. A vall. és közokt. miniszter
áll. tanári minőségben kinevezte az Erdélyi Múzeum levéltárosává. Előléptetésén örvendenünk
kellene, de nagyobb a mi fájdalmunk hogysem eltitkolhatnánk. Kelemen Lajos a gimn. ifjúság
lelki vezére volt. A koll. igazgatóság tízévi tapasztalat után érdeme szerint mondja: ’Jól esik kiemelnünk azt a valóban önzetlen, tanulóink szellemi és erkölcsi javát állandóan féltően őrző,
védelmező, munkáló, meleg szívéből áradó érdeklődést, amely az igaz nevelésnek első és nélkülözhetetlen feltétele. Annak a régi veretű felekezeti tanárnak típusa ő, aki nem tekinti elvégzettnek a dolgát, mikor utolsó órájáról kijő, hanem állandóan érdeklődik tanítványai minden legkisebb ügyes-bajos dolgai iránt, megkérdezi őket, utasítja, megdorgálja, ha kell meg is fenyíti,
de mindezen tetteiben a szeretet vezeti, s a tanuló, ha kikapott is, megnyugszik és szeretettel,
ragaszkodással van iránta, mert érzi, hogy minden tettét az ő érdekei irányítják, az ő szeretete
sugallja. Alapos szakképzettségéről nincs miért bővebben megemlékeznünk, az magától értetődő dolog. De még most e pillanatban is meg kell említenünk azokat a buzgó és önzetlen szolgálatait, melyeket intézetünk négy utolsó keserves évében a háborúval kapcsolatosan intézeti gazdálkodásunk vezetése, katona-tanulóinknak a szeretetadományok különböző javaival való elárasztása, kirándulások rendezése tekintetében stb. a köz javára végzett.’ Ezekhez a méltató
szavakhoz mi még azt adjuk hozzá, hogy lapunk katona-rovatának a vezetését neki köszönjük.
Ő messze látó és élesen bíráló tekintetével sok ügyünkben tett megbecsülhetetlen szolgálatot.
Őszintén fáj, hogy egyházunk nem tudta megtartani ott, ahova meghívta, ahol ő két-három
ember munkáját végezte. Megnyugvásunkra szolgál, hogy új állásában is velünk lesz, tanítványainkat irányítni fogja, egyházunk és vallásunk történelme kutatásában fáradozni fog. Reméljük, hogy levéltárunk kezelését folytatni fogja. Lapunk nem búcsúzik, mert reméljük, hogy ezután is belső munkatársunk lesz. Inkább üdvözöljük, és kívánjuk, hogy midőn első szerelméhez
visszatér, érezze boldognak és megelégedettnek magát.” Lásd Egyházi és iskolai mozgalmak.
Unitárius Közlöny 1918. 5. sz. 75–76. (Hasonló jellegű híradás jelent meg Keresztény Magvető,
1918. II. füzet. 69.) Az elismerő-búcsúztató cikk után az egyetlen lehetséges, szóba jöhető utódjáról írtak. „Pap Domokos. Ezt a nevet azért illesztjük K. L.-é után, mert a vesztes főgimn. tanári kar, s hisszük, egyházunknak minden tagja egyetért abban, hogy a K. L. távoztával támadt űrt
csak Pap Domokos töltheti be. Kitűnő író, szakember és humánista. Ő tud is, szeret is dolgozni
az ifjúságért, az egyházért. A D. F. E. jutalmazottja ő, kinek csak tér kell rá és dolgozni fog hűséggel, székely lelke egész buzgóságával. Reméljük, hogy az E. Főtanács az igazgatóság javaslata
értelmében jár el, és Pap Domokost meghívja tanárnak.” Lásd Unitárius Közlöny 1918. 5. sz. 76.
Utóbb annyi módosítás történt a híradás szerint, hogy „Kelemen Lajos állami szolgálatba lépett
az Erdélyi Múzeumhoz, de tanári minőségben maradt, és a főgimnáziumnál, mint óraadó teljesít szolgálatot”. Tanári szolgálata mellett egyéb téren is rendkívül sokat köszönhetett neki az
unitárius oktatási intézmény. „Igen hasznos és dicséretre méltó tanulmányi kirándulásokkal
gazdagították a tanuló ifjúság ismereteit Möckel Konrád, Kelemen Lajos és dr. Gelei József tanárok. A tanulók az Erdélyi Múzeum tábori levél- és levelezőgyűjtését 13000 drbbal gazdagították. A sírok gondozását a tanuló ifjúság tanárai Vári Albert, Kelemen Lajos és Kovács Kálmán
vezetése alatt sikeresen teljesítette a Kolozsvári temetőben az 1917–18. tanévben.” Lásd Egyházi és iskolai mozgalmak. Unitárius Közlöny, 1918. 9. sz. 142.
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kiléptem, Vári, Sándor János és Uzoni3074 a régi kollégium3075 előtt nagy örvendezve vártak.
Tréfásan kalapokat emelgetve, s nagyokat hajlongva köszöntek át nekem. Én valami tréfának bevezetését látva a dologban, szintén nagyokat hajlongva és kalapot emelgetve közeledtem feléjük. Majdnem egyszerre mondták, hogy gratulálunk. Még mindig tréfát sejtve kérdeztem, hogy mihez. A kinevezéshez – felelték. Honnan tudjátok? „Megjelent a hivatalos
lapban” – felelték. Uzoni mondta aztán, hogy Széll Kálmán ref. koll. tanárnak3076 a gazdasági
tiszt bátyja újságolta ezt nekik, aki Budapesten olvasta. Engem nem is ismert. Ők is keresték
a lapot, de nem kapták meg.
Órámat kitartván, hazamenve Erzsikének elmondtam a hírt. Délután közöltem
Valentinyvel, s később Ferenczivel. Vele megnéztük a rektori iroda hivatalos lapját. Este
7-kor Gyalui Farkas és Jenő a lakásomon kerestek, de még nem mentem volt haza a könyvtárból. Elmenőben láttam őket. Ők is estefelé tudták meg.3077 Délután Kovács Kálmán előbb
a lakásomra jött, majd a könyvtárban is fölkeresett. Igen meghatott, ünnepélyes hangulatot
váltott ki belőlem az ügyem változása. Nem tudtam déli álmot alunni, sem dolgozni.
Gyalui telefonon gratulált, s mondta, hogy pár sorban a Kolozsvári Hírlapban is megemlíti a jó hírt. Ennek következtében jelent meg másnap a Kolozsvári Hírlapban a hírek rovatában ez a meleg hangú hír:
Kelemen Lajos kinevezése
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kelemen Lajos kolozsvári unitárius főgimnáziumi
rendes tanárt a VII. fizetési osztályba, állami középiskolai rendes tanárrá kinevezte, és szolgálattételre a kolozsvári Egyetemi Könyvtárhoz, illetőleg ott az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárához osztotta be. Ez a kinevezés egy minden tekintetben érdemes és kiváló férfiú szakismereteinek elismerése. Kelemen Lajos mint a történelemnek és kivált Erdély történelmének
avatott ismerője, az erdélyrészi históriára vonatkozó levéltári anyagnak, valamint a levéltári
kutatásnak kiváló szakembere, akinek e kinevezése által az Erdélyi Nemzeti Múzeum kitűnő
munkaerőt kapott vissza. Kelemen Lajos annak idején ugyanis tíz esztendeig dolgozott ebben
a szakban, de tanári hivatása elszólította onnan. Most újra folytathatja értékes munkásságát,
melytől szakkörök – eddigi eredményei után jogosan – sokat várnak.
Kelemen Lajos kinevezése3078
Nyomtatott betűkkel kell megrajzolnom Kelemen Lajos portréját abból az alkalomból,
hogy az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának vezetője lett. Hogy kiváló, nagy tudású szak3074 Uzoni Imre matematikatanár, 1911 és 1914 között az alsó osztályosok Olvasóegyletének felelőse.
3075 Régi unitárius kollégium = a Kossuth Lajos és a Dávid Ferenc utca sarkán álló épület. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 93.
3076 Széll Kálmán (1884–1952) tanár. 1910-ben a kolozsvári Református Kollégium fizikatanára.
3077 Az eset résztvevőjének visszaemlékezésében: „Április 5-én végre megtörtént Kelemen Lajos
kinevezése. A levéltárnál volt nálunk és 10 évig unitárius tanár volt kénytelen lenni, Erdélyi
közömbössége miatt. Jó, hogy visszajött ez a derék, jó ember, csak kissé meglassúdott az unitáriusoknál”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 229.
3078 A kinevezés híre Gyalui Farkas megfogalmazásában egy másik helyi lapban is megjelent. Erdélyi Szemle, 1918. április 9. sz. 8.
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ember, akinek nagy értékű tudományos munkássága van, azt már rég megállapították róla a
hozzáértők. Van azonban még egy tulajdonsága, mely nem kevésbé értékes benne: a nagy
szeretet, amellyel dolgozik, a munka áhítatos tisztelete.
Kelemen tanár úr – ahogy tanítványai mindig beszélnek róla – a történelmet tanította a
legszívesebben. Közel nyolc év alatt egyetlen esetről sem tudok, amikor valaki nem figyelt volna
az óráján… Soha sem volt a száraz adatok és évszámok rideg embere, históriai tanulságot, a
történelem nagyszerűségét látta és tanította. Magyarországról mindig szinte áhítattal beszélt,
Erdély történelméről a szívén keresztül magyarázott. Most fölcseréli az élénkebb tanári katedrát egy másik előkelő állás komorabb nyugalmával. Visszatér évek múltán régi ideáljához, az
erdélyi levéltárhoz, melyet a tőle távol töltött évek alatt is változatlan ragaszkodással és kiváló
hozzáértéssel kultivált. Pihenni ment föl, hogy ott dolgozgasson, amikor a tanári pálya munkájában kifáradt. Most végleg elfoglalhatja az őt régen megillető helyet, mely maga az erdélyi
história és bizonyos, hogy a szótlan irományok, pecsétes oklevelek és megsárgult, öreg
pergamentek, a régi Erdély minden dicsőségének emlékei épp oly ragaszkodással és szeretettel
fogadják, mint ahogy szerették egykori tanítványai, s ahogyan sajnálják távozását a mostaniak.
GY. J.
Április 22. este
Már egy hete múlt, hogy új hivatalomban vagyok. Szombaton déli 1/2 és 3/4 1 közt letettem az esküt a doktori avatások után, s 15-én kezdtem a hivatalba járást. 16-án este megírtam a lemondásomat s 17-én d. u. az Igazgatóság ülésén tárgyalták és fölterjesztették.
Ugyanakkor határozta az Igazgatóság, hogy Pap Domokost ajánlja az E. K. Tanácsnak illetve
Főtanácsnak megválasztásra. A határozatot egyhangúlag hoztuk.
Április 23.
Nem írok és nem írhattam sok mindenről, ami életem változásával járt, pedig érdekes
lenne.
Ma Gálffy Lőrinccel, e sívárlelkű kalmárszellemmel ütődtem össze. Már vasárnap a
templomozás után vitatkoztam vele. Kifogásolta Ürmösi Károly beszédében, hogy az isteni
gondviselésről beszélt. Szerinte ez nincsen, és sorsunkat mi intézzük. Akkor már megmondtam neki, hogy kicsi legény lehet az ő istene, ha tőlem függ jó nehány tanítvány sorsa,
tőle is igen 10–15 teológusé, de az istentől mindezeké nem függ. Én nem tudok fölemelkedni erre a magas tudományos álláspontra, s ha ez az unitárizmus, akkor én nem vagyok
unitárius, mert én a mindenséget kormányzó erő és bölcsesség bölcs gondviselésében, az
okok és okozatok törvényszerűségében hiszek, s életemben sokszor tapasztaltam Isten
kezét. Nekem meggyőződésem, hogy mindenki megkaphatja cselekvései jutalmát és büntetését, s az élet minden eseményének okai, és következményei közt szoros összefüggés van.
Nincs büntetésünk és szerencsétlenségünk, melyre reá ne szolgáltunk volna, csak önzésből
vagy vakságból nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni sokszor, hogy mit miért szenvedünk, s
mivel érdemeltünk meg. Mert legkönnyebb önmagunknak saját hibáit elnézni, s felejteni.
Ma éppen arról volt szó, hogy vajon Gálfi kiadja-e sületlen évi megnyitóját, melyben az
isten tökéletlenségét hirdette, s demokratizálni kívánta az Istent? Mondtuk, hogy jó volna,
ha az Értesítőben nem lenne ott, mert ilyen igehirdetésből tanulóink nem épülnek. De jó
volna azért is, mert ódiumot hoz reánk. Ha Teológiánk dékánja ünnepélyes alkalommal
ilyen kijelentéseket tesz, az a világ előtt a hivatalos unitárius megnyilatkozás, s erre kétség579
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telenül a megérdemelt támadások következnek. Gálfi úr pedig nem az az erő, aki mindezekért és mindnyájunkért helyt álljon.
Igazán csapás, hogy Teológiánkon a hitet egy hitetlen, s a filozófiát és erkölcstant egy
erkölcstelen ember tanítja.
Beszélgetés közben jött Gálfi is. Kovács Kálmán megkérdezte, hogy mi lesz a megnyitójával. Volt annyi tisztesség benne, hogy Gál Kelementől elkérte. Mind helyeseltük. Kovács
Kálmán megjegyezte, hogy a kérdést már távollétében ő vetette föl. Én hozzátettem, hogy
osztozom Kovács Kálmán fölfogásában, mert az egyháznak nem érdeke ódiumot vonni
magára. „Úgy járunk, mint akinek egy jó háza, s rossz villámhárítója van. A rossz villámhárító odacsalja a mennykőt, abba üt, de a házat gyújtja föl, s leég a jó ház és megmarad a rossz
villámhárító.”
Gálffy akkor nem szólt, de később azt mondta nekem, hogy „a kolléga úr jó lett volna
inkvizítornak”. Jó bizony, de nem Gálffynak. Később – hallom – leintő kézmozdulattal azt
mondta a kollégium előtt: „Ej! Kell is ezeknek világosság!”
Eszembe jutott Újhelyi (Majke) Mór. Ez szennyes gallérokat tisztított Nagyváradon.
Megszedte magát s itt nyomdát vett. Végül szerkesztő úr lett.3079 Utóbb jó drágán eladta
piszkos lapját. Mikor a vásár megtörtént már, Újhelyi egy kávéházi asztalra könyökölve
keményen fújta a füstöt, s komor képeket vágott a füstös levegőbe.
Nadányi Emil,3080 a másik szerkesztő arra ment, s odaszólt: „Na, mi az, Újhelyi? Mi baja,
hogy olyan képeket vág?”
„Eh! Kivették a tollat a kezemből!” – volt a felelet.
Tán Gálffy úr szellemi fényét még tudjuk nélkülözni.
Április 30., este, kedd.
Tegnap jött Szádeczky Béla kineveztetésének híre a hivatalos lapban, Pozsonyba, az
egyetemi könyvtárhoz, a VII. fizetési osztályba. Sok megjegyzésre, s különféle tréfára adott
alkalmat. Gyalui csúfolkodott legjobban. Az bizonyos, hogy Béla lassúságával és rettenetes
rossz emlékezőtehetségével nem nagy nyereség Pozsonynak, de az itteni kézirattárnak
mégis veszteség, mert újra nincs a helyébe nevelt ember. Szegény K[áli] Nagy Imre jó lett
volna. Ki tudja, hogy mi van vele? Anyja nemrég írt, majdnem reményvesztetten.
Vasárnap 85 gyermekkel a Bácsi torokban és a Kányafőn jártunk. A föld szárazságára
jellemző, hogy a bácsi torok patakja nem foly, s az Angyalkútból3081 nemcsak nem csorog, de
nem is szivárog ki a víz. A kútban szürke, mint a Küküllők vize, az, ami van, mert felzavarják, mikor a marháknak mernek belőle.
Erzsike, Zayzon Adélka, Aranka, Imre,3082 Nyírő Zelma,3083 a kicsi Erzsike, Jancsó Éva és
a kicsi Mikó Imre is kijöttek a Kányafőre.

3079 Újhelyi Mór szerkesztő, az Estilap radikális politikai napilap tulajdonosa.
3080 Nadányi Emil (1881–1933) szerkesztő és publicista. A Kolozsvári Hírlap, a Tisza-kormány erdélyi félhivatalos orgánumának felelős szerkesztője. 1915-ben Budapesten megalapította a 8
Órai Újság című politikai napilapot, melynek főszerkesztője lett.
3081 Angyalkút.
3082 Zsakó Aranka és Mikó Imre .
3083 Benczédi László felesége, Nyírő Zelma.
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Május 3., este, péntek.
Szerdán, elsején hallottam Erdélyitől, hogy a Pákey Lajos gyönyörű XVI–XVIII. századi
kolozsvári ajtó- és ablakkeretekkel teleépített háza eladó.3084 Gyalui Farkas tudta meg. Erdélyi aznap felküldött hozzá, hogy tudjak bizonyost.
Pákey azt mondta nekem, hogy mivel gyermekei mind nem itt települnek le: elhatározta
a ház eladását. Két vevője volna. Egyik Grosz, a felmilliomosodott parvenü.3085 350.000
koronát kér a több mint másfél holdas gyönyörű telekért és ízléses, kényelmes, nagy, úri
lakásért. Most a Majális utcának azon a soron a legnagyobb beltelke az alsó részen. Mellette
a Holdampf-féle3086 üres telek közel fél hold, s azon alól utca nyitását tervezik. Gyönyörű
telektömb kerülne ki így, két utcára. Nagyszerű hely volna valamelyik intézetnek. Mi Régiségtárnak gondoltuk. Pákey azt mondta, hogy 300.000 koronát ígértek érte, s nyolcnapos
haladékot kértek erre. Ő azonban 350.000-re tartja. Azt mondta, hogyha enged, a Múzeumnak engedne valamit. Igazán nagyszerű lenne, ha a beépített sok gyönyörű emlékhez hozzájutnánk, mert még egy ennyit ma már egész Kolozsvárról sem lehet összehozni.
Másnap elmentem Pósta Bélához a tervvel. Örömmel fogadta. Mi azt szeretnők, ha az
állam venné meg, mert így az Erdélyi Múzeum ingyen jutna a kövekhez. Részemről a vásárt
a mostani árak mellett föltétlenül jutányosnak tartom. Csak a beépített kőfaragványok megérnek ma 50000 koronát, ámbár egy műértő milliomos 150.000-et is adhatna értük.
Kolozsvárról ezeknek elkerülni Isten ellen való vétek volna, s ha nem a múzeumba jutnának, az is óriási veszteség lenne.
A telek teljesen alkalmas bármelyik intézetnek. Úgy gondoltam, hogy az E. M. E., ha
megvenné, s átadhatná az államnak a vételáron vagy némi nyereséggel, s a köveket megtartaná: nagyon jól járna.
Pósta Béla azt mondta, hogy ma bemegy az Erdélyi Bankba, s megtudja, hogy mily föltétellel kapnánk törlesztéses kölcsönt. Ma azonban 11-kor órám volt, s nem tudhattam meg
semmit.
Tegnap vittem be az öreg Sárdi bácsiék3087 három darab keleti hímzését és egy bőrtokban
egy aranyozott bronz rokokó evőkészletet, vételre.
Tegnapelőtt voltam Wallersteinnal3088 özv. Dobál Antalnénál3089 könyvei megbecsülésére. Bolondforma asszony. Megérdemelte mégis lemenni, mert megtudtam, hogy az a ház
a Kendeffy Farkas-féle ház volt, s mellette az, amelyben Stief boltja van, a Kendeffy Ádámé.3090 A szép parkett tűnt föl nekem, s Dobálné mondta, hogy az a Kendeffy Farkas idejéből való.

3084 Pákei Lajos reneszánsz faragványokkal és emlékekkel díszített villája a Majális út 37–39. sz. alatt
áll. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 179.
3085 Grosz Bernát, szentgyörgyhegyi téglagyár-tulajdonos.
3086 Holdampf Gerő házbirtokos, kereskedelmi ügynök, a kolozsvári Orvos-Természettudományi
Társulat tagja.
3087 Sárdi Lőrinc pénztári ellenőr, híres műgyűjtő.
3088 Wallerstein Manó könyv- és papírkereskedő.
3089 Dobál Antalnak, a kolozsvári Református Kollégium ügyvédjének özvegye.
3090 Kendeffy-ház = a Deák Ferenc utca 2. sz. alatti klasszicista épületet malomvizi gróf Kendeffy
Ádám a 19. század 30-as éveiben emeltette. 1896–1920 között az udvari részében Stief Jenő
nyomdája működött. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 169.
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Kiderült, hogy a könyvek is a Kendeffy-féle könyvtár darabjai. Láttam nehány szép biedermeier-kori bútort s nehány családi képet. Köztük Kőváryné Knausz Johannának egy
Sikótól3091 1854-ből való akvarellje, gyönyörű.
Pákeytől is engedélyt kértem családi képei lefényképeztetésére. Itt egész Sikó-gyűjtemény
van.
Ma délután a levéltárban ott volt nálam Gyulay Richárd, Sándor Imre és Batta »Mihály«
Pista barátom. Őt Bolyai Farkas két leveléért hívtam föl, melyeket a Jósika-levéltárban találtam volt.
Május 4., este.
Délelőtt többször kerestem Pósta Bélát. Előbb személyesen jártam a Régiségtárban,
aztán többször telefonoztam, s végre a sikertelen keresés után átmentem. Legnagyobb meglepetésemre kiderült, hogy semmit sem tett a Pákey-ház ügyében, mert „valakitől azt hallotta, hogy eladták”. Mondtam, hogy ez nem igaz, s holnapra ígérte, hogy eljár.
Május 17., este.
A Pákey-ház ügye megfeneklett. Mikor Pósta eljárt a dologban, s Lendvay3092 300.000
korona hitelt ígért – ami nem volt elég – s fölmentem, addig Pákey meggondolta a dolgot, s
új alapon új becslést csinált. Felesége3093 és vejei3094 voltak az új alapozók, ahogy észrevettem.
Mutatta régi számítását 367.000 koronára. Ezt mondta nekem kerek 350.000-nek. Most az
új becsléssel 497.000 koronára ugrott. 197.000 korona különbség sok, s nem a Múzeum
pénztárához való. Ezt sem bírjuk. Meg is mondtam neki. Nekünk az állam, szerződésünk
szerint, köteles helyiségről gondoskodni. Bolondok lennénk, ha így, ily költséges telekbe
ölnők a pénzünket. Vegye meg az állam. Ezt fogjuk lehetőleg megpróbálni.
Tegnap hallottam Arankától,3095 hogy Lőrincet3096 elvitték Szibériába. Faragó nevű
főhadnagy, volt fogolytársa hozta a hírt, aki megszökött az úton, mikor szállították. Nem
tudja biztosan, hogy Tomszkba vagy Tobolszkba vitték-e. Faragó beszélte, hogy egy Varga
nevű unitárius tanító Solikamskban Lőrinc minden erőfeszítése ellenére áttért a pravoszláv
hitre, s megházasodott. Egy 100 rubel fizetésű szegény hivatalnoknőt vett el. Neki semmije
sincs, kitartatja magát, s ketten nyomorognak. Ez jellemtelenség. Székely és unitárius kellett
hogy tegye ezt is, hogy az ember szégyenkezzék.
Május 27.
Pünkösd szombatján kimentünk Ajtonba, s kedden délelőtt jöttünk be Zeyk Károllyal,
az ő kocsiján. Ünnep második napján voltam át Rődre, Farkas Albertnél, a református klenódiumok megnézésére. Most jártam először ebben a faluban. Farkast 30 év óta mindig
ilyennek ismerem. Most is új házat építtetett egy oláh menyecskének, a sok közt egyik
utóbbi szeretőjének. Felesége szerencsére jött szembe velünk a kocsiján, s így nem találtuk
otthon. A mamája Várfalván a Jósikák gazdasszonya volt, s onnan szerezte vagyonát, az

3091
3092
3093
3094
3095
3096
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asszony pedig a bárói összeköttetés révén utálságig gőgös. Igazán örvendtem, mikor láttam,
hogy nem lesz otthon.
24-én, pénteken délután szólaltam fel legelőbb a Tanári Kör gyűlésén, a csecsemő és
anyavédelemnek a gimnáziumokba előkészítetlenül bedobott kérdésében. A gyűlésbe el
sem akartam menni, de Biró Vencel nálam volt a levéltárban, s vele lementem. Győrffy István dr. felszólalása vitt szólásra. Ő a felvilágosítás racionális álláspontját képviselte. Én ez
ellen akartam szólni. Mársits Rozinánt3097 azonban felszólalt, s okosan kifejtette, hogy ez
nem is tartozik a kérdéshez. Így nekem csak annak a bátorszavú kifejtése maradt, hogy ezt
a kérdést ötletszerűleg dobták közénk, s ha tőlünk ily komoly kérdésben komoly munkát
várnak, akkor komolyabb előkészülettel menjünk neki. Adjanak tanfolyamon kiképzést, s
ne ugrassanak be vakokat világtalanok vezetésébe. S korlátoljuk az ifjúság bevonását is a
felnőttebbekre, mert csecsemőkorból kibújt gyermekekkel csak az ügy komolyságát veszélyeztetjük.
Előbb mormogtak s ellentmondtak, de aztán figyelem fogadott, s magyaros szókimondásom megtette a hatást. Mikor pedig meggyőződtek, hogy az egészségügy felkarolásának
az iskolában nem ellensége, hanem híve vagyok, sokszor helyeseltek is.
Mársits közben 3 perces közbeeső szónoklatot tartott, amit nyugodtan, állva végighallgattam, s azután fejeztem be mondanivalóimat.
Az a csoda történt, hogy Apáthy István állott föl utánam, s helyeselte fölszólalásomat.
Szép formába szedte azt, amit én nyersen adtam föl, s el is érte vele, hogy indítványomat
elfogadták.
Május 29., este.
Délután a Kőváry László padlásán voltunk könyveket vásárolni.3098 Én az Erdélyi Országgyűlési Emlékek X., XII–XIV. kötetét, Gindely Bethlen Gábor életrajzát3099 10 koronáért, a
Történelmi Tár hét csonka évfolyamát 7 koronáért és a Tört. Életrajzok 3 csonka folyamát 3
koronáért vettem meg. Az utóbbiakat leginkább azért, hogy el ne hányódjanak.
Ma kaptam Roska Márton barátom levelét s egy csomagját, melyben galíciai néprajzi
jegyzeteit és képeit küldte be megőrzésre a könyvtárnak.
Panaszol Pósta Bélára. Póstával nekem is kellemetlen dolgom van. Kemény Anna bárónő
ezelőtt mintegy 2 héttel említette, hogy a Kuun Géza-szoba részére adott karos bőrszéket,
biedermeier íróasztalt és szekrényt látta, hogy használják az irodában. Mondtam, hogy szólok ezért. Akkor be is mentem és Buday Árpádnak mondtam, hogy említse meg Póstának,
akivel nem beszélhettem. Azokat az emlékeket a Kuun Géza-szoba részére emlékeknek, s
nem irodai használatra adták.
Tegnap aztán bemenve mindent a régiben találtam, s Buday azt mondja, hogy mikor a
dolgot előadta, Pósta vállat vonva azt mondta, hogy „ha nem tetszik: tegyenek róla”. Ez ő.
3097 Mársits Rozina (*1856) tanítónő, a kolozsvári állami felsőbb leányiskola és gimnázium igazgatója.
3098 Hihetőleg Kelemen Lajosnak is része volt abban, hogy az egyik legkiemelkedőbb erdélyi történész rokonai emléktáblával látták el a kolozsvári Óvárban ma is álló házát. ITT ÉLT ÉS IRTA /
ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉT / DR. UJTORDAI KEŐVÁRY LÁSZLÓ
TÖRTÉNETIRÓ / A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TAGJA STB. / SZ. 1819 – MEGH. 1907. Vö.
Unitárius Közlöny, 1918. 9. sz. 142.
3099 Gindely Antal – Acsády Ignác: Bethlen Gábor és udvara 1580–1629. Bp., 1890, Franklin kny.
(Magyar Történeti Életrajzok)
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Természetesen, ha ugyanezt pl. Varju Elemér csinálná, akkor a legnagyobb gyalázatos viszszaélés lenne. Ilyen „joggal” múzeumi aranyórákat az ember a zsebébe tehetne, hogy ott
ketyegjenek, s csizmákat, nadrágokat, ékszereket fölszedhetne viselni.
Május 31-én
volt nálam Borbély Pista, s ugyanaznap délelőtt László Gyula önkéntes szakaszvezető,3100
aki tanulmányi szabadságra jőve eljött megköszönni a neki küldött kolozsvári újságokat.
Bonyhádon és Kolozsváron tanult erdélyi unitárius fiú. Derék, nyílt, jó érzésű fiú benyomását tette reám.
Június 1-én
volt nálam Pataki András volt jó tanítványom. Olaszország széléből, Sovereto mellől két
szép missalet hozott a könyvtárnak. Tegnap délután találtam Lőrinczy Dénes 82. hadnagy
tanítványomat, aki tanfolyamra jött ide.
Május 30-án délután voltunk Arankával, Adélkával,3101 Nyírő Zelmával, Imre sógorommal, s Székely Gézával és a feleségével a Majláth-kútnál. Erzsikém Pistával és a Jancsó Évivel, s Imrussal alább maradtak a Bükkben. Fenn a kútnál láttuk Vidákovits Kamillót3102 és
Swärdströmmöt, ezt a veres szafaládészín arcú öreg énekesnőt, együtt. Fönnebb mentek, s
mikor jöttek visszafelé, az asszony az erdőben rövid ideig gyönyörűen trillázott és egy
operettáriát énekelt. Gyönyörű élvezet volt. A Bercsényi turistaháztól az Árnyas utcáig Jancsó Évit összesen vagy 3 km távolságra, szűk cipője miatt a hátamon hoztam be.
Június 11.
Tegnap volt a kicsi Erzsikém első vizsgája. Mindenből kitűnő lett. Egy koronára cukrot
ígértem neki, kettőre vettem, s mikor láttam, hogy mily kevés, még egy koronára kértem.
Erre az utóbbira aztán 4 drb olyan karamellát kaptam, amelynek békében darabja 2–4 fillér
volt. Az egész cukorbevásárlást békében meg lehetett tenni 30–40 fillérért.
A gyermek vizsgájára nem mentem el, mert tartottam attól, hogy a számtanból gyengén
felel, ez idegessé tesz, s akkor ő ezt látva még jobban belézavarodik.
Ma voltak nálunk a magánvizsgák, s ezzel be is fejeztem tanári működésemet.
Az élelmezésről mindenfelől rossz híreket hallok. Galíciában néhol a katonáknak hetek
óta nincsen kenyere. Így lázadás lesz.
Ma érkezett meg, illetőleg jött fel a hivatalba Erdélyi Pál.
Szeptember 7., este. Szombat s következő napokon.
Majd háromhónapi megszakítás után írok újra, hogy nehány közben történt igen érdekes emlékemet el ne feledjem.
3100 László Gyula (†1958) tanító. Kőhalomban tanított, 1919-ben Kolozsvárra helyezték, az Erdélyi
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának munkatársa lett. A román hatóságok kiutasították
Erdélyből, Szolnokon, majd Budapesten telepedett le. László Gyula régészprofesszor (1910–
1998) édesapja. Gyarapította az Egyetemi Könyvtár anyagát. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „László Gyulától vétel, Kőhalom. Ld. 1907, 6–16. onsz., 25–27. onsz., Ld. 1909, 7–19. onsz.”
3101 Zayzon Adél.
3102 Vidákovits Kamilló (1879–1967) sebész, egyetemi tanár. 1909–1920 között a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján dolgozott.
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Ezek közt nekem rendkívül jelentős az, ami oly sok embernek kicsiség: tizenkét napi
budapesti tartózkodásom.
Három napra, legfennebb négyre terveztük. Így vittem pénzt s élelmet is, de a kitört
osztrák sztrájk odarekesztett. Az oláh betöréskor fölvitt könyv, kézirat és levéltári anyagért
mentem föl Ferenczi Miklóssal, András János laboránssal és két csendőrrel. Itthon mindent
előre elintéztünk. Deutsch3103 az Unió3104 szállítója egy nagy bútorszállító kocsit indított
innen, hogy ott ne akadjunk fenn azon. Ennek az üzletvezető innen garantálta 24, vagy
legkésőbb 36 órás megérkezését. Így indultam el Ferenczi után egy nappal, csütörtökön
este, s a tanári kongresszusra utazó kollégákkal érkeztem föl pénteken, június 21-én reggel
Budapestre. Gál Kelemennel, Kiss Ernővel egy fülkében utaztam, s velük együtt jött a
kolozsvári leendő radikális zsidó szerkesztő, Szentmiklósi3105 is Törökszentmiklósig. Nem
ismertük, de a mozik városiasításáról, Janovics Jenő színapostolkodása vagy üzletembersége, s politikai aspirációi és a nemzetiségi kérdés felől homlokegyenest ellenkező felfogással a Királyhágótól Törökszentmiklósig összevitatkoztunk. Rendre kiderült, hogy ki ő. Mi
előbb valami vigécnek néztük. Átlagos újságírói készületű, felületes, nagyhangú és tág lelkiismeretű ember benyomását tette reám. Kiss Ernő volt vele a legélesebb. Látszott, hogy az
erdélyi nemzetiségi viszonyokról, s érzelmekről ennek az embernek halvány sejtelme sincsen.
Budapestre érkezve Gál Kelemenhez csatlakoztam, hogy vele az Egressy utcai áll. iskolához jussak, s ott a kongresszusi tagokkal szállást kapjak. Azzal ugyanis már Kolozsvárt
megvigasztaltak, hogy szállodában helyet nem kapok. Az Egressy utcai iskola a Thököly úti
villamos végállomástól még egy kilométerre van, s mire lecsomagoltunk, elhelyezkedtünk,
kimosdottunk, s beindultunk, úgy eltelt az idő, hogy a félórás villamos utazás után de. 10
óra után értem a M[agyar] Nemzeti Múzeumhoz. Itt találkoztam Ferenczivel, s megtudtam,
hogy a bútorszállító kocsit csak másnapra várják. Deutsch úr is ott volt már.
Siettem megnézni a Nemzeti Múzeum folyosóján elhelyezett kőrégiségtári emlékeket,
majd kiborotválkozva Ferenczivel együtt Budára mentünk, az Országos Levéltárba. Itt
Csánky Dezsőt3106 fölkeresve kimentettem magam a magyar vitézség emlékeinek okleveles
adatai földolgozásához történt fölszólíttatásom3107 utáni hallgatásomért, s megígértem köz-

3103
3104
3105
3106
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Deutsch Herman kolozsvári szállító iparos.
A Deutsch testvérek szállítóvállalata.
Szentmiklósi József újságíró. 1918-ban a Keleti Újság napilap első felelős szerkesztője.
Csánki Dezső (1857–1933) történetíró, levéltáros. 1919-től az Országos Levéltár főigazgatója.
A hivatalos felkérés szövege: „A Magyar Történelmi Társulat, Fraknói Vilmos püspök úr nagylelkű adományából a régi magyar hősiességnek tudományos irodalmi emléket kíván állítani egy
könyvben, mely – a püspök úr óhajtásához képest – a leghitelesebb forrásokból, a királyi adománylevelekből, az azokkal megjutalmazott magyar hősöket, s az azokban leírt hőstetteiket a
legrégibb időktől a francia háború befejezéséig egybefoglalja. E kiadványunk adatgyűjtési munkálataihoz dolgozó társnak i[gen] t. Tanár urat is felkérem azzal a megbízással, hogy a Kolozsvárott az 1301–1526. közötti időszakból őrzött oklevelek anyagát szíveskedjék átnézni, s a talált
adatokat az alább közölt séma szerint kicédulázva nyomtatásra alkalmas alakban (tehát a papírnak csak egyik oldalára, könnyen olvasható betűkkel írva, s a cédulákat folyószámmal ellátva,
az adományozó királyok szerint időrendben csoportosítva), lehetőleg minél előbb a társulati
Elnökség címére (I. Vár, Orsz. Levéltár) beküldeni szíveskedjék)”. Csánki Dezső levele Kelemen
Lajosnak (Bp., 1917. augusztus 3.). ROLKMI Fond 593.
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reműködésemet.3108 Megismerkedtem Dőry Ferenccel.3109 Igen képzett, talpig úriember.
Beszélgettem Baranyay Bélával3110 is. Dénes Miklós3111 kissé uraskodó föllépése – melyet
levéltárosságom hallatára három fokkal lennebb szállított – nem tetszett nekem.
A regeszták készítése felől Lampérth Gézával3112 tárgyaltam. Milyen másnak képzeltem
én ezt a költőt! Pocakos, középtermetű, vöröses, kissé szeplős alakja igazán nem mutat poétára. Egyébként értékes embernek láttam, de úgy vettem észre, hogy a társai nem szeretik.
Zárásig voltam fenn, s a régi budai házakban sokat gyönyörködve ebéd nélkül maradtam, s
csak jó későre ettem valamit. Gyermekileg élveztem a várost, rajongva bámultam szépségeit, s titkos örömmel jártam és élveztem azt a titkot: milyen jó, hogy nem látszik meg az
emberen kívülről, ha 22 évig nem járt a fővárosban.
Délután ötre leértem a Bakács térre, Mikó Miklósékhoz, Lenke nénihez.3113 Teával és
vajas kenyérrel megvendégelt. Itt találkoztam Fráter Bélánéval,3114 kit most ismertem meg.
Derék rokonszenves úriasszony. Estére már 8-kor az Egressy úti iskolában voltam. Legelőbb
értem haza, s hazulról hozott csomagomból jól vacsorálva még azután egy órával jöttek
rendre a társak, köztük Kovács Dezső, Tárkányi György stb. Azt újságolták, hogy másnap
valószínűleg megállanak a villamosok is.
Ez aztán igaznak bizonyult, s reggel kézitáskámat magamhoz véve vagy hetedmagammal, köztük 3 debreceni kollégával, gyalog beindultunk, s egy órai gyaloglás után ők megérkeztek a régi országházhoz, én pedig a Nemzeti Múzeumhoz. Itt a régiségtár gótikus szobájában vagy másfél órát töltöttem el, s megnéztem az ötvösműveket is. Megismerkedtem
dr. Kenczler Hugóval3115 és Paulovics Istvánnal,3116 s futólag Ernyey Józseffel3117 is. Kenczler
délben elvitt a Szikszay-féle vendéglőig, hol aztán elég jól, s nem drágán ebédeltem. Eszembe
jutott, hogy Édesapám is a Szikszayban ebédelt, mikor az 1880-as évek elején, tán 1882-ben
a kineveztetése alkalmával Budapesten járt.
Ebéd után kimentem a Dunáig, s a Ferenc József hídon átsétálva, elmentem a Fehérváry
útra, hogy tájékozódjam a 37. számról, mert ott laktak Mikó Gáborék, s Erzsike írt volt
nekik, hogy végszükség esetén hozzájuk szállok. A házat megkapva a Mányoki úton jöttem
3108 Csánki Dezső máskor is kérte Kelemen Lajos szakmai segítségét. „Dr. Iványi Béla országos levéltári fogalmazó úr körülbelül a jövő hét második felében Kolozsvárra szándékozik utazni,
hogy hogy ott egyebek közt az Erdélyi Múzeum Egylet levéltáraiban is kutatásokat végezzen a
Buda város történetére és a Losonczi Bánffy családra vonatkozó oklevéltár számára. Ez ügyben
már hivatalos átiratot intéztem Dr. Erdélyi Pál főtitkár úrhoz. Igen kérném tisztelt Titkár urat,
hogy a maga rszéről szintén legyen kegyes dr. Iványi fogalmazó urat munkálkodásában és kutatásaiban ismert szeretetreméltóságával és ügybuzgóságával támogatni.” Csánki Dezső levele
Kelemen Lajosnak (Bp., 1912. november 6.). ROLKMI Fond 593.
3109 Jobaházi Dőry Ferenc (1875–1960) levéltáros, történész. 1898-tól 1934-ig országos allevéltárnok, főlevéltárnok, levéltár-igazgató.
3110 Baranyai Béla (1882–1945) történész. 1913–1922 között az Országos Levéltár tisztviselője.
3111 1913-tól országos levéltári fogalmazó.
3112 Lampérth Géza (1873–1934) költő, író. 1898-tól 1922-ig az Országos Levéltár munkatársa.
3113 Mikó Miklósné Tauffer Lenke, Kelemen Lajosné Mikó Erzsébet nagynénje.
3114 Fráter Béla felesége, kisrédei gróf Rhédey Júlia (1836–1924).
3115 Kenczler Hugó (1884–1922) művészettörténész. A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának,
majd az Országos Szépművészeti Múzeumnak a tisztviselője.
3116 Paulovics István (1877–1937) irodalomtörténész. A selmecbányai, majd a kiskunhalasi gimnázium tanára.
3117 Ernyey József (1869–1945) etnográfus, gyógyszerész, nyelvész, történész. 1892-ben Kolozsvárt
tette le gyógyszerészi vizsgáját.
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vissza, s megmásztam a Gellért-hegyet, gyönyörködtem a nagyszerű kilátásban, s a Gellértszobornál lejutva fölmentem a Duna-soron egész a Margit-hídig. Aznap láttam kívülről a
Bazilika s az Akadémia épületét. Uzsonnatájban találkoztam Fodor János kecskeméti kolléga, régi barátommal, s elméleti pedagógussal súlyosbított jogászkodásai fölött eleget disputáltunk. Séta közben láttuk Tisza Istvánt a Kálvin téren, amint a Duna felé sietett. Fodor,
aki dühös ellensége, nem ismerte, s fekete frakkzsakettje alapján reámondta: „Na, ezen is
látszik, hogy tanár”. Elképedt, s hinni sem akarta, hogy Tisza volt.
Vacsorán Kovács Kálmán tanácsára a belvárosi Kovács-féle vendéglőbe mentem, hol
igen jó, de 9 koronás paprikás borjúszeletet kaptam. Innen a Nemzeti Múzeumtól kézitáskámat elhozva, elindultam Mikó Gáborékhoz, de a Fehérváry úton találtam Gábort Lenke
nénivel, s mivel már 3/4 9 volt az idő, azt mondtam, hogy csak az Erzsike által küldött kevés
lisztet akartam átadni. Gábor ugyan mondta, hogy menjek hozzájuk, de a helyzetet látva
restelltem este még ismeretlen feleségéhez, s családjához beállítni. Elfogadtam másnap
ebédre szóló meghívását, s őket a Kálvin térig kísérve, nekivágtam 1/4 10-kor a Mehmed
szultán (Múzeum) körútnak azzal, hogy 11 órára valahogy kimegyek az Egressy útra.
Fáradtan ballagtam a nem könnyű kézitáskával. De mire való intézmény Kovács Kálmán
barátom!? Őt a Népszínház közelében az utcán megtaláltam, s hívott visszafelé. Ajánlotta,
hogy menjek vele rokona, Pap Samu lakására, s mivel ott a cselédszobában kellett volna
hálnom, mert a másikban Kálmán hált a feleségével, inkább a hosszú útra szántam magam.
Nem a cselédszobáért, hanem a Boros Margit3118 – s főleg anyja3119 – szájáért. Kálmánnak
csak hálás lehettem, s vagyok szívességéért. Ő magával csalt vissza, s a Metropolban nem
kapva szobát már-már féltem, hogy bolondot járok, s aztán mehetek éjfélig a szállásomra,
mikor csodára a Pannóniában kaptam egy igen jó kis szobát a második emeleten, s aztán
lecsomagolva, boldogan mentem kis idő múlva a belvárosi kávéházhoz, hova Kálmán Budáról jövő feleségét várta. Itt Nadányi Emil a 8 órai Újság szerkesztője nehány igen érdekes
dolgot beszélt el Ferenc József király életéből, amiket Lukács Lászlótól3120 hallott. Kár hogy
nem írhattam le.
Vasárnap, 20-án délelőtt a Nemzeti Múzeumban, délben ebéden Mikó Gáboréknál3121
voltam. Most láttam, hogy mily jó volt, hogy nem mentem hozzájuk hálni. Cselédjük nem
volt, s kellemetlen lettem volna.
Délután Ferenczi Miklóssal az állatkertben igen kedvesen eltöltve az időt, a Damjanich
utcán mentünk haza.
Hétfőn, 24-én délelőtt a Nemzeti Múzeumban várakoztunk, s láttam a könyvtárat. Délután a Kerepesi temetőt néztem meg. Bizony a temetők sokszor a felejtés és hálátlan gondatlanság emlékeztető kertjei. Itt is Deák Ferenc mauzóleumáról lekopott a névről az aranyozás. Kossuth Lajos síremlékének tigriseiről lelopták a bronz nyakdíszeket, s fönn a magasban
a lépcsőkön piszok volt. Batthyány Lajos mauzóleuma megrepedezve romladozik. Jókai
Mór sírja olyan a rozsdás rácsával, mint egy nagyobb vakondtúrás, s mellette egy korcsmárosnak hatalmas, tömör román ízlésű sírkápolnája emelkedik. Láttam Deák sírja közelében

3118 Kovács Kálmán felesége.
3119 Boros Sándorné Komis Lujza.
3120 Lukács László (1850–1932) politikus. 1910-ben pénzügyminiszter. 1912–1913 között miniszterelnök és belügyminiszter.
3121 Mikó Gábor.
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a sok kedves író, művész és költő sírt. Irányi Dániel,3122 Bartha Miklós, Szilágyi Dezső3123
sírjai, s a díszsír-sorozatok sok szép, de sokszor hazug vagy sablonos emlékeit látva, nagyon
vegyes érzésekkel, szinte lehangolva jöttem szállásomra.
Végre 25-én, kedden megértünk legalább annyit, hogy a Kereskedelmi Bankból az oda
menekített 11 ládát átvihettük a Nemzeti Múzeumba. Itt a páncélszobában sok kolozsvári
csomagot láttam,3124 köztük Gabányi Imre3125 és felesége 3 bőröndjét, s ládáját.3126
A páncélszobában tartózkodásunk alatt fenn voltunk a szoba magas kereken futó tornácán, mert a mi 11 ládánk mind ott volt. Amíg a szekérre a fuvaroslegények vitték ki a ládákat, azalatt bejött egy vézna, vöröses barna, kaftános, fekete szemüveges lengyel zsidó.
Olyan rongyos forma toprongyos alak, akit a szobámba be nem engedtem volna. A bankszolga bekísérte, s egy számozott letétszekrényt a két kulcsukkal kinyitva, a zsidó kebeléből
egy selyem zsebkendőbe burkolt betétkönyvet húzott ki nagy óvatosan, s a kendőből egyenesen a szekrénybe csúsztatta, hol még több betétkönyv s irományok voltak. Felette lévén, a
szembe levő oldalon, minden mozdulatát jól láttam, de ő engem nem. Finom, erkölcsös és
becsületes kereset lehetett, amit így rejteget.
Déli egy óra volt, mire szállítmányunkat a Nemzeti Múzeumba a többihez raktározhattuk.
Ebéd után kimentem a Margitszigetre. Az országháznál akkor oszoltak el a képviselők.
Láttam Vázsonyit.3127 Undok, pöffeszkedő varasbéka. Két emberrel ment, s azokkal, de az
utcának beszélt, hogy hallják az ő nézeteit. A távozó képviselők közt láttam a Dunasoron
Károlyi Mihályt, az igazságügyi palota felé Radvánszky Antalt3128 és Márki Samut, akiket a
belvárosi kávéházban is láttam volt.
Andrássy Gyula3129 szobrát jól megnéztem.
A Margitszigeten, a hadikiállításon sok érdekest láttam. Kivált a háború festőművészetének kiállításában nehány szép darabban gyönyörködtem. Általában rajta van ezeknek a
festőknek a lelkén a főváros kozmopolita, sivár levegője. Nincs megragadó, nincs lelkesítő a
művészetükben. Másolják az elfáradt háborús életet, de lelket önteni munkáikba nem tudnak. Alig láttam három-négy kivételt, bár meg kell adni, hogy kisszerű tárgyakat sok technikai ügyességgel dolgoztak föl.
A budapesti 24. vadászzászlóalj pavilonjában megható emlékeket láttam. Egy elesett
orosz tiszt apróságai voltak. Zsebbeli fölszerelések, mellettük egy sokszínű levélke egy fiatal
nő, s gyermek arcképével. Elgondoltam, hogy ezek tán mindenüket veszthették az elesett
tisztben. Hol lehetnek, s mi lehet a sorsuk a rettenetes orosz fölfordulásban? És hány embernek nem jut eszébe sem ezek sorsa, hiszen nem az ők veszteségük.
3122 Irányi Dániel (1822–1892) politikus, publicista. Az 1848–49-es szabadságharc idején országgyűlési képviselő, kormánybiztos.
3123 Szilágyi Dezső (1840–1901) jogász, politikus. 1889–95 között igazságügy-miniszter.
3124 A Magyar Nemzeti Múzeumban magánszemélyként deponálta még értékeit: „Gróf Bánffy
György Bonchidáról beküldött 5 ládát, Bánffy Katinka grófnő Kolozsvárról beküldött 3 csomagot, özv. Nemes Jánosné grófnő Kolozsvárról beküldött 1 csomagot”. Mihalik József: Erdélyi
múzeumaink és az oláh betörés i. m. 191.
3125 Gabányi Imre (*1898) ügyvéd. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület egyetemi osztályának jegyzője.
3126 Közgyűjtemény számára is fontos anyagokat őrizhettek, mert az Egyetemi Könyvtár vásárolt
tőlük. L. a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával
olvasható: „Gabányi Imrénétől vétel. Ld. 1912, 297–335. onsz. Ms 169.”
3127 Vázsonyi Vilmos.
3128 Radványi és sajókazai báró Radvánszky Antal (1882–1933) országgyűlési képviselő.
3129 Gróf Andrássy Gyula szobrát 1906-ban alkotta Zala György (1858–1937) szobrászművész.
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A Margitszigeten fölgyalogoltam a felső vendéglőig. Mindenütt tele volt a hely emberrel
az étkező és ivó asztaloknál, s a fürdő előtt jómódú üdülőkkel. A felső vendéglőnél leültem
egy külső asztalhoz, hogy egy levelezőt írhassak haza, s rendeltem egy pohár sört. Negyedórára kaptam meg: a levelező rég kész volt, mire hozták, s 90 fillért fizettem érte. A pincér
nem tudta megmondani, hogy merre vannak a zárdaromok. Térképemen nem voltak meg.
Végre egy kertőr útbaigazítására kaptam meg.
26-án a délelőttöm nagy részét az Iparművészeti Múzeumban töltöttem el. Két óráig
néztem a gyönyörű hímzéskiállítást, s Csányi Károly igazgató3130 szíves volt maga végigvezetni a porcelán- és bútortermeken. Sokat tanultam.
11 óra után bementem Varju Elemérhez a Régiségtárba. Többször kerestem, de csak
most kaptam meg. Szívesen fogadott, bár nagyon el volt foglalva. Megnéztem tüzetesen az
ádámosi szentélyszéket, melyről cikkem a Dolgozatokban már ki volt szedve3131 s lementem
a raktárba is, hol megláttam az egykori papiszéket, s megtaláltam a nagyobbik szentélyszék
egyik oldaldarabját, a jellemző toronydísszel. Mikor a raktárból kijöttem, odajött hozzám s
bemutatkozott az öreg Molnár Viktor főlaboráns, s megmondta, hogy a gótikus szobában
levő széket a kettőből állították össze. Egyes darabjai a szúrágás miatt szétmentek, s valószínűleg nincsenek is meg. Bíz ez lelkiismeretlen restaurálás volt.
Délután lementem villanyoson a Népligetig, majd öt óra tájt kimentem a Zugligetbe.
Gyönyörű, kedves hely. Napokig el tudnék lenni ott, de alig félórát lehettem künn az utolsó
villamos állomáson túl, mert tartottam attól, hogy lekésem, s mondták, hogy azelőtt este is
reálőttek a villamosra, s megdobálták a kalauzt a sztrájkolók. Ilyenféle sportért pedig kár
Budapestre fáradni.
Este 7 órára Lenka nénihez mentem, s ott találtam Mikó Gáborékat3132 és a Mikó Ferenc
feleségét, Bartal Ilonát,3133 akit most ismertem meg. Furcsa, zsiráfszerű mozdulatai vannak,
de eszes és értékes, derék asszony. Gáboréknál vacsoráltam. A szállodában kenyérjegyet
kaptam, ami jól fogott ugyan, de nagyon szűk porció volt. Már 25.én Hirsch Ernő nevű
tanítványom jóvoltából hozzájutottam egy napra való kenyérjegyhez. A Múzeum körúton
találkoztam vele, s rögtön ideadta a kenyérjegyét, mikor érdeklődtem, hogy vajon hol lehet
kapni, és megtudta, hogy nekem nincs jegyem.
Június 27-én
az Akadémia kézirattárában töltöttem a délelőttöm nagy részét. Láttam az öreg Szily
Kálmánt,3134 kinek ünneplését elnyelte a sztrájk. Hellebrant Árpád,3135 a könyvtáros igazi
savanyú könyvmoly. Bemutatkoztam neki. Kezet sem nyújtott. Én is aztán a jövőben feléje
sem néztem.
3130 Csányi Károly (1873–1955) építész, művészettörténész. 1932-ben műegyetemi tanár, az Iparművészeti Múzeum igazgatója.
3131 L. Kelemen Lajos: Az ádámosi mennyezetfestmény és szentélyszék. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából VIII. 1917. 233–237, 254–256. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977 i. m. 38–40.
3132 Mikó Gábor.
3133 Mikó Ferencné beleházi Bartal Ilona, Mikó Gábor sógornője.
3134 Szily Kálmán (1838–1924) nyelvész, természettudós, egyetemi tanár. 1905-től az MTA
főkönyvtárosa
3135 Hellebrant Árpád (1855–1925) bibliográfus, könyvtáros, a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének
kiegészítője, sajtó alá rendezője.
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Mészöly Gedeonnal3136 beszéltem huzamosabban. Őt már Kolozsvárról, az egyetemről
ismertem. Kemény János és Szalárdi3137 eredeti kéziratainak szerettem volna a nyomára
jutni, mert ezek az Erd. Múzeum kézirattárából kiadatásuk idején az Akadémiához kerültek, s onnan soha vissza nem kaptuk. Nem akadtam nyomukra én sem.
Az Akadémia kéziratárának gyönge katalógusa – nagy részben Jakab Elek munkája –
körül-belöl annyit ér, mint az Erd. Múzeum kézirattárának indikáló jegyzéke.
Délben voltam az Országos Levéltárban. Lejövet kerestem Veress Endrét Hunfalvy János
utcai (4. sz.) szép lakásán, de még nem volt otthon. A budai vár fala képezi a kert egyik
kerítését, s vadszőlő futja be a barna kőfalat. Igazi történelmi és költői látvány. Veressnek
biedermeier bútorzata is nagyon szép.
Délután lementem a Kelenföld felé, a löszös határszélig, az utolsó házakig, majd visszatérve a kedves, szép budai villák közt sétáltam jó darabig. A budai rész sok helyen egy darab
Kolozsvár, Marosvásárhely, vagy Brassó. Szóval kisvárosiasabb nagyváros. Én jobban szeretem, mint a pesti részt.
Június 28-án
délelőtt a Nemzeti Múzeum kézirattárában kerestem Szalárdit és Kemény János önéletírását. Az utóbbitól meg is kaptam pár ívet. Mivel Kemény Zsigmond adta volt ki az Önéletírást az eredetiből: nem lehetetlen, hogy nála veszett el, s csak a töredék maradt meg.
Sulica3138 mutatta nekem a Nemzeti Múzeum levéltára legrégibb ritkaságait, nyelvemlékeit, s arany függőpecsétes okleveleit.
Délután Mikó Gáboréktól – hova Gyurkának erdélyi útjára Fráter Bélához3139 útikalauzt
jegyeztem le, s adtam át – visszatérőben a várbazár előtt fölmenve, az Albrecht úton fölsétáltam, s megnéztem a Mátyás-templomot kívül-belől. 1896-ban is láttam volt. Sokat gyönyörködtem a Halászbástyáról nyíló nagyon szép kilátásban. Csak az járt folyton az eszemben, hogy milyen kár, hogy ezeket Erzsikém is nem látja velem. Mihelyt Isten módot és
alkalmat ad, fölviszem őt is, hogy együtt élvezzük a sok szépet. Hajón jöttem le a Ferenc
József hídig, s ott egy borbélynál megborotválkozva, este 6-tól 3/4 9-ig az Orvostörténeti
Múzeum alakuló értekezletén voltam.
Tán egyedüli vidéki lehettem ott. Varju Elemér és Szántó Menyhért3140 az új múzeum
alakítása ellen és a régiek továbbfejlesztése érdekében voltak. Ferenczi Zoltán3141 az új alakulása érdekében beszélt.
Azt a benyomást nyertem, hogy itt befejezett tények előtt állunk. Tagányi Károly3142 nagy
fáradsággal készített becses jelentése elől, mely az Országos Levéltár orvostörténeti anyagáról szólott, a közönség megszökött. Összesen tízen hallgattuk végig. Ívet köröztettek, melyre
3136 Mészöly Gedeon (1880–1960) nyelvész, egyetemi tanár.
3137 Szalárdi János (1601–1666) történetíró. Kéziratának első kiadása: Siralmas magyar krónika (Erdély története 1526–1662). Kiadta Kemény Zsigmond. Pest, 1853.
3138 Sulica Szilárd (1884–1945) levéltáros, irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1907-ben a Magyar
Nemzeti Múzeum levéltári osztályának igazgatója.
3139 Ippi, érkeserűi, bélmezei és rogozi Fráter Béla (1831–1919) Bihar vármegye főszolgabírája.
3140 Szántó Menyhért (1860–1945) agrárpolitikai szakíró. 1906-ban megszervezte a Társadalmi (későbbi nevén a Népegészségügyi) Múzeumot.
3141 Ferenczi Zoltán (1857–1927) irodalomtörténész, könyvtáros. 1891-től a kolozsvári, 1903-tól a
budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója.
3142 Tagányi Károly (1858–1924) történész, levéltárnok. 1879-től nyugalomba vonulásáig, 1919-ig
az Országos Levéltár munkatársa.
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nevünket fölírtuk. Innen dr. Nékám Lajos3143 megtudta, hogy ott vagyok, s mikor az ülés
végén lejöttem az előadóterem magas utolsó padsorából, Nékám odajött hozzám, bemutatkozott, s megköszönte azt a részletes javaslatot, melyet neki Kolozsvárról június közepén
felküldtem. Az alakuló értekezletre abból vett kivonat csak halvány árnyéka volt a közel
kétíves tervezetemnek. Nékám meghívott, hogy vasárnap keressem föl a klinikáján, mert
szeretne egyes részleteket megbeszélni velem.
Ernyey Józseffel jöttem el, akit igen derék, komoly értékes embernek ismertem meg.
Június 29-én
délelőtt meglátogattuk Ferenczi Mikóssal K. Sebestyén Józsefet. Éppen hűléssel feküdt.
Felvitte Isten a dolgát. A várban régi öreg házban, de négy szobában lakik. Egyedül volt.
Feleségétől3144 válik. Nagyon örvendett nekünk.
Innen az Országos Levéltárba mentünk. Dőry Ferenc mutatta nekünk a diplomatikai
osztályt, s benne Óváry Lipót3145 felemás, félszeg regestáit, majd Csánki,3146 Barabás3147 stb.
alapos, de 1504 tájt félben hagyott szép regestáit. Az utóbbiakban az a célszerűtlen, hogy
nem külön keresőlapon, hanem az oklevél borítékán vannak, s így a kutató, ha egy darabot
keres: százat fogdos és rongál olyant, melyre nincs szüksége.
Az erdélyi osztálynál megismerkedtem Ányossal.3148 Derék és jó ember hatását tette
reám.
A diplomatikai osztályban egy láda lehullott, sőt ledobott papíros pecsétet láttam. Ezt is
okosabban és tanulságosabban lehetne kezelni, s értékesíteni.
Egy órakor jöttünk el Dőryvel.
Ebéden a budai Vigadóban voltam. Ebéd után a Margit hídtól kezdve a Vérmezőn, a
Gellérthegy alján mentem le a villamoson, hogy a város ezt a részét is lássam.
Este sétálni voltam a nagykörúton, a Király utcáig. Találkoztam Burger gyógyszerészgyakornok, volt kolozsvári tanítványommal.3149
Az utcán temérdek esti pillangó tolongott és kellette magát. Engem is, három is megszólított, úgyhogy a Király utcából ezért vissza is tértem.
Június 30. vasárnap
délelőtt 9-kor voltam dr. Nékám Lajosnál. Fél óráig beszélgettünk az Orvostörténeti
Múzeumról. Az iránt érdeklődött, hogy vajon egyesülettel kapcsolatosan, vagy a nélkül
valósítsák-e [meg] a múzeumot. Én egyesülettel ajánlottam, hogy így több érdeklődést
lehessen lekötni iránta.
Aznap 10–12-ig másodszor voltam az Iparművészeti Múzeumban, s most már a hímzéskiállítás katalógusával3150 ezt a részt alaposan végigtanulmányoztam. 12–1-ig a M[agyar]
3143 Nékám Lajos (1868–1957) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár.
3144 Köpeczi Sebestyén Józsefné czeglédi Lakatos Margit.
3145 Óváry Lipót (1833–1919) történetkutató, levéltáros. A budapesti Országos Levéltár főlevéltárnoka.
3146 Csánki Dezső.
3147 Barabás Samu.
3148 Ányos Lajos (1876–1960), az Országos Levéltár munkatársa
3149 Burger Frigyes hazatérve megnyitotta gyógyszertárát a Mátyás király tér 9. sz. alatt.
3150 Csermelyi Sándor: Magyar hímzések kiállításának leíró lajstroma. Bp., 1918, Országos Magyar
Iparművészeti Társulat.
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N[emzeti] Múzeum Régiségtárában, Ernyey Józsefnél voltam. Ebéden a Pannóniában. Délután egész zárásig az etnográfiai múzeumban töltöttem az időt. Ezalatt jó zápor esett. Az
Andrássy úton gyalogoltam be. Vacsorán a Szikszay-féle vendéglőben voltam.
Az utóbbi napokban nehezen jöttem ki a kis porció kenyerekkel. Az enyém ötödnapra
elfogyott. Sajtom megpenészedett kissé, s négy napra vége volt. Szalonnám 10 napig kitartott. Addig mindennap azt reggeliztem, s eleinte vagy kétszer azt is vacsoráztam. Mikor a
kenyerem fogytán volt, Hirsch Ernő nevű gimnázista kolozsvári volt tanítványommal találkozva, ő adott előbb kenyérjegyet, s tőle tudtam meg azt is, hogy a szálloda portásától
naponta kaphatok. Ebédnél azonban a kenyérhiány miatt soha nem laktam jól, s a hiányt fél
kiló barackkal igyekeztem pótolni, ebédhez és vacsorához beosztva ezt a mennyiséget.
A szállítótól értesültünk Ferenczivel, hogy a bútorkocsink megjött, s reggel előáll.
Július elsején reggel így kifizettem a Pannóniában kilencnapi szállásomért 54 koronát, s
a borravalókat és elindultam a Nemzeti Múzeumhoz, hova a bútorkocsi 1/2 9-re oda kellett,
hogy érkezzék. Kilenckor jelentkeztünk Fejérpatakynál,3151 s titkára átadta az őrzött anyagból legelőbb a Kereskedelmi Bankból oda átvitt 11 ládát, majd 10 órakor a szekér érkezése
után a többit is. Egy középtermetű, értelmes, jó arcú Vas megyei magyar rokkant katona
erejét és végtelen ügyességét bámultam, amit a nehéz ládák játszi kihordásával és fölrakásával mívelt. Hét helyen sebesült. Karját, kezét, lába sebét mutatta is. Az az értelem és nyugodtság, mellyel nehéz munkáját végezte, s az a becsületes tisztaeszű magyar józanság,
amely beszédében megnyilvánult, bámulatra ragadott. Kár, hogy nevét elfelejtettem.
Nehány ládát mi is megfogtunk, s egy óra alatt a fölrakodás megtörtént. Mikor azonban
a kocsis behajtott a Múzeum udvarára, a bútorkocsi megfordult, s beléütközött előbb a kapu
egyik vetőkövébe, azután pedig egy római kőemlékbe, s megsérült. Mikor megrakva megindították, jól látszott, hogy félre dől, s folyton farolt. Erre megállították nagy bajjal, egy
hédert, vagyis emelőt kerítettek, s közel egy órai munkával a tengelynél megferdült rugókat
megjavították. A tengelyfej is meg volt sérülve, s attól féltem, hogy a kerék szétmegy, s mi az
utcán maradunk.
Tizenegy utánra vártak a pályaudvaron, s fél kettőre értünk ki.
A pályaudvar előtt még az a balsors ért, hogy egy elakadt teherautót kocsisunk ki akarván kerülni, belehajtott a villamosvágányokba, s elakadt. Negyedóra alatt 23 Kőbánya felől
jövő villamoskocsit állítottunk meg. Legalább 3–400 ember várt már a közeli útkereszteződésnél, hogy továbbmehessen. Reánk is morgott egy-egy utas, de azért aránylag igazán
csendesen és fegyelmezetten viselkedtek. Végre nehány katona és villamoskalauz segítségével kitoltuk a kocsit, s bevittük az állomásra.
Itt a megfelelő vasútit Ferenczivel közös megállapodás szerint 20 korona borravalóval
jóindulatra hangolva, megkaptuk a teherkocsit, s a két csendőrt otthagytuk, és bejöttünk
ebédelni. Délután háromra be volt rakva a bútorkocsi. Ott láttuk a rettenetes árutorlódást a
sztrájk miatt. Két-három hetűs feladott csomagok, autók, ládák vonatsor számra meg voltak
torlódva.
Ferenczi a kirendelt mozdonyvezetőnek is megállapodásunk szerint 20 koronát adott,
hogy a kocsinkat az Erdély felé induló vonathoz idejében bevigye. Vártuk is eleget, míg négy
óra tájt a mozdony előállott. Mire kivontatott, s bevitt a Keleti pályaudvarra, ott már nem
engedtek be, s nehány perc várakozás után a vonat mellettünk elment.
3151 Fejérpataky László (1857–1923) történetíró, egyetemi tanár. 1915-től a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, majd főigazgatója.
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Visszatértem a Pannóniába, s itt most egy második emeleti udvari szobát kaptam még.
Egyetlen üres szoba volt. Előbb nem volt üres egy sem, de azzal bíztattak, hogy este 9-re
menjek vissza, s így jutottam hozzá.
Reggel jókor aztán kijöttem, s a Keleti pályaudvarral majd átellenben hideg fölvágottat
vásárolva az útra, délelőtt elindultunk.
Nagyváradon le akartak kapcsolni, s csak a csendőrőrmester erélyes föllépésére, s arra a
kijelentésemre, hogy én 11 nap után nem várok, s nem maradok a váradi pályaudvaron,
hanem jegyzőkönyv mellett átadom a felelősséget a főnök úrnak, engedtek tovább. Ennél
többet ért azonban az, hogy a csendőrőrmester ismerte a mozdonyvezetőt, s ennek az útján
jutalmat ígértem neki, ha elvisz. Így aztán nagy személykocsit kapcsoltak le szabadságos
katonákkal, akik nem is bánták az ott maradást, mert így is mindegy volt nekik, hogy hol
éjjeleznek, s mi eljöttünk.
Reggel fél kilenckor a kocsi már a könyvtár előtt állott, s délre a ládák egy része a szobáikban. A többit is 3 nap alatt elhordták a dolgosabb szolgák. Nehány fölvitelében én is segítettem.
Július 15-én mentem be Dobokára, Gidófalvy Pistához. Ott voltak Gidófalvy Bélánéék,
Ilonka és Rózsika leányaival, s három nap múlva lejött Gidófalvy Béla3152 is. A hónap végén
odajött Szántó Menyhért furcsa félbak típusú Irén leánya is. Ez a jövő század nevelése. Kozmopolita, fiús, sőt ennél is furcsább. Öltözete, hajviselete, hangja és megjelenése olyan, hogy
Haller Gusztávék,3153 kik egy kocsiban utaztak vele Kolozsvár felé, külön érdeklődtek
Kolozsvárt e 17 éves leány után, hogy fiú volt-e vagy leány? Sehogy sem talált a társaságba.
Együtt ment el Gidófalvy Béláékkal.
A hónap végén bejöttem egy napra. Augusztus elején vette ki Gyergyai3154 a kicsi Erzsikém manduláját. Ők hetedikén jöttek ki. Ekkor már Pista benn volt és sárgaságban feküdt.
A gazdaság vagy 12 napra jóformán egészen vezetésemre maradt. Mikor pedig Pista kijött,
még olyan gyenge volt, hogy nem volt szabad szekereznie sem. Így két napra 14–15-re
bejőve, legsürgősebb múzeumi dolgaim elintéztem s újra kimentem. Az idén sok bajom volt
a számadásokkal és kifizetésekkel, ami nem kenyerem. De a gyomrommal is sok bajom volt,
mint minden dobokai vendégnek is. Ez volt az oka, hogy 6 hét alatt csak egy kilót híztam.
Augusztus utolsó napjai egyikén voltam Magyarderzsén az öreg özv. Almádi Viktornénál, Teleki Katánál. 1587-beli címeres nemesleveléért, s családi kis krónikája is van 1609-től
1658-ig, s a ványai Telekiekről, kik Kolozsvárt éltek.
Szeptember 25., Szerda. 1918.
Erről a hónapról újra együtt írom föl nehány napom, akkor nyomban föl nem írhatott
megjegyeznivalóját.
Szeptember 6-án járt a könyvtárban br. Hatvany Lajos,3155 a Pesti Napló nyugatos zsidó
szerkesztője. A zsidót azért írom ide, mert jellemző sajátsága. Gyalui bemutatott neki, s
szóba kerültek Wesselényi Miklós naplói. Mondtam, hogy Kardos3156 nekem is írt ebben az
3152 Gidófalvy Béla (1860–1926) ezredorvos, dr. Gidófalvy István közjegyző testvére.
3153 Hilibi Haller Gusztáv (1873–1923) ügyvéd. Kolozsvár utolsó magyar polgármestere, a Magyar
Párt és az Erdélyi Római Katolikus Státus alelnöke .
3154 Gyergyay Árpád.
3155 Báró Hatvany Lajos (1880–1961) kritikus, irodalomtörténész. 1917-ben a Pesti Napló, majd az
Esztendő szerkesztője. Részt vett a Nyugat folyóirat megalapításában.
3156 Kardos Samu.
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ügyben, de én vele nem dolgozom, mert közönséges, tanulatlan, svindler. Másnap mikor
ismét ott járt, invitált a Pesti Napló s az Esztendő hasábjaira is, ha olyan és odavaló közleményem lesz. Megköszöntem a figyelmét, de aligha élek vele. Wesselényi naplóinak nemi
vonatkozású, a másolatokból kihagyott részei nagyon érdekelték volna. Most azért jött
Erdélybe, hogy Petőfiről benyomásokat szerezzen.3157 Szegény Petőfi, ha a maga képére
találja teremteni!
Szeptember 7-én jött meg április 16-tól a fizetésem, összesen 3917 korona, minden járulékkal együtt. Soha ennyi pénzt fizetésbe kezemhez nem kaptam még. Jó része előre le volt
kötve már.
Májusban a múzeumi tiszteletdíjamnak I. és II. negyedévi 600 koronáját vettem fel, júniusban Zayzon Adélkának takarékba szánt 700 koronáját kérte el Erzsike kölcsön. Júliusban
Erzsike 1000 k[orona] előleget vett föl, s megkaptam a Berde-jutalom 1000 koronáját, s
augusztusban is ebből éltünk. Szeptember 4-én már csak 2 korona volt minden készpénzünk. Gyaluihoz bementem, hogy az utalás sürgetését kérjem akkor, s 7-én a pénz itt volt. E
hónap 15-én járt itt Piroska húgom3158 Szegedre menőben, Pista fiával. Ebből a gyermekből
is bajosan lesz valami. Rossz szeme van, s bár 13 éves, csak most megy az I. gimnáziumba
és oly tudatlan, hogy azt hitte, hogy Kolozsvárnál a Szamos folyik, s ezen túl már itt az
Alföld. Apjuk hadifogsága alatt mind a három tekergéshez szokott. Miklós nagy terhet vett
a nyakába, mikor arra vállalkozott, hogy őket Szegeden tartja, s rendhez szoktatja. Piroskának én is 20 k[oroná]-t pótoltam az útiköltségéhez. Úgy volt, hogy Váradig kíséri a fiát, és
visszajövet kiszáll nálunk, de azóta vissza nem jött, s nem is írt.
Szeptember […]3159
Kedden kezdtük a bodzabogyó-szedést, s folytattuk 18-án is, 20-án. A konviktusnak 47
és fél kilót főztek ki. Eladtunk kilóját 30 fillérjével, 35 kilót. Legtöbbet én vettem a növényalapunk javára.
22-én 10 fiúval s kicsi Erzsikémmel a Hójában voltunk játszani.
17-én érkezett Zsigmond Titusz bátyám. Bementem vele a belgyógyászatra Elferhez.3160
Három perc alatt kész volt a vizsgálattal, s rögtön láttam, hogy nagyobb baj van. 20-án átvitték a sebészetre. Itt is naponta meglátogattuk. Vasárnap, 22-én Irma, a leánya benn volt nála
Egeresről. Ekkor még nem tudtuk, hogy mikor operálják. Nálunk ebédelt, s délután 3-kor
ment be a kórházba. Másnap 11-kor Erzsike bement meglátogatni, akkor már túl volt az
operáción. Gyomorfekélye volt. Májustól 20 kilót fogyott, s mivel nagyon le volt gyengülve,
az operáció nagyon megviselte.
Ma reggel 8-kor és du. 3-kor én, de. 11-kor Erzsike volt benn nála. Rossz éjszakája után
reggel halotti sárgán, tátott szájjal aludt. Olyan volt, mintha meghalt volna. Krecsméry
3157 Hatvany Lajos kolozsvári megjelenését Gyalui Farkas is megörökítette. 1918. „Szeptember 6.
Érdekes vendégem jött: Hatvany Lajos báró, többszörös milliomos, aki külföldön doktori vizsgát tett s a nyugatosok feje, mert bőkezű költséggel költ, így vezérük. Hatvany megvette a Pesti
Naplót, annak főszerkesztője, továbbá Esztendő cím alatt folyóiratot ad ki. Petőfivel foglalkozik
és Kossuth kiadatlan szerelmes levelét közölte egy fiatal lányhoz. Az ún. intimitásokat keresi.
Kolozsvárra azért jött, hogy azt a Biasini szállót nézze meg, melybe Petőfi szállott.” Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 254.
3158 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
3159 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
3160 Elfer Aladár.
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dr.3161 akkor látogatta meg, s pulzusa vizsgálására fölébredt. Akkor kapott legelőbb 3 kanál
vizet inni. 11-kor Erzsike újra aludva találta, s délután 3-kor éppen belépésem előtt pár
pillanattal szunnyadt el. Nem költöttem fel, hogy ne zavarjam. Szegényt nagyon sajnálom.
Tegnap volt a Wass Ottilia-féle hagyaték tárgyalása. Gidófalvy elfelejtkezett róla, s elutazott. Cseke, a helyettese3162 kiment, s én is a könyvtár egy heti szünete miatt az úton Biderman
Józsitól véletlenül értesültem róla, pedig naptáramra följegyeztem. Délelőtt, délután többszöri megszakítással estére lett meg a tárgyalás s a jegyzőkönyv.
Este Pákey Lajossal találkozva, megmondtam neki, hogy családi levelei mind tönkremennek, ha oly nedvesen hagyja, mint én láttam, s ajánlottam, hogy deponálja nálunk, hol
most a szép őszi napokon kitakarítanók.3163 Beléegyezett, de lassúságát ismerve nem tudom,
hogy mikor lesz az elhatározásból tett.
Vasárnap voltam Wesselényi Istvánnénál,3164 hogy testvérére, Rhédey Johanna grófnő3165
re, s atyjára3166 a debreceni képes naptár részére nehány adatot nyerjek. Hívtam, hogy
látogassa meg a levéltárat, s ígérte.
Ma délután volt nálam Szilágyi János vadasdi református pap, egykori könyvtári gyakornok. Ugyancsak ma ment el Désre tőlünk Tóth István menyasszonya.
Október 1., Kedd.
A világháború sorsdöntő fordulatához értünk. Úgy látom, hogy most már nyugaton a
németeket megverték, habár le nem verték. Ezt a bolgárok látták, s mivel az ők szervezetük
kezdetlegesebb, elmaradottabb, fegyelmezettségük pedig kisebb: leghamarébb kiugrottak.
Abból, hogy ma már nálunk is hivatalosan hangoztatják, hogy nem kötünk különbékét,
látszik, hogy ez az eshetőség is fölmerült.
Az események megítéléséhez nincs elég tiszta látásom, de az már tiszta előttem, hogy ma
már a háború folytatása még Németországnak sem hozhat többé igazi értékes eredményeket, nekünk pedig éppen még annyit sem. Becsülettel kitartottunk szövetségesünk mellett,
de most már elég volt. Most már a béke kell, hogy jöjjön. Csak így állhatunk meg, és így is
rengeteg belső bajunk lesz.
Isten megsegít tán, hogy Magyarország területében csorbítatlanul kerül ki ebből a rettentő vértengerből. Minden reményem az, hogy a fönnállásunkért hozott borzasztó súlyos
áldozatok, s az a tény, hogy itt ezer év óta csak mi voltunk képesek államot alkotni, méltánylásra találnak. Csak aztán tanulnánk különbek és jobbak lenni.

3161 Krecsméry Károly, a kolozsvári Sebészeti Klinika és Műtőintézet másodorvosa.
3162 Cseke Vince.
3163 Kelemen Lajos szóbeli javaslatát írásban is megismételte. „Szeptemberben múlt két éve, hogy
először voltam bátor Igazgató úrnak családi levelei örökös megőrzésére becses figyelmébe ajánlani az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárát, s most szeptember 23-án vagy 24-én este megújítottam kérésemet. Mind a két alkalommal az az aggodalom vezetett, hogy midőn 1916 nyarán
a leveles ládák egyikét láttam, annak anyaga már akkor penészes és dohos volt, s azóta az ezzel
járó romlása az anyagnak bizonyosan jelentékenyen előrehaladt.” Sas Péter: Kelemen Lajos levele Pákey Lajoshoz (Kolozsvár, 1918. október 18.). Keresztény Magvető, 1997. 2. füzet. 136.
3164 Hadadi báró Wesselényi István (1836–1885) özvegye, kisrédei gróf Rhédey Stefánia (1836–
1925), az Erdélyrészi Nőipar Egylet elnöke.
3165 Kisrédey gróf Rhédey Johanna (1838–1912).
3166 Kisrédey gróf Rhédey János (1799–1872) császári és királyi kamarás.
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Gyalui már a 24-e körül megjött bolgár vereséghírekre3167 azt az utasítást adta, hogy a
Budapestről behozott anyagot ne csomagoljam ki. Mikor megérkeztünk nekem is az volt a
véleményem, hogy a háború végéig hagyjuk, legfönnebb nagyon indokolt esetekben bontsunk ki egy-egy okvetlenül szükséges ládát, de Erdélyi sürgetett vele. Mondtam, hogy a félévi zárlatig nem tehetem, s mivel a júniusi tíz utolsó napomat elvitte a Budapestre rekedés,
ezt július elején kellett pótolnom. Végre arra utasított, hogy nyári szünetem után az legyen
első dolgom. Azonban a jó és szép őszi napokat a Lázár-levéltár egy láda odafelejtett levele,
s a Nemes grófok levéltára bontogatására szántam. Ezt szeptember első napjaiban Gyaluinak is bejelentettem, de ő nem valami örömmel fogadta, s kifejezte azt a nézetét, hogy ha
már az anyagot lehoztuk, hozzuk is rendbe, hogy minél előbb minden a helyén legyen.
Ellenvető észrevételeimre aztán nem erőszakolta a dolgot, s én folytattam a rendező munkát. Jó, hogy nem bontottuk ki a sok ládát. Csak újakat ne kelljen még csomagolni hozzá.
Tán mégis a béke jön, s megóv új bajoktól.
Szombaton este bevittem a Kolozsvári Hírlaphoz egy cikket a múzeum helyisége érdekében,3168 s egy nekrológot az öreg László József kegydíjas szolgánkról. Egy másik múzeumi
közleményt az Újságnak adtam be.3169
A K[olozsvári] Hírlap kiadta cikkemet, de a nekrológ elmaradt, erre a hétre. Ellenben
Ligeti Ernő3170 volt tanítványom igazi zsidó újságírói felületességgel a számba adott a
múzeum szenzációs Kossuth leveleiről egy olyan nyilatkozatot, amilyent nem tettem, Kossuthnak a Wesselényi-levéltárban másolatban meglevő, a fogságából írt levelei ügyében.
Bosszantott ma a hír reklámossága. Gyalui jó tanáccsal akart ellátni, hogy „ne nyilatkozzam
az újságíróknak”. Mondtam aztán Gazelli előtt neki, hogy Ligeti egy beszélgetést forgatott
így ki. Jó, hogy a múzeum ügyének nem árt.
A Bocskai-teret a Régiségtárnak a városi közgyűlés megszavazta helyül. Mennyi bölcs,
hozzáértő, okos beszédet hallottam ma erről az unitárius kollégiumban! Egyikük sem megy
el oda estefelé, hogy lássa azokat a cégéres aljasságokat, amik olyankor ott folynak. A
K[olozsvári] Hírlap pedig igazi zsidó ízzel támad Apáthyra, amiért ezt fölemlítette.3171
Zsigmond Titusz bátyám még mind rosszul van, bár nem rosszabbul, mint előbb, de
gyenge. Gennyes hörghurutja gyengítette le.
Szegény Lőrinc sógoromtól3172 szeptemberben három levelezőt kaptam 1917. november
4-ről, 1918. I. 31-ről és III. 18-ról. Milyen sorsa lehet neki Omszkban, ha ugyan ott van?
Minden valószínűséggel a csehek kezébe kerültek, s ezek az aljas gazemberek kétségtelenül
visszaéltek elhagyott és védtelen helyzetükkel.
Pap Domokostól is rég nem kapok semmi hírt.

3167 Bulgária vereséget szenvedett az antant csapataitól, és szeptember 25-én békekötést kezdeményezett. A fegyverszünetet Szalonikiben, szeptember 30-án írták alá.
3168 Lásd Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeumért. Kolozsvári Hírlap, 1918. szeptember 29. 3. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 214.
3169 Lásd Kelemen Lajos: Mi van az Erdélyi Múzeum Régiségtárában. Méltó hely milliós kincseknek! Ujság, 1918. szeptember 30. 3. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok i. m. 215.
3170 Ligeti Ernő (1891–1945) író, költő, újságíró. Az Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapítója, Az Erdélyi Helikon írói munkaközösség tagja. 1918-tól a Kolozsvári Hírlap felelős szerkesztője.
3171 Kolozsvári Hírlap, 1918. október 2. 3.
3172 Mikó Lőrinc.
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Október 3., csütörtök este.
Válságos napjai országunknak s nemzetünknek a maiak. Istenem segíts meg!
Ma arról beszéltek, hogy holnap deklarálják Csehország függetlenségét, s aztán jön a mi
teljes önállóságunk, magyar hadsereggel. Alig olvasok fővárosi lapokat. Mindeniket olvasni
kellene, hogy némileg képe lehessen az embernek a helyzetről. De így legalább nem izgatom
magam.
Tegnap találkoztam Székely László orvosnövendék volt tanítványommal, ki még 1914
ősze elején esett volt fogságba. Majd három évet töltött a Murman partvidéken. Első évét a
Volga mellett raboskodta. Mondja, hogy ott ezrével pusztultak el a mi emberink az egészségtelen klíma s a piszok miatt.
Tegnap estétől ma estig csaknem szakadatlanul hull a sűrű őszi eső. Debuisset iam
pridem.3173 Egy csepergőt kivéve egész szeptemberben nem hullott eső itt.
Október 12., éjjel.
Mindennap új riasztó hírek bolondítnak, pedig úgy igyekszem magam bebiztosítani az
izgatottság ellen, hogy napokig nem veszek fővárosi lapokat a kezembe. Igaz, hogy így aztán
a még megbízhatatlanabb és lármásabb kolozsvári kis hazugoknak esem zsákmányául. Legjobban a föderalizmus izgat. [IV.] Károly királytól kitelhetik ez is hirtelenében. Végre is mit
tudnánk tenni most ellene? A tömegeket elaltatva a demokrácia jelszavával. A munkásoknak és zsidó vezéreiknek nem Magyarország kell, hanem megélhetés és hatalom. Ezekre
támaszkodhatik. A hadsereg neki esküdt föl, s a magyarság úgy megfogyatkozott, hogyha
ma a nemzetiségeket reánk uszítanák, nem bírnánk velük. Ezt tudják Ausztriában is. S
minél tovább húzódik a háború, annál rosszabb lesz nekünk, mert mi fogyunk, s ők maradnak. Új vagyoni alakulásaink pedig a magyar érzés nélkül élő meggazdagottak kezébe juttatják a vezetést.
A keleti erdélyi megyék kiürítéséről beszélnek. Annyi bizonyos, hogy sok csapatot szállítottak arra, bár lehet, hogy ezek a németek csak vereségüket pihenni és enni jönnek ide.
Isten tudja, mi lesz. Csak béke lenne területi épségünk meghagyásával.
Október 8. óta Ferenczi Miklós az E. M. E. titkári irodai segítségem. Szegény Valentinyvel
húztam mostanig, de belőle soha ép ember többé nem lesz. Most a katonák újra behívták, s
most már nem tudtam tovább várni. Elmentem a baráti tekintetek legvégső határáig. Midőn
két napra Szászvárosról itthon járt, megmondtam neki, hogy kénytelen vagyok Ferenczit
fölvenni, mert most már jön a munka, s ezt nem győzzük fél kézzel. Neki majd bélyegző
munkát adok.
Október 10. óta Makai Sándor nevű 17 évbe járó fiatal fiúcska szolgát is vettem föl. Jól
induló fiúcskának látszik.
E hónap 7-én vasárnap bejött Zsigmond Titusz bátyám felesége,3174 s bátyám, bár nagyon
gyenge volt, 8-án este kijött a kórházból, s lement kocsin a Rudolf útra, leánya3175 sógornőjéhez, s innen másnap a gyorsvonattal hazavitték. Holnapra várunk levelet tőlük.
10-én du. voltam Wesselényi Ferenc bárónál a nagyapja naplói ügyében. Kiadásukba
beleegyezik. Kértem, hogy a második kiadást biztosítsa az E. M. E.-nek, mert Hatvanyék

3173 Debuisset iam pridem = Már korábban kellett volna.
3174 Zsigmond Tituszné Simó Katalin (1870–1947).
3175 Zsigmond Mariska.
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Kardossal3176 biztosan elrontják. Aznap 4-től 1/2 6-ig Kornis Vilma grófnő, Placzekné Kornis Jucika3177 és Pap Alajos és Liszka emléktárgyait adtam ki a Wass-hagyatékból. Fél hatkor
br. Rothenthalnénak3178 hazavitettem a velencei aranyozott ládáját a benne levő képekkel.
Ott volt Wesselényi Istvánné, gr. Bethlen György a feleségével,3179 Szabó Eszter, és később
odajött br. Bánffy Zoltánné3180 s gr. Bethlen Ödönné.3181
Ez nap írtam Kardosnak visszautasító levelet, tolakodó kérésére.
Ma írtam Hatvany Lajosnak Gyalui Farkas levelével egyszerre, egy borítékban. Ő legjobban járna, ha Wesselényi naplói másolatát Kardostól megvenné, s így Kardostól a naplóval
megszabadulna. De neki az üzlet a fő, s egyik holló nem vájja ki a másik szemét.
Ma hallottam meg Gyaluitól, hogy Wesselényi Ferencről úgy írt, hogy kiszerkeszti, ha
nem egyezik belé nagyapja naplója kiadásába. Ha én ezt tudom: el sem mentem volna Wesselényihez, hova különben Gyalui küldött.
A Nemes grófok levéltárát bontogatva sok Cserey-levelet kaptam.
Szegény Erzsikém tegnapelőtt óta fekszik mandulalobbal és légcsőhuruttal. Kivált két
első nap igen kínos volt. Ez a hitvány vasbeton lakás az oka ennek is.
Imre sógorom spanyol lázzal fekszik tegnap reggel óta.
Október 13., vasárnap este.
Délután a kicsi Erzsikémmel a Rákóczi és Donát úton végigmenve, a gazdasági intézet
pallóján átjöttünk a rétre, s a víz mellett, a monostori malomnál haza. Sehol le se ültünk.
Szép, kissé borús, de enyhe őszi napunk volt.
Október 17., reggel 7.
A tegnapelőtt délután kicsi Erzsikémet sétálni vittem, s eközben találkoztam dr. Szász
Károllyal.3182 Tudakoztam tőle Biásról, s ő aztán bizalmasan elmondta, hogy a Székely Ellenzéktől kitették. Csúf dolgokat csinált. Egyes cikkek kiadásáért pénzt szedett, máskor elhallgatásért pénzt fogadott el. Szász Károly szavaival igazi sajtóparazita volt. Azt tudtam, hogy
lapjában az árdrágítókat ostorozza, s ugyanakkor borügynökösködéssel drágít maga is. Ezt
meg is mondtam neki, mikor utoljára itt járt, s óvtam az üzleti és erkölcsbírói szerep összeférhetetlenségének következményeitől. Hallom, hogy házügynök, sajt- és borügynök is volt.
Kapzsian tört a pénzre, s nem is a gazdagodásért, mert gazdálkodni, a pénzzel bánni nem
tud, hanem csak a pénzért s a könnyebb életért. Hallom, hogy egy színésznővel kezdett
viszonyt, és sikerei után dicsérte lapjában, holott mindenki tudta abban a kisvárosban az
előzményeket és azt, hogy a nem jó hangú színésznő nem lett egy hét alatt jobb énekes, mint
addig, vagyis sikereket nem ő, hanem Biás ért el vele.

3176 Kardos Samu.
3177 Göncruszkai gróf Kornis Vilma (*1836) és húga, gróf Kornis Janka (1844–1915), Placzek Károly (1829–1893) közös hadseregbeli ezredes felesége.
3178 Báró Rothenthal Henrik özvegye, hadadi báró Wesselényi Margit (1866–1918).
3179 Gróf Bethlen György felesége, branyicskai báró Jósika Paula (1889–1962), a római katolikus
nőszövetség elnöke.
3180 Bánffy Zoltánné Odescalchi Anna.
3181 Bethleni gróf Bethlen Ödönné, hadadi báró Wesselényi Sarolta.
3182 Szász Károly pénzügyi tanácsos.
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Ady, a lapkiadó3183 tönkre akarta tenni, de mégis hagyták futni. Most már otthon, abban
a kisvárosi világban úgy élni, hogy mindenki tudja viselt dolgait, igazi pokol, ámbár Biás
könnyelműbb, mintsem ezt nagyon lelkére vegye. Két hét előtt még lappal a kezében hatalom volt, de Fortuna szekerén nem tudott okosan ülni, s ma egy bukott senki.
A laptól havi 500 korona fizetése volt. Többi állásaiból is legalább ennyi jövedelme. Csak
szolidság és okosság kellett volna hozzá, hogy jól éljen és hatalom maradjon, de ezek nem
voltak benne. Bukása aláássa más pozíciójit is, és most nemsokára könyörögnie kell, hogy
kíméljék, és élni hagyják.
Tegnap este volt az E. M. E. választmányi ülése. Simán folyt le. Pósta Béla bejelentette a
Keleti Intézet tervét.3184 Nem szerencsésen és nem szerencsés modorában adta elő, s elég
idegenül és bizalmatlanul fogadták. Semmi pozitív tervezetet, reális költségvetést nem
adott, s így végeredményében ezt kérték, és a tervet elvileg elfogadták. Nekem gyanús, hogy
Pósta az Intézettel kapcsolatosan utóbb remélhető és nagy közgazdasági haszonról is elejtett
pár szót. Mióta ő cukorgyáros,3185 az Entreprisse halottszállító egyik igazgatósági tagja, s
legutóbb disznóhizlaló vállalkozó is – amit tegnapelőtt tudtam meg – tartok attól, hogy ez
az Intézet is csak cégére lesz valami közgazdasági tervnek, vagyis magyarul üzletnek.
Október 20., Vasárnap reggel.
Balsejtelmek lidércei nyomnak sokszor órákig. Tegnap különösen rossz napom volt. A
háború veszélyes fordulata a külföldi túlzók, és belső ellenségeink közös túlkapásait erősíti,
s most közös kórusban kiabálnak ellenünk. Itthon is foly az aknamunka. Újra ragyogó arccal járnak a kolozsvári oláh vezérek és vezérjelöltek. Tegnap Zsakó Istvánné3186 mondta,
hogy náluk, Bokajban3187 mennyire megváltozott az oláhság viselkedése. Engedetlen, kihívó
az egész Hunyad megyei oláhság, s a magyarok az 1848. őszi és téli események megismétlésétől tartanak. Dászkeljük3188 a Maros partján olvassa nekik az oláh lapokat és tanítja ki őket.
És ezalatt nálunk vígan foly a pártoskodás. Gr. Károlyi Mihályék pedig még több jogot
ígérnek a jog igazságos gyakorlatára éretlen és méltatlan míveletlen és félmívelt tömegeknek, mintha a demokrácia követelménye nem az volna, hogy a szellemileg és jellemben
kiválóbbak születés és rangkülönbség nélkül vezetéshez jussanak, hanem az, hogy minél
több fegyelmetlen és tudatlan emberre bízzuk országunk és a magunk sorsa intézését.
Még csak az volna aztán hátra, hogy Erdély hovatartozása sorsáról is a tudatlan, bevándorolt oláhság népszavazása döntsön. Ez meghóhérolása lenne a mi életünknek, mívelődésünknek, meggyalázása a múltban teljesített védőszolgálatunknak. A rátermettség és
kipróbált megbízhatóság helyett vak kísérlet egy míveletlen, és ennélfogva megértést nem
tanúsítható népuralommal. Az emberi természet gyarlóságát ismerve, éppen ezért félek a
3183 Adi Árpád (1867–1920) nyomdász, könyvkiadó.
3184 Pallag Zoltán: Pósta Béla és a magyar keleti archaeológiai intézet terve. In: A debreceni Déri
Múzeum évkönyve 2002–2003. Debrecen, 2003. 117–132. és Vincze Zoltán: A Keleti Intézet
Pósta Béla-i terve. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.
Pál-Antal Sándor et alii. Kolozsvár, 2003. Erdélyi Múzeum-Egyesület. 640–657.
3185 Pósta Béla 1915-ben fogott hozzá terve megvalósításához és sikeresen létrehozta – kisleánya
nevének felhasználásával – a Melissa-cukorkagyárat. Buday Árpád: Dr. Pósta Béla emlékezete.
Szeged, 1925. 16.
3186 Zsakó István felesége, Árkossy Gyula királyi közjegyző leánya, Árkossy Ilus.
3187 Bokajfelfalu.
3188 Dászkel = román tanító.
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közeljövőtől. Mert tapasztaltam elégszer, hogy az emberek előbb valamit megcsinálnak
rosszul, s mikor rosszasága már tűrhetetlen, akkor kijavítják, vagy elmennek mellette és
sajnálják, de a platonikus sajnálkozás mellett a sajnálat tárgya tönkremegy. Nehogy mi is így
járjunk.3189
A nemzetiségi képviselők teljes arcátlansággal követelőznek, s azt hiszik, hogy halálra
értünk. A mostani átalakulások zavaraiban nagy baj, hogy hadseregünk idegen földön küzd,
s a szétválással járó komplikált eljárásokat a nép nem értve, demagógok félremagyarázásainak esik martalékául. Nekünk, erdélyi magyaroknak a dolog bőrünkre és életünkre megy.
Isten legyen velünk.
Tegnap Dékáni Kálmán barátom itt járt. Tőle hallottam, hogy Marosvásárhelyt megkapták a bizalmas értesítést a hivatalok összecsomagolásra, s ők is a református kollégium féltettebb emlékeit újra becsomagolták.3190 Ide még nem jött semmi.
Dékáni mondta, hogy Biásnak sem a megyei levéltárnál, sem a kultúrház könyvtáránál
már régebb óta nincs állása. Ügynökösködéseire reá volt utalva, s ő szabálytalanságairól
nem tud. A laptól való megválás fő okának azt mondja, hogy Adi3191 nem tartott elég értelmes, gyakorlott, jó szedőket s e miatt voltak örökös súrlódásaik. Mikor aztán Biás azt
mondta, hogy ő többet ilyen szedők mellett nem szerkeszt: Adi kapott az alkalmon, s fölmondásnak véve a kijelentést, szakított vele.
Csütörtök, október 24., délben.
Tegnap dőlt el délben a lakásperünk a járásbíróságnál. Óvári Elemér, kinek apja3192 jó
pénzért eladta régi lakásunkat, szülőiért minket akart kitenni.3193 17-én kaptam a fölmon-

3189 Kelemen Lajos balsejtelmei egy hónap múlva beigazolódtak. A gyakorlati érzékkel nem rendelkező, a politikai következményeket illetően naiv korabeli magyar elit tagjai A magyar intelligenciához címen kiáltványt tettek közzé, melyben a következő mondatok olvashatóak: „Nem fogjuk egymást fenyegetni. És szabadon alakuljon a szabad népszövetség. Népakarat és önrendelkező jog wilsoni elvei alakítsák. Történeti határok ne legyenek gátjai az önrendelkezésnek.
Éppoly kevéssé a nyelvhatárok: egyforma nyelvű állam több is lehet. A csehszlovák, lengyel,
erdélyi román, délszláv, osztrák, osztrák-német és ukrán nemzeteket, melyek a régi »OsztrákMagyar Monarchia« területén élnek: önmagukkal teljesen szabadon rendelkezőknek tekintjük
és egyenjogúak a magyarral. […] Mert szent a haza: de még szentebb az emberiség!” Az aláírók
között szerepel Ady Endre író, Babits Mihály író, Bartók Béla zeneszerző, Dohnányi Ernő zeneszerző, Erdős Renée író, Fülep Lajos író, Kodály Zoltán zeneszerző, Kosztolányi Dezső író,
Schöpflin Aladár író neve. Lásd József Farkas: Álmok és tények. Magyar írók a demokráciáról és
a nemzeti kérdésről a monarchia felbomlása idején. Bp., 2001, Argumentum. 40–42. (Új Magyar Múzeum. Irodalmi Dokumentumok Gyűjteménye 18.)
3190 Az 1916-os román betöréskor a kollégium könyvtárának értékeit Budapestre menekítették és
1918 nyarán vihették vissza. Sebestyén Mihály : A marosvásárhelyi ev. református kollégium történetéből (1895–1944). Marosvásárhely, Mentor, 2006. 84. Egy korabeli jelentés szerint a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba „a marosvásárhelyi református kollégium részéről beszállítottak 7 ládát”. Ebből tételesen felsorolva négy ládában „régi könyvek, a muzeális tárgyak, a
pénzgyűjtemény, a Bolyai-relikviák” voltak. Mihalik József: Erdélyi múzeumaink és az oláh betörés i. m. 183, 191.
3191 Adi Árpád.
3192 Óvári Kelemen.
3193 Kelemen Lajos már egyetemista korából rossz emlékeket őrzött Óvári Elemérről. KL Lev I.
115–116.
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dást. Imre sógorom3194 járt el ebben az ügyben Óvárinál, s a lakásbizottságnál. A járásbíróságnál Székely Géza ügyvéd képviselt. Én dobokai tartózkodásom idején Pista betegsége
mellett a nagybirtok dolgaival elfoglalva elfelejtkeztem a bérlet meghosszabbításról. Erzsike
pedig szintén elfelejtette, mert július utolsó napjaiban operálták a kicsi Erzsikénk manduláját, s ez elég gondot adott neki. Ezt használta fel Óvári. Apja és anyja pénzvágyát tehát én
fizessem meg hajléktalansággal. Szerencsére Szitás Jenő járásbíró3195 úgy ítélte, hogy május
1-ig a lakásban maradhatunk. Óvári is föllebbezett.
Vasárnap este volt nálam Murvay Árpád hadnagy egykori tanítványom Ukrajnából. Sok
érdekes dolgot beszélt élményeiből. Egyik igen érdekes volt az, hogy antant ügynökök azzal
akarták föllázítni ott levő katonáinkat, hogy minden katona az ukrán államtól napi 20 kor.
zsoldot kap, de ezt a tisztek nem adják ki. Már-már baj lett, midőn reájöttek, hogy honnan
fúj a szél.
Murvay mondja, hogy ugyanazon napon, és csaknem ugyanazon órában az Odessalembergi vonalon egész sorozat hidat robbantottak föl az antant ügynökök. Az odessai
nagyrobbanás idején ő is ott volt a városban. Akkor operálták egy kiújult sebét a nyakán.
A napokban Strasser Elemér zászlós tanítványommal beszéltem. Ez Moszkvában érte és
egy kórház felső emeletéről nézte végig a Kreml ostromát.
Reggel a horvát 79-ik gyalogezred fiumei lázadása és a magyar parlamenti események
izgattak föl.
Milyen szörnyű baromi tapintatlanság kell ahhoz, hogy ma éppen Debrecenben a
Gotterhaltét játszodják! Borzasztó ez a félszeg helyzet. Önálló állam lettünk, szinte akaratlanul, s hadseregünk, melynek önnálósításaért negyedszázadik pocsékoltuk energiánkat,
külföldön és sok helyen idegen vezetés alatt áll.
Az események rohannak s minket a fél világ meghallgattatásunk nélkül akar keresztre
feszíteni.
Délelőtt 11-kor érkezett meg Pap Domokos barátom. A könyvtárban vele és Gyaluival 1
óráig beszélgettünk szomorúra fordult helyzetünkről.
Október 26, szombat reggel.
Tegnap este volt nálam Pákey Lajos. Ma délután megyek a levelesládája után.
Most reggel hét után telefonozta Czecz Rózsika, hogy Gidófalvy Pistát az éjjel vakbélgyulladással operálták s nagyon rosszul van. A hír nagyon levert.
A budapesti véres tüntetéseket nagy aggodalommal olvasom. Ez meggondolatlan elemek vétkes fölhasználása arra a célra, hogy egy lármás kisebbség és a jól szervezett
szociálisták az uralmat magukhoz ragadhassák azon a címen, hogy a rendet csak ők tudják
már biztosítani. „Finis sanctificat media.”3196
Október 28., hétfő este.
Szombaton behoztam a levéltárba a Pákey-féle levelesládát, s ma már missilis levelei
kibontva és időrendben állanak. Birtok és peres anyagából egész csomók megáztak, és rothadni kezdtek. Három ily tönkrejutott csomót el sem hoztam. Sok a penészes anyag is. A két
3194 Mikó Imre.
3195 Szitás Jenő (1886–1958) bíró. A kolozsvári királyi tábla tanácsjegyzője, majd a járásbíróság bírója. 1918-ban Kolozsvár és Kolozs vármegye kormánybiztosjelöltje.
3196 Finis sanctificat media = a cél szentesíti az eszközt.
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Czirják, Botár Andor, Hescheler Lajos és Wolheimer János tanítványaim segítettek, és segítnek most a levéltárban nekem. A múlt héten a Bánffy nemzetségi levéltár missiliseit szedettem idősorba. Egyszer már rendben voltak, de a pecsételéssel összezavarták. Nagy bosszúságomra mintegy 100–120 Wesselényi-levelet, s egy kisebb csomó Lázár-levelet is találtam
a Bánffy levéltárhoz bélyegezve. Éppen így lehet tévedés másik levéltárakban is. A Toldalagilevéltár vagy 15 borítékja pl. Teleki bélyegzővel volt ellátva. Mindez a felügyeletlenség
következménye. Kurucz György nem ügyelt eléggé, s ami még rosszabb: a Bánffy-anyagba a
Wesselényi-anyagot vigyázatlanságból tehette, mert éppen abból valók, melyeket a Danielkötetemhez3197 én is használtam.
Tegnap és ma az amerikai unitáriusokhoz szánt fölvilágosító levelet írtam, s tisztáztam.
Még szerdán megbíztak vele, de nem tudtam előbb nekifogni. Most még le kell fordítni
angolra, s azután küldik Bpestre.3198 Én szeretném, hogy Miklós Ödön3199 révén Hollandiában is megjelenjék.
Ma délelőtt jártam az öreg Farkas Lajosnál jegyzőkönyvet hitelesíttetni. Tegnap este a
főtéren negyed óráig sétáltam vele. Okos, bölcs ember. „Ma minden lehet, és semmit sem
tudhatunk – mondotta. Nem tudjuk, mire ébredünk. És számítni sem tudhatunk, mert nem
ismerjük, hogy milyen tényezőkkel van dolgunk.”
A budapesti eseményekről körülbelöl egy véleménybe vagyunk. A radikális zsidóság
kockáztat – a mi bőrünkre.
Tőle hallottam, hogy Apahidánál sok német csapat jött Brassó felől. Sajnos volna, sőt
végzetes lehet, ha itt hagyják Erdélyt, mielőtt mi a határokra elég erőt vihetnénk. Aztán
jöhet Károlyi tigrisnek, ha a németeknek az utat kiadja, s az oláhok reánk törnek.
Egy kép jut eszembe egy élclapból, ahol a magyar s az osztrák deszkahintáznak. Az osztrák fenn van, s onnan csúfolja a magyart, aki a lelibbent deszkavégen ül. A magyar nagy
nyugalommal csak annyit mond: „Fel találok kelni…” És előre látható, hogy akkor a másik
hogy odaveri magát. Nehogy most a németekkel a szájhősség miatt így járjunk.
Pap Domokos tegnap itt járt. Ma bement édesapja látogatására, s elvitte tőlem Renan
Jézus életét.3200

3197 Kelemen Lajos: Újabb adatok a vargyasi Daniel-család történetéhez. Kolozsvár, 1913
3198 Az erdélyi unitárius egyház vezetői a kialakult és az erdélyi magyarság számára tragédiával fenyegető helyzetben a magyar miniszterelnöki hivatal közvetítésével levélben igyekeztek felhívni
az angol és az amerikai hitsorsosok figyelmét Erdély Romániához való csatolásának negatív
következményeire. A Kelemen Lajos által szerkesztett melléklet címzettje David Lloyd George
brit miniszterelnök és Woodrow Wilson amerikai elnök volt. A melléklet tartalma ma sem ismert, de az akkori megnyilvánulásokból bizonyosan arra akartak rámutatni, hogy a Romániának az általa követelt területekre sem történelmileg, sem jogilag, sem kulturális és geográfiai
szempontból joga nincs. Mindezeket alátámasztja az Egyházi Képviselőtanács 1918. november
20-i jegyzőkönyvének 434. pontja, valamint a magyar unitárius egyház főtanácsának 1920. évi
augusztus 29. és 30. napjain Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve (Cluj-Kolozsvár, 1922).
Lásd Pál János: Impériumváltás (1918–1920) az Unitárius Egyház angol-amerikai kapcsolatainak tükrében. Régió, 2010. 4. sz. 34–35.
3199 Miklós Ödön (1895–1955) református lelkész, egyháztörténész.
3200 Ernest Renan: Jézus élete. Bp., 1911.
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Október 29., este, »szerda« kedd.
Tegnap este olvastam fel a püspököm, Várady Aurél,3201 Gál Kelemen és Költő Gábor
jelenlétében az egyházunk nevében küldendő fogalmazványomat. Pár megtett módosításomat ma este mutattam be. Tegnap lelki örömömre szép sikert értem el vele. Csak adná Isten,
hogy javunkra érne valamit.
Boros3202 beteg. A fordítás most már gondot ad. Ma első felét Gálffynak adták oda.
Tegnap Költőt hazáig kísértem s visszajövet a volt Kikakker – most Belvárosi Kávéháznál – érdekes jelenetet láttam. Benn nagy, fényes közönség ült. Drága ruhák és kalapok
versenye volt ott. Ismert kolozsvári úrinők és férfiak, s ismeretlen gazdagok foglaltak el
katonatisztekkel vegyesen minden helyet. A nagy üvegeken át az itt-ott félrehúzott függönyök mellett benézve mintha egy nagy emberi akváriumot láttam volna. Künn szitált az eső.
A sarkon egy vörös nyakkendős román szocialistát láttam. Több mint tíz éve ismerem látásból. Sipossal valaha odajárt kosztra. Zárkózott, pattanásos, vérbajos forma alak. Nézte a
kávéházi közönséget, s pár lépésre tőle egy másik állott az utca közepén. Úgy néztek be oda,
mintha számba vették volna, hogy kik járnak oda, kik vannak ott. A francia forradalom egyegy alakja jutott eszembe. Ki tudja, pár hét múlva nem mutatkoznak e szemlének is eredményei?
Az ablakoknál cigarettázó nők füstölnek. Valósággal tüntet némelyik a könnyelműségével, s a kirakatba viszi a jómódját, protekciósságát, hogy kihívja vele a szegény és elkeseredett emberek irigykedését.
A dohányhiányra, s becsületfölfogásra jellemző újra az, ami tegnap délután történt
velem a New York sarkán.
Egy polgárasszony nagy sietve ment el mellettem, s elejtett valamit. Figyelmeztettem
reá, s föl is adtam neki. Tán 6 cigaretta volt egy papirosba csomagolva. Nem győzött hálálkodni. „Oh, milyen jó ember. Hogy megmondja, s még ide is adja! Pedig el is tehette volna, ha
akarta volna.” Úgy örvendett szegény, mint máskor tán egy tízkoronásnak. Jellemző, hogy
csodálkoznak már az emberek, ha valaki jogos tulajdonukat visszaadja.
A megindult forradalomra szomorúsággal nézek. Nem eszméi ellen vagyok, mert sok
igazsága van. De emberei nem apostolok, s eszközeitől és túlzásaitól fázom. Féltem a hazámat, amely eddig megállott a viharban, s most az utolsó órákban nem tudja megőrizni belső
rendjét. Félek, hogy megismétlődnek 1848–49 szomorú eseményei egy még több ellenséggel, és a belső rend teljes bomlásával rosszabbított kiadásban.
Ma halálos fásultság, majd végletekig fokozódó izgatottság volt egész napom. Heteket
vénülök a lelkemben minden nap ebben a tanácstalan és szomorú jelenben.
Ma volt itt nálunk ebéden Tóth István. Holnap megy vissza Prágába.3203
Október 30., szerda délben.
Izgalmak óráit éljük. Sokszor a fejbeütött ember kábultságával járok, s nem tudok dolgozni.
Délelőtt Sándor János barátom járt nálam. Az egyház kéziratait s ritka könyveit, melyeket a nyáron kibontott, s helyre tett, most újra kell csomagolnia. Mondtam, hogy bolondság
3201 Várady Aurél (1868–1931) ügyvéd. 1916-ban Kolozsvár város ügyésze. A Kolozsvári unitárius
egyházközség jogtanácsosa, az Unitárius Kollégium főgondnoka.
3202 Boros György.
3203 Tóth Istvánt Prágába rendelték hadteste, az 51. gyalogezred háborús emlékalbumának szerkesztéséhez. Unitárius Közlöny, 1918. 7. sz. 101.
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ma effélét Budapestre, a tűzfészekbe küldeni. Hiszen ott most az utcán barikádot csinálhatnak belőle.
Mindketten könnyeztünk vigasztalan jelenünkön és kivált jövőnk miatt. Mi lesz a családunkkal?
Délelőtt 11-kor láttam a tüntetőket, mikor a Mátyás király utcán kijöttek. 3–400 ember
volt nemzeti zászlókkal, a Szózatot énekelve. Levett kalappal, sapkával mentek. Verte őket az
eső. Egy csomó spanyolnátha biztos.
Lechner Károly mondta, hogy Budapesten miféle véres összeütközések voltak. Állítólag
6–700 halott van. Károlyi a miniszterelnök.3204
Jó volna már bárki, csak rendet tudna tartani, de a lavina megindult. A függetlenségi, a
radikális polgári és a szocialista párt mind rendet is ígér, de a maga rendjét érti alatta, s
külön célokra tör. Félős, hogy a durva tömegek egyiket sem követik, hanem anarchia tör ki.
A katonaság esküt tett a királynak, s most ez alól a Nemzeti Tanács állítólag feloldotta.
Erdélyben ebből baj lesz. Az oláhoknak is eszébe jut nemzeti tanácsot csinálni, vagy régi
esküjöket híven megtartani, s akkor kész a polgárháború.
Most csak a zavar van mindenfelé, és semmit sem látunk tisztán.
Azt azonban látom, hogy míg a magyar fiatal egyetemi hallgató-tisztek sapkarózsáikat
ledobták, az itteni 63. besztercei oláhokból álló ezred tisztjei ugyanezt nem tették meg, s
állandóan utcasarkokon, utcán összebújva együtt láthatók.
Alighanem készülnek valamire.3205
Délután fél négykor Tóth Istvánnal együtt bemenve láttam a városháza elé sereglő sok
katonát s népet, mikor odajött. Visszatérőben mikor özv. Hegyesi Vilmosnéhoz mentem,
jött Apáthy hozzájuk.
Este 3/4 8-ig végeztem el Hegyesi3206 levelei és apróságai átnézését. Ott hallottam meg
1/2 6-kor, hogy a Ferenc József úton és a Wesselényi utcában a tömeg boltokat rabolt ki.
Baumzweig üzletét3207 is feltörték. Erzsike éppen ma délelőtt hozatta el a kabátját onnan. Ő
szemtanúja is lett a nép felrohanásának Wesselényi utcából. Éppen a postára indult a cseléddel, hogy a Pap Domokos által Ukrajnából küldött kölest elhozza, mikor a tömeg jött. Elfutottak Mamáékhoz, s onnan Arankáék3208 felé kerülve jött haza.
Hallom hogy a Fellegvárból s a katonai börtönökből kiengedték a rabokat. Rend tehát
nincs, de a rendbontók szaporodnak. Borzasztó, ha a féktelen és míveletlen emberek vad
szenvedélyeik prédájává akarják tenni most az országot. Így elveszünk.
Borosnak délben vittem el az egyházi fölvilágosító írásomat. Felét kellene lefordítnia, de
nagyon savanyúan vette. Gálffy3209 is az este igyekezett lerázni magáról. Jól látom, hogy elkésünk vele.
3204 Károlyi Mihály. Október 30-ról 31-re virradó éjjel győzött az őszirózsás forradalom.
3205 Kelemen Lajos jól ítélte meg a várható fejleményeket. Feltevését megerősítette Roska Márton
háborús naplójának néhány nappal későbbi bejegyzése. „Az oláh anyanyelvű katonákat oláh
tisztek veszik át, az oláh nemzeti tanácsnak fognak esküdni, a magyarok még nem kaptak észbe,
a magyarok még nem látják, hogy fejük fölött recseg, ropog, ég a tető!” Roska Márton világháborús naplója (1918. november 3.) 3. füzet. MTA Kt. Ms 4546/184.
3206 Borosjenői Hegyesi Vilmos (1854–1917) hírlapíró. 1872-ben a Magyar Polgár, majd a Kolozsvár című lap munkatársa lett.
3207 Baumzweig H. és Társa ruhakereskedők, Wesselényi Miklós utca 25. sz. alatt.
3208 Mikó Imréné Biderman Berta és Zsakó Aranka.
3209 Gálffy Zsigmond.
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November 1., este.
Reggel Tisza István meggyilkolása döbbentett meg. Borzasztó sors így végezni oly nagy
és fényes pályát.3210 Tragikus hős módjára, talpig férfiasan bukott el.3211 Rettenetes volt szegény felesége sorsa, hogy szeme előtt öljék meg.3212
Az emberek nagy része hallgatva, sok ujjongva fogadta a hírt. Részvétet csak a falak közt
mernek mutatni. A terror kezdete ez. Isten a megmondhatója, hogy hol végződik.
Ma a sok rossz hír mellett idegesített az a nagy kellemetlenség, hogy segítségeim a gr.
Nemes-levéltár több száz levelére gr. Gyulay és Kuun pecsétet ütötték. Éppen az amit úgy
hibáztattam, s velem is sajnálatos véletlenségből megesett. „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél.”
Délben megkötöttem Óvárival3213 egy évre a szerződést. 1400 koronára emelte föl a bért,
s csak egy évre kötött szerződést, azzal a családi vagy költött okkal, hogy Wesselényiné vevő
kerültével eladja a házat. Jellemző az a nyilatkozata, ami az időkre is vall. „Hogyha tudta
volna, hogy én a Mikó Erzsike ura vagyok, nem próbálta volna apjáéknak megszerezni a
lakást.” Én 41 évi életemmel, s hosszú munkámmal nem érdemeltem ennyi kíméletet, hogy
csupa a szerencsés véletlen mentsen meg az utcára jutástól. Apja ugyanis megkapta a főtéri
Wolf-féle lakást.3214
Délután az a hír terjedt el, hogy bolseviki csapatok érkeznek Apahida felől. Nagy izgalom volt reá. Láttam a tanfolyamos fiatalságot egy-egy szíjatlan szuronyos puskával sürgölődni. Este 8 felé Sándor Imre barátom telefonált erről hozzám. Szerinte Brassó felől jövő tót
katonák voltak, kik jövet fölgyújtották Tövist. Az innen eléjük küldött katonák Apahidánál
lefegyverezték őket.
Ma itt a hazatérő helyi katonák a barakkban kifosztották az élelmiszer, illetve kenyérraktárt s a ruhatárt. Én is sok bakát láttam katonaruhákkal fölcsomagolva ballagni. Hallom
hogy némelyik 2–3 rendbelit is vitt. Most már az ezután jövők a civileket fogják fosztogatni.
Tegnap este egy Bornemisza br. fiatal katonát a vasút felé menőben két fegyveres katona
600 koronájától fosztott meg.
Most már mindennap ilyen újságokat tapasztalunk. Roppant lelki nyomások alatt élünk.
Sokszor olyan vagyok, mint a halálraítélt, aki csak azt nem tudja még, hogy mikor végzik ki.
Délelőtt járt nálunk Aranka. Sírva jött hozzám is a könyvtárba. Bokájban3215 lévő édesanyjáért, lemenni készülő apjáért, szegény Lőrincért3216 és harctéren levő testvéreiért egyformán aggódva, igazán rettenetes lelkiállapotban él a nehéz napok alatt.

3210 Kelemen Lajos Tisza Istvánról első miniszterelnöksége idején jó jellemzést adott, melyben megjósolta politikája miatti képletes végzetét. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak (Kolozsvár, 1905. január 22.). KL Lev I. 595.
3211 Tisza István utolsó szavai ezek voltak: „Ennek így kellett lennie”. A haláláról szóló írás – honi
szokás szerint – már építeni kezdte emlékművét. Kóbor Tamás: Ennek így kellett lennie. In:
József Farkas: Álmok és tények i. m. 47.
3212 Részletesen l. Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság i. m.
3213 Óvári Elemér (†1944) ügyvéd, Kolozsvár tiszti főügyésze, A Kolozsvári Szent Mihály-egyházközség választmányi tagja
3214 Wolf-ház = reneszánsz, emeletes épület, amelynek kapualjában 1572 és 1591 évszámot viselő
címerpajzsok utalnak az első építkezésekre. A Wolf család után az Ákontz kereskedőcsalád birtokába jutott. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919. i. m. 64.
3215 Bokajfelfalu.
3216 Mikó Lőrinc.
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November 3., vasárnap délután.
Levittem az egyházi levéltárba a nálam künn volt köteteket. Ki tudja, mikor tudok én
még azokból dolgozni?
A mai lapokból látszik, hogy az erdélyi románság más úton halad, mint mi. Ezt eddig is
lehetett tudni, de most nyíltan bevallották. Szószólójuk Francu Amos ügyvéd3217 diplomata
ügyességgel rejtette el négy évig igazi érzelmeit. Most is fegyelmezett eszű tanult ember
ügyességével viselkedett az erdélyi magyar nemzeti tanács előtt. S míg ők egyik legügyesebb
emberüket küldték el, addig nálunk Apáthy, s rajta kívül Vincze (Weisz) Sándor a nagyszájú, de egyoldalú zsidó munkásvezér,3218 s Janovics, a zsidó komédiás képviselték a magyarokat.
A hazafelé jövő demoralizált és ellátatlan katonák sok szomorú pusztítása, kihágása a
félrevezetett csőcselék rablásai minden nap új szomorúsággal szolgálnak.
Itt az önkéntesekből és tisztekből álló őrség szervezése serényen folyik. Kis mécsvilág,
midőn a nagy ívlámpa kialudóban van. Vajon látunk-e mellette eleget?
Az utcán gondterhes arcú emberek járnak. Olyan az életünk, mint a mai felhős, hideg,
borús őszi nap. Vajon mikor derül?
November 4., este.
Úgy vagyunk, mint aki a tömeg közzé kerül, s egyszer csak érzi, hogy megy, de a lába
nem éri a földet, mert viszik. Ki tudja, hogy mikor lesz biztos újra a talaj a lábunk alatt?
Ma Wesselényi Ferenc bárótól hallottam most az este 1/2 8-kor, hogy Ajtonban Zeyk
Károly udvarát tönkretették,3219 Mikesen a Zeyk, Alsójárában a Kemény-udvart fölgyújtották az oláhok. Hallom azt is, hogy oda román nemzetiségű tisztek mentek csillapítni. Zilahi
Sebess György mondja, hogy Topánfalván gyilkolások is történtek. Itt ma elég csend volt. A
megyeháza kapujában szuronyos puskával láttam őrt állani Pató József volt tanítványomat,
ki ezelőtt 3 évvel a IV. osztályból ment el. Este 9-kor, mikor Z[ilahi] Sebess Györggyel
sétálva a kis Erzsikém után mentem, 10 v. 12 tagú szuronyos, puskás polgári őrcsapat jött
velünk szemben a Petőfi utcán.
Tóth István ma nálunk volt. Budapestről vissza kellett térnie. Mondja, hogy Szolnokon,
Cegléden, két-két kirabolt élelmiszeres vonatot látott, s Cegléden a bakák hólabdáztak a
kiomlott liszttel. Majd 3–4 hónap múlva ugyanezek fogják szidni és ölni a városi embert,
„az urakat”, hogy ők ették meg a lisztet előlük.
November 6., délben.
Ma újra nehéz nap van. A tegnap a reggeli lapok jó hírei részben nyugalmat hoztak, s az
emberek vakon hisznek jóban, rosszban. Bámulatos állatok.

3217 Amos Frâncu ügyvéd, az Economul hitelintézet-takarékpénztár vezérigazgatója, a Román
Nemzeti Tanács Tagja. Kertész Jenő visszaemlékezése szerint „hatalmi mámorban és tébolyban
szenvedett. Állandóan a kolozsvári Román Nemzeti Tanács teljhatalmú biztosának nevezte magát egy néptribun tetszelgésével”. A tíz év előtti Erdély napjai. Korunk, 1929. 1. sz. 34.
3218 Vincze Sándor (*1888) ügyvéd. A Keleti Újság alapító főszerkesztője. Az Averescu-kormány
idején az Országos Magyar Pártban zsidó képviselőként nyert mandátumot.
3219 Kelemen Lajos bizonyára már korábban biztonságba helyezte a család levéltárát. Az Erdélyi
Tudományos Intézet kiadásában Zeyk Dániel önéletírását akarta sajtó alá rendezni. Lásd Tamás
Lajos: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In: Erdély magyar egyeteme i. m. 415.
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Délelőtt voltam a Műemlékek Orsz. Bizottsága megkésett harangügyi akciója dolgában
Pósta Bélánál. Ő azt mondja, hogy vállalja s csinálni fogja, mert nincs semmi baj. Mindenütt hamar rend lesz. Mindez a reggeli lapokban volt így, de nem a valóságban. A lapok egy
szót sem írnak a környéken folyó veszélyes mozgalmakról, rablásokról, gyújtogatásokról, s
Pósta most is ebből a föltevésből indulva logikusan bebizonyította nekem, hogy minden
rendben van. Ha nem ismerném a természetét, kétségbe kellett volna vonnom, vagy azt
hihettem volna, hogy megzavarodott.
Most a veszélyes és bizonytalan napokban csomagoltat ki. Figyelmeztettem a veszélyre,
s elmondtam, hogy a katonai ruharaktár kirablása is mily hirtelen és miféle gazemberi jelszóval történt. Itt láttam Kolozsvárt a Régiségtár egyik volt dologkerülő szolgáját. Annak
eszébe juthat egy zavar alkalmával a figyelmet odaterelni, s akkor mi lesz? Póstát semmi sem
vette ki abból a mániákus szerű hitéből, hogy itt már rend lesz, s nem lehet baj. Sőt hangsúlyozta, hogy így kell csinálni mindent, ahogy ő, s ő vállalja a felelősséget.
Közben pedig a százezreket érő kelyheket, poharakat s ékszereket szépen kiállítva kicsomagoltatta az üvegszekrényekbe, s mintha nem véres felfordulás, hanem kiállítás készülne.
Én már így, kirakva találtam mindent. S érdekes volt, hogy még haragudt, amiért Buday
megmondta, hogy ő dolgozik, pedig amint ma hallottam, nekik meghagyta, hogyha bárki
beszélni akar vele, mondják meg, hogy az egyetemi épületben találják. Tehát ott lehet látni
bárkinek, hogy ő mit csinál, csak éppen az baj, ha az E. M. E. titkára is látja, s aggodalmát
kifejezi.
Engem nem nyugtatott meg az, hogy az értékes anyagot elrejti majd. Ahhoz kár előbb
kirakni. Isten őrizzen itt is bajoktól.
Minden órában puskalövések hallatszanak, mihelyt besötétül. Már egy hete megy így.
Kezdjük megszokni. Tegnap éjjel az állomásnál a somogyi bakák a vonatról gépfegyvertűzzel üdvözölték Kolozsvárt. A rablást is megkezdték, de szerencsére a vonatvezető elindította
a vonatot, s a lerekedteket lefegyverezték.
Tegnap délben hallottam Papp Alajos főispáni titkártól, hogy a Mezőség három Kolozs
megyei járásába összesen 30 katonát tudtak küldeni.
Délelőtt a vármegyeház előtt állandóan 4–5 vidéki kocsi állott, újabb s újabb menekülőkkel. Mindegyre szekerekre pakolt 4–6 főnyi katona, vagy csendőrcsapatok indulását
lehetett látni, akik a veszélyeztetett helyekre sietnek. Az intelligencia óriási szolgálatot teljesít a rendért. Kár, hogy nem előbb szervezték.
Délben a Biasini szálló egyik ablakából Szilágyi József és Rózika,3220 s Csomoss Gábor
bátyámék szólítottak meg. Ajtonból tegnapelőtt este menekültek be. Gáborékat Borsán3221
tegnapelőtt délben és este rabolták ki.
Ajtonban az oláh pap felolvasta a templomban a proklamációt, mely szerint a hatalom a
népé, s ezt úgy magyarázták, hogy többé nincs király, nem kell adót fizetni, s rögtön vissza
is követelték az adójukat. Este pedig fölverték a Zeyk-udvarházat, s Szilágyit a kocsin futtában Felek feléig üldözték.
Borsán Gáborékat ebédnél találta két piros sapkarózsás, piros kardszalagos katona, akik
a Nemzeti Tanácsra hivatkozva kezdtek kutatni s rombolni. Este aztán a falu népe elrabolt
mindent.

3220 Kolosváry Domokosné Csomoss Róza.
3221 Kolozsborsa.

607

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Tegnap délután Anna néném3222 is bejött egy marhaszekéren Ajtonból, s ruhaneműiket,
s csak lisztet, s fél zsák paszulyt behoztak. Mindenestől 7 zsákban költöztették menthetőjüket. Hívtam őket ma hozzánk. Csomagjukat két talicskán felhozattam.
November 7., este. Csütörtök.
Följegyzem az ajtoni eseményt röviden, úgy ahogy Annától, Rózikától és Szilágyitól hallottam.
Reggel még nem volt semmi baj. Délelőtt a görög kat. román pap felolvasta a templomban azt a kiáltványt, mely szerint a hatalom ezután a nép kezébe van letéve. Ezt ők úgy
értették, hogy nekik nem parancsolnak. Méhkas-szerű felbódulással jöttek ki a templomból. Elrohantak Szilágyihoz, s követelték, hogy adja vissza az adót, mert nincs király, s
azután nem kell fizetni. Követelték a rekvirált marhát árát is, mert nincs háború, a katonáknak nem kell marha. Kívánták, hogy a körjegyzői iroda rendelkezésére álló kb. 1000 csomag
dohányt is ossza ki. Mindenként az irodára akarták csalni Szilágyit,3223 hogy ott megölhessék, de nem ment. A dohányt kiosztotta, egy csomó pénzt visszafizetett, s ez mind így folyt.
A négytagú csendőrségből egyetlen egy sem volt otthon, s Szilágyi öccse, ki detektív is volt,
mikor látta a veszélyes helyzetet, befutott Kolozsvárra jelentést tenni. Alkonyat felé egyedül
»csendőr nagy« Zeyk Károly kocsiján visszaérkezett, s ez volt a Szilágyiék szerencséje, mert
azt hitték, hogy több is jön, s az udvarukról szétfutottak. Ezt a pár percet használták aztán
fel ők. Hamar »befogattak« a Zeyk kocsiján elfutottak. A falu végénél már futottak utánuk,
de nem érték őket utol.
Este aztán rámentek a Zeyk-udvarra, s a pincében levő szilvóriumos és boroshordókat
fölverve megitták, s az udvarban mindent összezúztak.
A tegnap este Szászfenesen Rozenberger Sándort,3224 Szamosfalván Sipos Gábort és Farkast, a zsidó bérlőt rabolták ki. Az állomáson újra rablás és rombolás volt. Reájuk lőttek, s
több halott és sebesült maradt itt.
Ma délben telefonálta Gidófalvy Pista, hogy Dobokán még Istennek hála nem volt
semmi baj. Ma telefonált be onnan Pfaundler Irén,3225 s ő mondta. Különben ma oda kimenet 6 katona, s 18 drb puskát vittek, hogy a helyi nemzetőrséget megszervezzék. Délben
fölmentem Pistához, ki tegnapelőtt jött ki a kórházból, de már ledőltek, s nem találkozhattam vele.
A délelőtt kezdtem berakni az utolsó levéltári teremben a pléhszekrényekbe a gr. Lázár-,
Matskásy-, br. Szentkereszty- és br. Henter-levéltárakat.3226 Legalább ne nyílt helyen álljanak.
3222 Veress Sándorné Csomoss Anna.
3223 Szilágyi István magyarkályáni, majd ajtoni körjegyző.
3224 Gyalui Rozenberger Sándor mezőgazdasági szakember, részvénytársasági igazgató. 1943-ban
Gyaluira magyarosította nevét. Gaal György : Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és
Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Kolozsvár, 1995, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 120. (Erdélyi
Tudományos Füzetek 221.)
3225 Pfaundler Irén volt ifj. Gidófalvy István dobokai házvezetőnője.
3226 A naplóbejegyzés kiegészítésként lásd Persián Kálmán levelét: „Itt járt ma Szentkeresztyné
Hosszúaszóról. Kelementelkére hívott Erdélyi [Pál] jelenlétében a még ott levő pár okirat és
könyvanyag átvételére. Azt mondja, a Henter bárói család diplomája is köztük van. Említ valami türkizes Kornis bibliát s egyéb Henter iratokat, melyek a 80-as évek elején végrendeletileg a
múzeumba kerültek volna, de azokat itt nem találjuk”. Persián Kálmán levele Kelemen Lajosnak
(Kolozsvár, 1912. március 8.). ROLKMI Fond 593. Az anyag átvételekor megörökítették adományozója nevét. Lásd a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos
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A Hilibi Gál gyűjteménynek nevezett tömkeleget, melynek kis része valóban az, túlnyomó tömege pedig Csulak,3227 majd Ferenczi Miklós ügyvédek irodájának lomja, megválogatom, és ami nem levéltári anyag, azt kitétetem. Így, erre a célra is vették volt, mert a
zsidó csak úgy adta, ha az egészet megvesszük 1000 koronáért. Ezt az árat a benne levő régi
levelek jól megérik. A váltóperek és társaik több mázsa anyaga pedig nem levéltárba való.
Ezeket kitétettem.
November 9., »péntek« szombat délben.
Ma este Réz Mihállyal sétáltam és beszélgettem. Sok mindent egyformán látunk. Ő fő
bajnak tartja az erdélyi magyarság politikai éretlenségét, s a társadalom jellemtelenségét.
A tegnap Lansing államtitkár3228 levele, melyben a románok területi igényeit elismeri, itt
egész nap nagyon sötét hangulatot csinált. Pedig itt egy szó sincs az erdélyi magyar területről.3229 Estére megjött a hír, hogy Erdély katonai kiürítését is kívánja az antant, a Marosig.
Ebbe beleesik az egész székely és szász föld, közel egymillió nem román lakóval. Az így
kiürítendő területen mi legalább is annyian vagyunk, mint ők. Engem ez a hír nem tett
reményvesztetté. Csak ne romániai katonaság szállaná meg.
A temesi és Krassó-szörényi borzalmak mutatják, hogy a nép, s főleg az ottani kegyetlen
és míveletlen oláhság mennyire nem önállásra való.
Minden reményem oda összpontosul, hogy a rendet és kultúrát kultúremberek nem
fogják számoknak és sötét tömegeknek áldozatul dobni. Már eddig is mi kárt tett a szabadságra neveletlen tömegek vadsága és durva romboló ösztöne!
Akik a kultúráért harcolnak, s elítélik a német kegyetlenségeket, azok még jelszavak
kedvéért sem védhetik védtelenek aljas lemészárlását, s halálra kínoztatását. Igaz azonban
az is, hogy a jelszavak jelszavak, s mi most legyőzöttek leszünk.
Anna néném3230 a két gyermekével tegnap estétől itt van, nálunk.
Sokat aggódom Jenőért s Miklósért. Jenőt vasúti szolgálatában, Miklóst a dél-magyarországi események következtében könnyen érheti baj. Piroska,3231 amint Annától hallom,
hazament Marosvásárhelyre.
Tegnap délben láttam Teleki Árvéd grófot,3232 s a fiát, Eriket.3233 Öreg, 70 évesnél idősebb
anyjával3234 együtt gyalog menekültek Brassóból 16 kilométert Szászsebesig, a köd leple

3227
3228
3229

3230
3231
3232
3233
3234

kézírásával olvasható: „Br. Henter levéltárból. Ld. br. Szentkereszty György ajándéka 1912,
239–253. onsz.”
Csulak Dániel ügyvéd, kamarai elnök.
Robert Lansing (1864–1928) amerikai külügyi államtitkár.
1918. október 29-én Lansing az érdekelt nagyhatalmaknak írt levelében Magyarországra vonatkozólag így fogalmazott: „Most független és igen demokratikus ország, de még mindig oly magyarok kormányozzuk, akik meg akarják akadályozni nemzetiségeik területi különválását. Az
Egyesült Államok kormánya azonban a legszigorúbb nemzeti egység és függetleneség talaján
áll, ezt az elvét természetesen a nemzeti kisebbségek védelmével, az Adriai- és a Fekete-tengerhez való szabad út biztosításával és egy délkelet-európai államszövetség előmozdításával óhajtja szolgálni”. Vö. David Hunter Miller: The Drafting of the Covenant. London, 1928, Knickerbocker Press. Vol. 6. 183.
Veress Sándorné Csomoss Anna.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
Széki gróf Teleki Árvéd (1865–1942) földbirtokos, országgyűlési képviselő.
Széki gróf Teleki Erik (1888–1920) földbirtokos.
Gróf Teleki Gusztávné nagykállói Kállay Gemma (1842–1930).
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alatt. Pár perc késés egy lett volna a halállal. Otthoni kopott ruhájában, minden nélkül jött.
Fia egyenruhában volt. Tisztiszolgának néztem volna. Nekem Marosi Kázmér mondta,
hogy kik, amint mellettünk eljöttek a Teleki László Gyula kapujában. Tőle hallottam tegnap
a kendilónai rablást, s ma mondta, hogy Magyarszentpált is kirabolták az ottani oláhok.
Éjjelre azonban visszahajtották a rablott marhákat, s együtt őrizték az udvarban, mert féltek,
hogy a többi közeli oláh falu Kóród, Szumurduk stb. népe reájuk megy, s tőlük elveszi.
A mi forradalmainknak az a baja, hogy újságforradalom. Újságokkal forradalmat lehet
is csinálni, de rendet s szervezetet nem. Éppen az hiányzik, s félős, hogy prédái leszünk a
lesben álló románságnak. Ezek föltétlenül készülnek valamire, s félős, hogy egy éjjel puccs
lesz itt Kolozsvárt is.
A nemzetőrségről jellemző, ami tegnap történt. A Molnár és Pintér-féle nagy malomnál3235 Ferenczi,3236 Rohonyi,3237 s még négyen voltak őrségen. Monostor szélén, exponált
helyen, Kolozsvár legnagyobb lisztkészleténél voltak. Este 6-tól 12-ig kellett volna őrködniük, de éjfélkor a fölváltás nem jött meg. Vártak, s végre elhatározták, hogy reggelig kitartanak. Most sem tudják, hogy a fölváltásról feledkeztek meg, vagy csak a fölváltók nem
mentek el. Most elképzelhető, hogyha egy hirtelen csordatámadás őrizet nélkül érheti így a
malmot, Kolozsvár egy hónapi ellátása mehetne kárba egy éjjel. Fegyelem nélkül katonai
szervezet nincsen.
Ma beszéltem Nagy József könyvtári szolgával. Ők öt hétig magukra voltak egy zászlóalj
ötödik népf[ölkelő] ezredbeli honvéddel Szerbiában. Összeköttetés, posta nélkül voltak, és
semmit sem tudtak a közbeeső eseményekről. Francia járőrökkel találkozva, azoktól értesültek a fegyverszünetről.3238 Milanovácnál szálltak ki, s visszatérőben magyar földön fellázadt ezredekkel harcoltak.
November 11., hétfő este.
Minden napunk szomorúbb. Ma a csehek új követelése mellett már arról hallottam
Kovács Kálmántól, hogy a románok gyalog nyolc nap alatt Erdély kiürítését kívánják a
Királyhágóig. Halálos szomorúság volt az egész délutánom.
Hallom hogy Borbély Pista barátom ma itt járt, s hazament Nagyajtára. El van teljesen
keseredve a végzetes, s szégyenletes végen.
Délelőtt hazament Anna néném a két gyermekével Ajtonba. Lecsendesültek, s bánják,
amit tettek. Alkalomadtán aztán megismétlik. Délben voltam a ref. kollégiumban, Erzsinél.3239 Jó szobát kaptak. Gábor3240 is kiment ma Ajtonba.

3235 Molnár- és Pintér-malom = A Tókörnyéke utca és a Kis-Szamos közötti tó nyugati partja mellett
állt. Pillich László: Városom évgyűrűi. Buk., 1985, Kriterion. 68.
3236 Ferenczi Miklós.
3237 Rohonyi Antal (1880–1937) a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvkötőmestere. Sas Péter:
Rohonyi Antal, a kolozsvári compactor. Művelődés, 1997. 4. sz. 40–41. Az első világháború
idején segített Kelemen Lajosnak az Unitárius Közlöny terjesztésében. „Az Unitárius Közlöny és
a kolozsvári hírlapok harctérre irányított számait a legtöbbször Rohonyi Antal egyetemi könyvtári könyvkötő szíves segítségével látjuk el borítékkal.” Unitárius Közlöny, 1917. 5. sz. 78.
3238 Kelemen Lajos a belgrádi egyezményre célzott naplóbejegyzésében. Kálvária. In: József Farkas:
Álmok és tények i. m. 70.
3239 Csomoss Gáborné Kolosváry Erzsébet.
3240 Csomoss Gábor.
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Minden nap hozzák a román tisztek a falukról a sok román katonát. Tegnap délután
5-kor is nagy énekszóval jöttek vagy százan két zászló alatt az Unió utcán. Már jóval többen
vannak itt, mint a magyar legénység.
El vagyunk készülve a legrosszabbra.
Iránytalanul állunk gyakorlatiatlan, optimista, de nem a viszonyokhoz való vezetőkkel.
A helyi sajtó pedig kritikán alulian viselkedik. Teljesen nem érti, és nem érzi, hogy életkérdésünkről van szó, s minden híradása a napi pletykálkodás színvonalán mozog.
November 13., szerda délben.
Leesett az éjjel az első hó a gyalui hegyekre. Vége az ősznek. Vége vele sok minden reményünknek is. Tövisekkel a lelkünkben járunk, s nézzük tehetetlenül, hogy mint fordul le
minden nappal szerencsénk és borul be jövendőnknek. Nehány nap múlva tán Károlyi
Mihály elmondhatja Erdélyről: az operáció jól sikerült, a beteg pedig meghalt.
Most érezzük igazán árva elhagyatottságunkat. Megszoktattak, hogy Budapesthez igazodjunk, s az nem törődött, és most éppen teljességgel nem törődik velünk. Ha kértünk:
elutasítottak, ha követeltünk, kigúnyoltak, s koldus módra bántak velünk. A transzilvánust
gúnnyal vágták az arcunkba azok is, akik idejöttek megélni közénk. S most hagynak elveszni.
Igaz, hogy őrült előzmények után nem is tehetnek egyebet. A mai lapokban Goldis László3241
nyilatkozata ad szomorú kilátást jövőnkre. Romániai alattvalói lenni nekünk igazán nem
dicsőség. Borzasztó helyzet durva félmívelt emberek gőgje alá eszköznek kerülni. A mi
állami életünket, s főleg közigazgatásunkat is a hivatatlan, félmívelt, haszonleső emberek
kompromittálták, s most ezt kétszerezve fogjuk visszakapni még míveletlenebb elemektől.
Minden nap új kínokat, új keresztre feszítéseket érzek, s mi lesz még a valóság!?3242
Ma délben láttam a könyvtárból, a halottas kápolnából egy román katonatemetést.
Piros-sárga-kék zászló alatt egy szakasz katona ment elől, trombitaszóval. A koporsón nagy
román színű szalagos koszorú volt, s utána egy földmíves és fia, majd mögöttük Francu
Amos, és vagy 15 román tiszt haladt. Hivatalos temetés volt. Nem tudom, kit temettek.
Este. Úgy hallottam, hogy egyik olyan agyonlőtt katonát temették, aki Fejérden és Borsán, s ezek környékén rabolt, elfogták, s itt meglőtték. Statárium nem lévén hirdetve, a
kivégzés megérdemlett esetben is jogtalan, s így csak arra ad alkalmat, hogy a románok
általánosítsanak, s egy-két meggondolatlan ember tettéért az egész magyarságot hibáztassák, és bosszúálló természetük szerint lakoltassák is.
Este nálunk volt Tóth István. Mondja, hogy délután a leszerelésnél segédkezett. Ott tülekedtek a magyarok, hogy melyik tegye le hamarább fölszerelését, s a szomszéd udvaron
ugyanakkor szerelték föl a tiszta új ruhával, fegyverrel a román legénységet, most már kétségtelenül reánk és ellenünk. Önzés, rövidlátás, mekkora átok vagy rajtunk!

3241 Vasile Goldiş (1862–1934) író, publicista, egyetemi tanár. 1926-ban a Román Nemzeti Párt elnöke.
3242 Az erdélyi magyarság jövőjével kapcsolatban hasonló jellegű aggodalmat vizionált egyik publicisztikájában Ady Endre is. „Beszéljünk-e a Romániába olvasztandó magyarságról, melynek, ha
lehet, rosszabb, embertelenebb s főképpen otthontalanabb sorsa volna a mai erdélyi románokénál? Minden további kérdést és választ átengedek azoknak, akik nem olyan nagy soviniszták és
politikusok, mint én, kinek csak Erdély-babonája túl nagy talán, de kinek Erdély egyetemes
nyomorúsága fáj.” Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik? In: Jelek és csodák i. m. 291.
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Csütörtök, november 14., éjjel 1/2 11.
Majd egész nap havazott. Ma apatikus állapotban voltam a legtöbbet. Erzsike meghűlt, s
a kicsivel együtt délután lefektettem. Szegény Biderman Józsi3243 utolsó óráit éli. Tán eddig
meg is halt. A spanyol láz után kétoldali tüdőgyulladást s mellhártyagyulladást kapott, s
gyenge tüdője nem bírta ki. Józsi bácsi két hét alatt öt évet öregedett. A háború alatt ez a
második gyermeke. Már csak Jenő van, s ő sem egészséges.
Ma jártam lisztért és cukorért a beszerzési csoportnál, s délután a Szeretetházban a Wass
Ottilia-féle oleanderek átadásáért. Most nem vehetik át, s még elpusztulnak.
November 16., szombat délben.
Románia újra betört, most már a nyitott ajtókon.3244 Olcsó győzelemhez jut, s hogy becstelenül, azzal nem törődik. A politikában a siker igazol mindent. Ma a Gyulafehérvárt és
vidékén folyt rablásokról olvasunk. Ha egy külföldi embernek lefordítanák a magyar lapok
ezekről szóló cikkeit: úgy látná, hogy itt alig történik valami. „Atrocitások” folynak. S a
kolozsvári újságíróknak az is atrocitás, ha egy lopott malacot, s az is, ha 10–12 embert leölnek valahol.3245
Délelőtt voltam a Biderman Józsi koporsója leszegzésénél. Tegnapelőtt este 1/2 10-kor
halt meg. Jól sejtettem, hogy tán nem él. Csak csontváz volt már szegény, alig lehet reáismerni.
Ott volt az ideálja, Balázs Mariska, anyjával. Visszajövet a temetőkaputól a kat. szemináriumig mind arról beszélt, hogy az egész városon nem kapott gyöngyvirágot csokornak. A
piaristák szegleténél egy ember szalagos krizantenum csokrot hozott. Anyjastól odafutottak, s kíváncsian megnézték, hogy ki küldte a csokrot. Csupa közönségesség minden cselekedetük.
Ma a tűzgyújtással, szénhordással, reggeli készítéssel bajoskodtam sokat. Tegnap és tegnapelőtt is ez az ürömöm volt. Mivel a cseléd is beteg a lábával, a mosogatás és törlés egy
része is az enyém.
Kicsi Erzsikém ma fölkelt.
3243 Dr. Biderman József (1896–1918), id. Biderman József fia.
3244 1918. november 12-én a Gyergyótölgyesi-szoroson át léptek az első román csapatok Magyarország területére. November 13-tól 20-ig a románok a Felső-Moldvából Erdélybe vezető négy
szorost (Tölgyesi-, Gyimes-, Úz-, Ojtoz-) vették birtokba, és különítményekkel a Tölgyesi-szoros kijáratait (Borszéket és Tölgyest), a Békás-szorost, a Gyimesi-szoros kijáratánál fekvő helységeket (Gyimesbükköt és Gyimesközéplokot), az Úz-szoros kijáratánál Csíkszentmártont, az
Ojtozi-szorosnál lévő Sósmezőt és Berecket megszállták, az Olt és Felső-Maros völgyébe járőröket küldtek. Fráter Olivér: Erdély román megszállása 1918–1919-ben. Kisebbségkutatás, 2000. 2.
sz. 252.
3245 1918. november 15-én az elbizonytalanodott, egyre kilátástalannak tűnő helyzetre való tekintettel a négy történelmi egyház vezetői – Nagy Károly református, Majláth Gusztáv Károly római katolikus, Ferencz József unitárius, Teutsch Frigyes evangélikus püspök – közös levelet írtak „a háborúból hazatért katonákhoz és összes híveikhez”, melyet a papok és lelkészek a szószékről olvastak fel. Arra kérték híveiket, hogy „a szeretetet ne korlátozzátok vallás, felekezet,
nyelv, vagy nemzetiség határai közzé. Új világunkat építsük rá a legerősebb fundamentomra: a
kölcsönös megértés és egymás megbecsülésének talapzatára. […] üzenjük az aggódoknak és
félelmes szívűeknek, hogy minél jobban megbecsüljük mások emberi jogait, annál erősebben
ragaszkodunk a mieinkhez. Történelmünkhöz és nemzeti mivoltunkhoz, Magyarország ezeréves birtokállományához halálig hívek maradunk”. Lásd Unitárius Közlöny, 1918. 11–12. sz.
172–173.
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A havazás még szűnőben ugyan, de tart. Jó 25 cm magas a hó. Egy öl fánk vágatlan. Tíz
mázsa poros, gyatra petrozsényi szenünk fogyóban. Már két hét alatt legalább öt favágó
becsapott. Egy öl favágásért 60 koronát kérnek. Egyik ennyiért elígérkezett a Bolyai utca
sarkán, s ekkor megkérdezte, hogy hol lakom. Mondtam neki. Kurtán felelt: „Nem megyek”,
s tovább állott.
November 17., vasárnap, délben.
Eltemettük Biderman Józsit. Most már szegény Józsi bácsi is lázasan fekszik. Bizonyosan
tegnap hűlt meg a hideg kápolnában.
Este itt voltak Mamáék Imrével.3246 Tőlük hallottuk, hogy Zsakóékat Bokajban,3247 Istennek hála, nem fosztották ki.
Görög végzettragédiákra emlékeztet szegény Pohlék3248 sorsa, amit Mamáék mondtak el.
Fiuk Antal, Erzsike egykori udvarlója, 40 fokos spanyollázzal menekült Horvátországból,
hol gazdatiszt volt. Magyar földre érve meghalt. Fiatal felesége s kisgyermeke maradt.
Pohlnénak kiújult a rákja. Sorsa ezzel meg van pecsételve. Veje, Deák Feri spanyol lázban
haldoklik. Felesége ugyanebben 39º lázzal fekszik, s szoptatós kisgyermekét nem táplálhatja. Egész családok kipusztulnak.
Az itteni román nemzeti tanács elnöke Hatieganu Emil3249 törvényszéki bíró lett. Egyénisége becsületes, jó akaratú, igazságszeretete megnyugtatóbb, a ravasz és türelmetlen
Francu után. Most tudtam meg Miklós sógoromtól,3250 hogy a november 13-i román temetés nem a kivégzett rabló, hanem egy spanyollázban, a kórházban meghalt főhadnagy temetése volt. Mindenesetre jó, hogy nem rablóból csináltak nemzeti mártírt.
Tegnap este egy óráig a házfedélen segítettem havat hányni a házmesternek. Tőle hallottam azt, hogy házi kolbászt árulnak egy helyen, kilóját 50 koronáért. Boldog gyermekkoromban Marosvásárhelyt kilója 80 krajcár, 1 frt, s később itt 3 korona, majd 4 volt. A napokban Arankáék útján kedvezményesen kaptunk egy kiló zsírnak való disznóhúst, 42
koronáért. Én olvasztottam ki a tegnapelőtt, s a kevés soványából tokányt készítettem. A
krumpli mázsáját 50 koronáért vettük. 1915 őszén az unitárius kollégium terméséből
mázsáját 5 koronáért kaptuk.
Az éjjel kemény hideg volt. Borzasztó hazatérő katonáinkra, s szerencsétlen foglyaink
sorsára gondolni. Ki tudja, mi lehet szegény Lőrinccel?3251 Most a kocsik ablakait mind
kitörték az első hazatérők, s a többi megfagyhat e gondatlan gazemberek miatt, kik otthon
nem is gondolnak arra, hogy később jövő bajtársaiknak miféle szenvedéseket okoztak, s
okoznak.
Este volt nálunk Aranka, s vacsorára marasztottuk Pap Domokost. Ő holnap megy Désre.
November 19., kedd, délután 2 óra.
Kedvetlen Erzsébet napot értünk. Erzsike még mind nincs jól egészen. Tönkreteszi, s
tette az istentelen hideg, vasbeton konyha. Kiszívja a hidegével az ember lelkét. Az elrontott
3246
3247
3248
3249

Mikó Imréné Biderman Berta és Mikó Imre
Bokajfelfalu.
Pohl Béla mérnök és családja.
Emil Haţieganu (1878–1959) jogász, királyi ítélőtáblai bíró. Parasztpárti politikus, a román
Nemzeti Tanács elnöke, államminiszter. Iuliu Haţieganu belgyógyász orvos testvére.
3250 Mikó Miklós.
3251 Mikó Lőrinc.
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kemence kőszén füstje, a rossz poros szén s a sok kőszénhamu mind egészségölő eszközei a
lakásnak.
Már mindjárt egy hete, hogy mosogatok, törlök, szenet hordok, fűtök. Reggel 10-kor
indulok 8 óra helyett a hivatalomba. A kezem kihasadozott a sok mosdástól.
Tegnap este leküldtük Mamához a rettenetesen buta cselédünket, Lukréciát. Az izomrándulásával minden nap megpróbált járni, s hiába beszéltünk neki, hogy ennek pihenés,
fekvés kell: mihelyt nem fájt nagyon, rögtön járni kezdett vele, s természetesen így minden
nap elől kezdődött a fájás. Ekkor aztán sírt, hogy ő soha sem gyógyul meg. A jéghideg konyhánkról behoztuk a szobába hálni. Itt aztán két szoba tele volt az izzadtságszagával. Végre
leküldtem kocsin a Mamáék melegebb konyhájára, s feküdni pár napig.
Tegnap délután adtam ki a Miskolczy famíliának a Wass Ottilia grófné-féle hagyatékból
az őket illető részt.
Ma délelőtt is az emléktárgyak válogatásával bajoskodtam egy ideig.
Tegnap délután volt nálunk Tóth István. Ma jött Miklós levele Szegedről. Deák Feri meghalt.
Az idő enyhült. Olvad és hull a hó. Igazi siralomházi hangulatban élünk.
November 22., péntek este.
Gyalui Farkas tegnap óta áttért a református egyházba. Reggel fölmentem, s arról beszéltünk, hogy a kolozsvári zsidók egy része milyen csúful viselkedett a tegnapelőtti zsidógyűlésen, mikor külön nemzetiségnek jelentette ki magát. Mi befogadtuk, egyenjogúsítottuk
őket, s most, mikor baj van, itthagynak. A tüntető föllépésükkel, s jellemtelen eljárásukkal
kihívják a magyarok ellenszenvét s elkeseredését, s könnyen lehet, hogy az oláhoktól félve a
magyarokat is magukra zúdítják.
Gyalui nagyon nyugodt volt, azt mondta, hogy megérti, hogy kétségbeesésünkben
ehhez a lépéshez s nemzetközi védelemhez fordultak. Ő nem tart velük. Beszélgetés közben
elévette és fölolvasta nekem emlékiratai azt a részét, melyben a könyvtár igazgatóságra való
kinevezésnek akadályairól írt. Nagyon érdekes részlet volt. Zsidó vallása volt a legfőbb akadály, melyhez akkor is csak azért ragaszkodott, hogy nehogy áttérése jutalmának tekinthessék a kineveztetését. Hegedűs Sándorral, Rákosi Jenővel3252 és Vlassich Gyulával3253 való
beszélgetései ebben az időben nagyon jellemzők és érdekesek.
Ő már érzelmileg és társadalmilag rég elszakadt a zsidóságtól, s mint magyar író a jó
középosztályhoz tart. Megköszöntem, hogy emlékirataiból felolvasott egy részt, s fölmentem dolgozni a levéltárba. Tizenkét óra felé Gyalui keresett, s izgatottan mondta, hogy a
református püspöktől jön, s áttérése kérdése el van intézve. Őt most jutalom nem várhatja,
ellenben azt bizonyítni akarja, hogy most a veszély és szenvedés idején is velünk érez, hozzánk tartozik, s velünk marad. Nekem kihullott a könny a szememből, s ő is meg volt hatva
az elhatározás és az alkalom komolyságától. Olyan jól esik látni, velünk érzésének ilyen
komoly és szép megnyilatkozását, és tettét.
Ma délelőtt mondta nekem, hogy megkeresztelték.3254 Családtagjain kívül még el nem
mondta másnak.
3252 Rákosi Jenő (1842–1929) író, újságíró, politikus, főrendiházi tag. 1881-ben Csukássi Józseffel
megalapította a Budapesti Hírlapot, amelynek főszerkesztője volt.
3253 Báró Wlassics Gyula (1852–1937) jogász, kultúrpolitikus, egyetemi tanár. 1895–1903 között
vallás- és közoktatásügyi miniszter.
3254 Az érintett visszaemlékezésében: „November 20-án a kolozsvári zsidóság gyűlést tartott. A magyarságot veszedelem fenyegette, s őket is. A szónokok mind azt mutatták ki, hogy a zsidóság

614

EME
1918

Hazám és nemzetem sorsáért való gyászos aggodalmakban telik minden napom. Ehhez
járul az Erzsikém gyengélkedése. Úgy búsulok érte, s sok bánattól és gondtól oly ideges
vagyok, hogy idegbetegnek is beillek. Szegény kedves kicsi leányomat is mindegyre szidom
mindenért, s aztán pihenve belátom, hogy nem érdemes oly sokszor és keményen szólni
reá. De felizgatott, fáradt, beteg lelkemet minden kilendíti a nyugalomból, ha ugyan a
fáradtságot és betegséget nyugalomnak lehet nevezni.
Ma elraktam a pincébe a fát. A cselédmunkákat még végzem. Ez is izgat és fáraszt.
November 23., szombat este 10 óra.
Délelőtt Erzsikére durván reá kellett kiabáljak. Már harmadszor csinálta ma azt a gondatlanságot, hogy hűléséből lábadozva teljesen nyitott ablakok léghuzamában takarítást
rendezett. Tegnap, tegnapelőtt szépen megmondtam, ma már nem volt türelmem a szép
szóra.
A favágásnak vége. Jobb kezem két ujja kilyukadt, a hüvelykembe szálka ment. Ebből ez
a hasznom.
Ma délután Izsó Lajos3255 fél-ittasan jött be a könyvtárba, s izgágán hánytorgatta, hogy
ha Szabót3256 kinevezték diploma nélkül, akkor nevezzék ki őt is.
Mostanság 10 órakor mentem föl minden nap, s néha még később is. Délután pótolom
az így elveszett időt. A marosvásárhelyi kollégium letétjeit válogatom, Alvinczi Péter3257 és
utódjai, s Kilyéni Székely Mihály érdekes leveleivel.3258

3255
3256
3257
3258

külön nemzetiség, szóval kikiabálták a zsidó nemzetiséget. Magam olyan zsidó apától származom, akinek nagyapja még keresztény volt, anyai részről francia menekültek voltak őseim.
Apám engedélyével kálvinista vallásban nevelkedtem. Semmi zsidó bennem nem volt, és csak
az tartott vissza attól, hogy áttérjek formailag, hogy ebből hasznom lett volna. Ezen múlt, hogy
1900-ban Erdélyi Pált kinevezték igazgatónak, Hegedűs Sándor kívánta, hogy áttérjek, én ezt
egy kinevezés előtt nem akartam. Így nem neveztek ki. De miből azt láttam, hogy a zsidók a
gyűlésen megtagadják a magyarságot, akkor egy pillanatig sem maradhattam olyan felekezetben, mely magát nemzetiségnek vallotta, proklamálta. Én már 1901. április 3-án az írásaim közt
levő fogalmazványom tanúsága szerint bejelentettem dr. Weisz Miksa hitközségi elnöknek,
hogy kilépek a hitközségből. A hitközség még öt évig fizettette velem az adót, s aztán törölt.
Felekezeten kívülinek tekintettem magam s az is voltam. Mikor a zsidó gyűlés elhatározásait
olvastam, láttam, hogy olyanok is voltak benne, mint dr. Eisler főrabbi. Iszonyú fájdalommal és
azzal az elhatározással, hogy pillanatig sem maradok az általam unt és otthagyott felekezet kebelében, elmentem Nagy Károly püspökhöz. Igazoltam előtte írásokkal, hogy felekezeten kívüli vagyok, hogy 17 éve bejelentettem kilépésemet a zsidó hitközségből, más hitközségbe nem
léptem és semmi közösséget velük nem tartottam. Erre a püspök Barabás Samu volt osztálytársamat, ref. esperest magához kérette, és a püspök dolgozószobájában a püspöki titkár jelenlétében Barabás Samu megkeresztelt és úrvacsorát adott. A püspök és felesége keresztszüleimnek
iratkoztak, a püspök és titkára szintén úrvacsorát vettek. Barabás Samu pedig a Magyar utcai
anyakönyvbe beírta 1918. november 21-i dátummal keresztelésemet”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 272–273.
Izsó Lajos, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyakornoka.
Szabó György.
Alvinczi Péter (1639 körül–1701) jogász, politikus. A Diploma Leopoldinum módosítására kiküldött erdélyi bizottság vezetője.
Kilyéni Székely Mihály (1770 körül–1832) ítélőmester, az erdélyi királyi tábla elnöke.
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November 24., vasárnap este 1/2 7.
Nem mondhatjuk el Arany Jánossal, hogy „hála Isten, este van megint” – csak azt, hogy
mával is fogyott a földi kín. Kínos bizonytalanság az este, s a reggel csak annyival jobb, hogy
akkor legalább látunk.
Minden este halljuk erre is, arra is, a lövéseket most is. A sok felelőtlen és fegyelmetlen
fegyveres gyermek és éretlen fiatalember játszik a lövöldözéssel.3259 Némelyik a gyáva ember
gonosz terrorisztikus örömével ijesztésül lő, másik csak a pufogtatás kedvéért. A Petőfi
utcába még ahányszor arra jártam, minden este 2–3 lövés dördült el. Soha sincs gazdája.
Legutóbb tegnapelőtt hármat lőttek, amíg a Mamától Lottiig, a varrónőig értem. Akkor hoztak egy teherautó katonaruhát a Menzához. Ugyanakkor társzekerekkel is hoztak.
Az utcán járni is alig van kedvem. A szembejövő elég szépszámú katonának nézem a
sapkarózsáját. Barát – ellenség? Egy idő óta több magyar sapkarózsát látok. Mégis, amint
hallom, csak annyian vannak, hogy ha egy magyar tiszt meghal, egy szakaszt nem tudnak a
temetésére kihozni. Az oláhok zászló alatt vonulnak ki a temetésekre, s dísztüzet adnak.
Ma Mamáéknál ebédeltünk, mert nem jöttek a kosztos csészénk után. Ott elolvastam Az
Ujság pár számát. Semmi jó, sehonnan.
A szereplő emberek közt Rácz Gyula nevéről eszembe jutott az, mikor ő még itt volt
egyetemi hallgató. Egy hódmezővásárhelyi csizmadia fia. Tipikus szerb arc. Itt egyetemi
hallgató korában is frázisos radikális volt. Egyszer egy földrajzi gyakorlaton dél-amerikai
tárgyú dolgozatához oly bombasztikus bevezetést írt a „szabad „Amerika” intézményeiről,
hogy az öreg Tanár Adolf ezért külön megrótta, s keményen megmondta, hogy ne frázisokat,
hanem feladata körébe vágó adatokat dolgozzon föl. Én soha sem szerettem. Szláv természet.
Innen ismertem Kunfi Zsigmondot3260 is. A ref. teológián lakott. Mikor harmadéves
koromban az Egyetemi Kör bölcsészeti szakosztálya alelnökévé választották, ott egy felolvasáshoz, mit Novák Sándor barátom tartott, hozzászólott, s hangsúlyozta, hogy ebben a felolvasásban meglátszanak az „oroszlánkörmök”. A kiejtése gyanús volt nekem. Addig nem
tudtam, de aztán mondták, hogy zsidó volt, s apját Khonnak hívták.
November 27., szerda este 1/2 8.
Tegnapelőtt délelőtt kaptam Sebestyén József3261 levelét. Nekifogtam, hogy kérésének
eleget tegyek.
Tegnap délben volt nálunk Veress Sándor Ajtonból. Este Tóth István. Itt is hált.
Jellemző adatot mondott el az itteni viszonyokról. Tegnapelőtt mintegy 500 német
katona ment át itt 14 tiszttel. Egy magyar százados szuronyos nemzetőrökkel fölszállt hozzájuk, hogy lefegyverezze őket. Ezek előbb kérték fegyvereik meghagyását, de aztán átadták.
Megkérdezték, hogy vissza fogják-e kapni. A tiszt azt mondta, hogy vissza. És alig negyedóra alatt az állomáson volt nemzetőr tiszteken kívül még a vonatvezetőnek, a fűtőnek is
jutott az elvett német tiszti pisztolyokból. Ezek darabja 3–400 korona. Az állam helyett
3259 Orbán Ferenc plébános ugyanezekről a tapasztalatokról számolt be: „Itt Kolozsvárt is november és december hónapokban a fosztogatások, az állandó lövöldözések, békés polgárok inzultálása, orgyilkosságok napirenden voltak. Minden foglalkozási ágban tannácsok alakultak érdekük és vagyonuk megóvása érdekében, polgárőrség a törvényes rend fönntartására”. Vö. A
Szentpéteri egyházközség Historia Domusa. SztM Lt.
3260 Kunfi Zsigmond (1879–1929) politikus. 1907-től a Népszava főszerkesztője, Károlyi Mihály
kormányának munkaügyi és népjóléti minisztere.
3261 Köpeczi Sebestyén József.
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magánosoké lett. Nem őket illette. Lopták, és orgazdasággal szerezték, s méghozzá hazudtak is. Aztán a fegyvertelenül maradt németek, kik a mi határainkat és bőrünket is védték,
ne gondoljanak keserűséggel és gyűlölettel reánk?! S végre az elszedett fegyvereket meg is
kell fizetni. És fizessük meg majd mi, adóban.
Mit lehet várni a legénységtől, ha tisztek ily gyalázatosan és lelkiismeretlenül járnak el?
Ma Apáthynál voltam jegyzőkönyvet aláíratni. Délelőtt 10-kor még nem kelt föl. Délután 3-kor újra átmentem hozzá. Nagyon fáradt. Említette, hogy helyünkön kell maradni, s
a passzív rezisztencia fegyverével élni. „Ausztriát megbuktattuk ezzel, s Romániával ne tudnók használni?” De elfelejti, hogy Ausztria ellenében a passzív ellenállást a magyar középosztály és arisztokrácia csinálta, s az most nem a régi, és még inkább nem lesz az az új birtokpolitikai átalakulások után. Isten őrizzen attól a passzív ellenállástól, amit az elkoldusodott
magyar középosztály csinálhat Erdélyben.
Farkas Bélával és Gelei Józseffel is hosszabb ideig beszéltem.
November 28., csütörtök este.
Délután volt nálam Pataki András kedves tanítványom. Tizennégy napig jött Tirolból
hazáig. A fegyverletétel híre Dél-Tirolban, 39º spanyol lázban, kórházban találta. Az ápolónőjük bement, s jelentette, hogy mindjárt ott lesznek az olaszok. Sokan rögtön öltözni kezdtek. Mire kiért az utcára, egyik sarkán már olasz járőr jött szembe vele. Megkérdezték, hogy
van-e puskája, bajonettje, s hogy nem volt, továbbengedték, sőt, megmondták, hogy siessen
az állomásra, mert mindjárt megy az utolsó vonat. Mire odaért, zsúfoltig volt minden. Egy
lépcsőre kapaszkodott. A harmadik állomáson le kellett szállni, mert Brizennél a hidat fölrobbantották, s a vonat nem mehetett tovább. Innen ötön 70 kilométert gyalogoltak
Franzenfestéig, s ott újra vonathoz jutottak. Innsbruckban történt, hogy egy önkéntes káplár leszállt, hogy az egyik felgyújtott raktárból zsákmányolt 3 pár bakancsot ott leadja. Mire
visszatért, valami rendetlenség történt, s az állomáson hemzsegő katonák közé gépfegyvereztek. Szegény fiú a becsületessége jutalmául két gépfegyvergolyót kapott a fejébe.
Bécsben mindent elszedtek tőlük. Egy papiros dobozban vagy 8 szép gyopárcsokrot
hozott haza. Kettőt nekem adott. Egész úton vonat tetején, marhakocsiban, lépcsőn utazott.
Mondja, hogy az alagutak, hidak, hány katonát lesodortak a vonatok tetejéről. András most
teológus lett.3262
Jellemző dolgot láttam a délben. Egy falusi hegyi oláh egylovas szekér két oláhval megállott a Trefort utca alján levő kis fakereskedésnél, s a szekér derekát megrakva vágott fával,
elvitték haza. Városból venni a vágott fát, ma, erdőközi oláh faluba! Pénzbőség és lustaság a
kereskedői lelkiismeretlenséggel karon fogózna, hogy az előre látható fűtési bajokat zavarokká növeljék.
Nekünk a mi vén favágónk még a másik héten 50 koronáért fölvágta a fát. Igaz, hogy
egy-egy kis ebédet s bőrszivarat is kapott. Vargha Bélának3263 ma már két ölet 140 koronáért
vállalt egy másik.
Ma újra sok oláhot láttam bejönni katonának. Fogadok, hogy mire a rendes román csapatok a demarkációs vonalig megszállják Erdélyt, addig a belföldi oláh csapatok is fölkészülnek, s karácsonyra megszállják az általuk követelt területeket.
3262 Pataki András (1899–1944) unitárius lelkész, első állomáshelye Várfalva. Lelki ajándék. Unitárius Közlöny, 1922. 9. sz. 138.
3263 Varga Béla.
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S míg ők erre készülnek, addig nálunk nő az anarchia a magyarok közt, hogy a megszállásra jogcímük lehessen. A debreceni fiatal katonák lázadása egyik legszomorúbb részlete a
közeli jövő kilátásainak.
Budapesten már bolseviki gyűlés volt. Míg azon tépelődünk, hogy levéltári anyagainkkal mi legyen, azalatt szomorú mementók mutatják, hogy a vasúton, úton, s Budapesten
sincs jobb helyt, mint itt. Isten őrizzen.
November 30., szombat délben.
Kínos ügybe kerültem, s ódiumot hoztam belőle, de mégis jobb így, mintha baleknak
beugrottam volna.
Pósta Béla tegnap délelőtt 10 órakor telefonon lehívatott, s Buday, Kovács Pista és
Ferenczi Sándor jelenlétében felolvasta Teleki Domokos gróf levelét, melyben Marosvásárhelyről azt írja november 26-ról, hogy bronz régiségeit az Erdélyi Múzeumnak adja, hogy
idegen, illetéktelen kezekbe ne jusson. Hozassuk el, s tegyünk valamit, ha lehet a Telekikönyvtár ritkaságainak elszállításáért is, mert félős, hogy az oláhok kezére rekednek. A
M[agyar] Nemzeti Múzeum tisztikarától nem remélnek semmit, mert ott teljes lehangoltság van. Pósta a levelet felolvasva hozzátette, hogy a régiségek elhozására Ferenczi Sándort,
a könyvekre pedig engem szemelt ki.
Teleki Domokos egy szót sem írt arról, hogy a könyvekkel mi van. Mivel azonban
Marosvásárhelyt az intézetek a csomagolásra rég rendeletet kaptak: így föltehető, hogy ott is
csomagolhattak, ámbár Gulyásról3264 nem tudom, hogy eleget tett-e ennek a fölhívásnak. A
tény az, hogy a Teleki-könyvtárat az állam átvette, s az most a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Főfelügyelőségének hatáskörébe esik. Ennek kellett volna intézkednie, de nem
tette meg.3265 Mikor szerepelni, parádézni és napidíjakat kell zsebelni, akkor preputensen ott
vannak mindenütt, de mikor baj van, akkor magánvállalkozásokra bízzák a mentést, ami ha
sikerül: az eredmény erkölcsi sikerének beseprésénél újra csak ők vannak ott. E mulasztást
behozni nem feladatom.
Pósta Béla tagja a Főfelügyelőségnek. Amint a tárgyalás folyamán kitűnt, a levelet –
melyet ajánlva, expressz adtak föl – 28-án délben otthon kapta a lakásán, s neki sem volt
sürgős az intézkedés másnap délelőtt 10-ig. Akkor pedig a déli 12 felé induló vonattal mindjárt akart volna minket küldeni.
Megmondtam, hogy miben látom a nehézségeket. Nem tudjuk, hogy az előkészületek
mennyire vannak meg. Ha nem csomagolták be az anyagot, akkor lemenetelünk teljesen
elkésett, mert most válogatni, s csomagolni egy 50000 kötetes könyvtárban, mikor már az
ellenség csütörtökön Dédánál volt, s a tegnapi lapok szerint Szászrégent is elérte: teljesen
késő. Ha meg még a válogatás sem történt meg, akkor tiszta svindli lemenni, mert abban az
anyagban 2 nap alatt válogatást csinálni lehetetlen éppen nekem, aki ilyen nézőpontból az
anyagot nem ismerem.
De a legnagyobb kérdés az, hogy tudjuk-e biztosítani az anyag szállítását az állomásra és
fölvétetését a vonatra? Ezt én, mint magánember, semmi esetre sem biztosíthatom. A Nem3264 Gulyás Károly.
3265 A könyvtárak legértékesebb anyagának megmentésére az intézkedések megtörténtek. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum őrizetébe a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárból és levéltárból
beszállítottak „27 ládát, 2 hordó-tartályt, 2 csomagot és egy szobát betöltő levéltári anyagot,
melyet gr. Teleki Pál személyesen adott át”. Mihalik József: Erdélyi múzeumaink és az oláh betörés i. m. 191.
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zeti Tanács nyílt parancsa pedig semmi. Én már voltam nyílt paranccsal Marosvásárhelyt
1916-ban, mikor még a rend nem bomlott föl, s akkor sem értem vele semmit. Most még
kevesebbet érek, mert Marosvásárhelyt a kolozsvári Nemzeti Tanács nyílt parancsa egy
darab papiros. Az elszállítás összes kockázatát viselni pedig nem magánembernek való, s ezt
így csinálni olyan felelősség és kockázat, hogy abba belémenni szinte lelkiismeretlenség.
Ferenczynek is nehéz helyzete lesz, kivált, ha az anyag még Gernyeszegen van. De ő
legalább a Múzeum anyagáért kockáztat. Én csak a mások sárba rekedt szamártaligáját rángatnám.
Pósta ezek mellett is a lemenetelért kardoskodott. „Lássák legalább, hogy mi akartuk
menteni az anyagot. Aztán a siker nem rajtunk múlik.” Szóval komédiázzunk, s éppen én
legyek a komédiás. Mondtam, hogy ennek így nem látom értelmét. Meg kellene tudnunk
előbb telefonon, hogy mennyire vannak, s mit tudnak biztosítani. Magánfél nem használhatja a telefont. Kérdezzük meg a Nemzeti Tanács útján.
Úgy volt, hogy Apáthy 11-kor odajön. Ottmaradtam 3/4 1-ig, s addig nem jött. Ezzel
elkéstem attól, és hogy az ügyet Gyaluinak bejelenthessem, mert mire fölértem, ő már hazament.
Délután sem jött fel. Este 7-kor lementem Gidófalvyékhoz, de a bezárt kapu, s elromlott
csengő mellett oda sem juthattam be. Fél nyolckor a Mátyás király téren Apáthyval találkoztam, aki kérdezte tőlem, hogy megkaptam-e a magyar és román Nemzeti Tanácstól a nyílt
parancsot? Mondtam, hogy nem, s kérdeztem, hogy kaptak-e telefonhírt a marosvásárhelyi
anyag készületeiről? Nem tudott róla semmit, s másnapra Póstához utasított.
Ma délelőtt háromszor kerestem a Régiségtárat telefonon. Mikor 10 órakor aztán lementem, kiderült, hogy az ők telefonjuk rossz.
Az este jelentettem Gyaluinak a dolgot, s hívására ki is mentem hozzá. Az ő nézete az
volt, hogy a könyveknek szívesen ad helyet, de az elhozatal nem a mi dolgunk. Póstára
helyesen jegyezte meg, hogy ő a Főfelügyelőség tagja, neki van I. oszt. szabadjegye, s miért
nem tett eddig semmit, s miért akar éppen engem odavetni egy kétes vállalatba? Bizonyára
azért, mert marosvásárhelyi vagyok, s azt hiszi, hogy én végrehajthatom ott azt, amit az
állam nem tett meg – feleltem. Megjegyezte, hogy ott is van könyvtáros. Miért nem hozza
az az anyagot? S igaza van.
Ma 10 órakor aztán lementem, de kijelentettem, hogy a bizonytalanra lemenni nem
tartom helyesnek. Nem jártak utána a Nemzeti Tanács útján a helyzetnek, s találomra menni
nem okos és célszerűtlen, elkésett dolog. Pósta még azt a tervét is kiadta, hogy csatlakozzunk ahhoz a küldöttséghez, mely a Nemzeti Tanácstól Presary román tábornokhoz megy
megkérdezni tőle, hogy mit akar Erdélyben. Rögtön megmondtam, hogy oda nem megyek,
mert én dolgozó ember vagyok, s nem politikus. Bolond vagyok talán, hogy kis károlyisdiban,
vagyis kirúgosdiban passzív szereplő legyek.
Különben Pósta csupa optimista híreket tudott mondani. Szerinte az oláhokhoz naponta
bejön 60 ember, felöltözik, s hazamegy naponta 80. És ő ezt komolyan mondta. Nincs mit
tartani tőlük. Mondtam, hogy én nem hiszek nekik. Hivatkozott a szocialistákra, kik azt
mondták, hogy Vojvodától3266 s Mihálytól nem kell tartani, mert azokat, ha kell, saját népükkel agyonveretik, s ők a nép közt dolgoznak. Azt már nem látja, hogy ez mit jelent. Paraszt3266 Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950) politikus. 1906-ban a magyarigeni kerületben szerzett
képviselői mandátumot. A Román Nemzeti Párt színeiben 1918-ig megszakítás nélkül tagja a
magyar parlamentnek. 1919–20-ban és 1932–33-ban miniszterelnök.
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gyűlölet és butaság fölszítását az ár ellen. Ma neki – holnap nekünk – reánk. Roppant naivság és lelkiismeretlenség kell ilyen gondolkozáshoz. Orrát kissé fölemelte, hogy nem
mentem, de majd leengedi, ha úgy tetszik. Mikor feljöttem a könyvtárhoz, Balogh Ignáccal
találkoztam. Tegnapelőtt jött fel Marosvásárhelyről. Ő mondta, hogy mikor Marosvásárhelyt katonai kiürítése folyt, a katonák 30 koronával kerestek napszámosokat, annyira nem
volt ember, s nem kaptak eleget. Majd aztán én kapnék egy papirossal.
Szerda, december 4., délben.
Ferenczy Sándor tegnap reggel hazajött, s bravúrosan elhozta Gernyeszegről a bronzemlékeket. A könyvtári anyag ellenben Marosvásárhelyt maradt.
Ő szombaton este 7-kor érkezett Marosvásárhelyre, s másnap Teleki Domokos gróf
fogatával és ruhájában kiment Gernyeszegre, felcsomagolta, s elhozta a bronzokat. Az oláh
járőrök már jártak ott, de arra a hírre, hogy Marosvásárhely ellenállásra készül visszamentek Szászrégenbe.3267 Ezalatt tudott Ferenczy eljárni.
Marosvásárhelyt a Teleki-könyvtárban Gulyás3268 igen idegenül, és kelletlenül fogadta.
Hangsúlyozta, hogy Teleki Domokosnak a könyvtárhoz semmi köze sincs, mert az az
államé. Kilenc ládájuk volt becsomagolva. Azt mondta Gulyás, hogy mikor megkapták a
rendeletet, kértek a katonaságtól deszkát s szeget, de az nem adott, s két hét múlva új rendelet jött, hogy nem kell csomagolni.
Ezen az én lemenetelem sem változtathatott volna. Ferenczy a Marosvásárhelyről és
vidékéről kivont csendőrséggel jött el.
A vonat nem indulhatott idején, mert az oláh katonai parancsnokság a személyvonat
lokomotívját Régennél elvette, s előbb katonavonatát vontatta be vele. Mikor aztán az megérkezett, a lokomotívot visszaküldték Szászrégenbe, a személyvonatért.
Mikor M[aros]vásárhelyt megtudták, hogy a csendőrök nem mehetnek a személyvonattal, Csapóról3269 egy mozdony feljött, s két kupéban levitte őket Nyárádtőig. Ezekkel jött
Ferenczy is. Aztán telefonizenet jött, hogy az oláh járőrök megindultak M[aros]vásárhelyről
Nyárádtő felé. Erre továbbjöttek. Székelykocsárdról már eljött a személyvonat, s így csak
későn jöhettek tovább az éjjel.
Ferenczy lemenetelekor szemtanúja volt a székelykocsárdi román zászlóösszetűzésnek.
Három vagonban Gyulafehérvárra menő román papok és úriemberek mentek, s a
Székelykocsárdon várakozó mintegy 150 más román részére is ugyanakkor öt kocsit kértek.
Amíg ezt összeállították, a peronon rendtartó szolgálatra vezényelt öt magyar katona járkált
föl s alá. Egyszer csak az egyik kocsiablakból magyarul reájuk szólt egy oláh pópa: „Nem
szégyenlik, hogy még most is magyar ruhában és kokárdával járnak? Nem tudják, hogy itt már
Románia van?”
Erre a magyarok az inzultusra éktelenül megharagudva felrohantak a vonatra, letépték a
kitűzött oláh zászlót, s egy másikat is kitéptek egy oláh főhadnagy kezéből, nyelét összetörték, szövetét széttépték, és a sárba tapodták. Az oláhok kiabálni kezdtek, s erre a peronon
egy szájas pópának egyik feldühödt szuronyos katona az ülőfelébe szúrt. Erre újra nagy
lárma, injúria, kiabálás, futkosás, zavar lett. Kiabáltak, fenyegetőztek, de mind a mellett
hogy legalább kétszázan voltak, s köztük 30–40 katonatiszt karddal, pisztollyal: az öt
3267 Vö. Marosvásárhelyen nincsenek románok. Ellenzék, 1918. december 3. 254. sz. 1.
3268 Gulyás Károly.
3269 Maroscsapó.
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magyart nem merték megtámadni. A zavar következtében az előállított öt kocsi üresen
maradt, s utasai nagy részben lemaradtak a vonatról.
Ferenczy volt Édesanyámnál is. Egyedül van. Valaki idősebb asszony vendége volt.
Vasárnap délután 5 és 6 közt járt ott. Nincs cselédje, s szegény a fát is maga vágja 62 éves
létére. A pénzt, mit Ferenczytől küldtem, hogy őt is vendégül láthassa, visszaküldte nekem,
pedig bizonyos, hogy szüksége lehetne, s lesz reá. Elég rosszul tette.
Tegnap este érkezett Ádámosról, s ma ment Ajtonba ki Veress Sanyi. Itt hált nálunk.
Mondta, hogy mily sok fiatal korosztálybeli katona jött a vonaton, s mennyit lövöldöztek és rendetlenkedtek. Azt beszélik, hogy az oláhok 18–36 év közt elviszik munkára az
embereket. Ismerve a romániai internálás embertelen és gyalázatos emlékeit, s a hadifoglyokkal való rossz bánást, nem csoda, ha százával jönnek ki előlük.3270 Itt is tele volt ma
délelőtt a város fiatal katonával. Az éjjel részeg székely tisztek lármáztak az utcákon. Imre
sógorom, mint polgárőr, több ilyen csoporttal találkozott.
Kun Béla, a Szibériából megszökött zsidó demagóg azt beszélte itt Székely Gézáéknál,
hogy a szibériai foglyok legnagyobb része Ukrajnában van már.
Tegnap újra egész napom bánat, bódultság és sóhajtás volt.
Hétfő óta itthon van Erdélyi Pál.
Tegnap beszéltem Lechnerrel és Márkival az E. M. E. alapszabály-módosítása ügyében.
Kétségeskednek. Lechner elkészül innen nyugalomba. Márki határozatlan. Félek, hogy késő
lesz a módosítás, s ha el nem töröljük azt a szakaszt, hogy az elnököt és alelnököt a király
erősíti meg: teljes autonómiánk kiépítését mulasztjuk el vele, s még román ízlés alá vetjük
magunkat.
Csütörtök este, december 5.
Magyarország kegyetlen megcsonkítását úgy látom, hogy nem kerülhetjük el. Az északi
vármegyék egy része bizonyosan nem lesz többé Magyarország. Mi lesz Erdéllyel?3271 Boldog Isten, mennyi rettenetes bánat és gond kínzott ezért már engem! Semmi sem biztos
csak az, hogy megszállanak. S most ide tódul ki az öt fiatal korosztályból a sok rendetlen
székely katona, és itt rakoncátlankodik, hogy reánk hozza a megszállást. Tegnap is útonútfélen garázdálkodtak, neveletlenkedtek. A New York előtt 3 részeg székely reáordított
3270 A magyar kormányzat nem kívánta követni a romániai példát. „A romániai betörésnek második, nagy kellemetlensége volt a hadvezetőségnek egy oly kívánsága, mely ha teljesedésbe megy,
az erdélyi intelligens románoknak tekintélyes részét az internáló táborba vezette volna. Állandó
és tényleges harc indult meg e kérdés körül a hadvezetőség és a kormány között s a felmerült
nézeteltérés sokszor már majdnem szakadásra vezetett. Úgy volt itt is az internálás kérdésében,
hol a hadvezetőség nem ismerte és nem is ismerhette az egyéneket, kikkel mi esetleg személyes
barátságban is állottunk. […] A magyar törvény azonban előfeltételként valamely büntetendő
cselekmény elkövetését kívánta meg ahhoz, hogy bárki is letartóztatható legyen. Az tehát egymaga, hogy a katonaság valakinek hazafiságát kétségbe vonta, még nem lehetett ok az internálásra.” Betegh Miklós: Erdély a világháborúban i. m. 75–76.
3271 A gyulafehérvári román nemzetgyűlés után Márki Sándor – ahogy naplójában megörökítette
– eldöntöttnek tekintette a kérdést. „A reggeli lapok szerint, amint különben előre látható volt,
a Gyulafehérvárra nemzetgyűlés címén becsődített oláhság kimondta 26 erdélyi és magyar vármegyének Magyarországtól való elszakadását és Romániához való csatlakozását. Szegény feleségem megsiratta, hogy ha akaratuk teljesedik, hazátlanok leszünk. […] Erdély Magyarországra
nézve mindenképpen elveszett.” Márki Sándor fénymásolt naplójegyzetei. 1919. december 2.
Békés Megyei Levéltár.
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Isacu Emilre,3272 amint Ligeti Ernővel beszélt: „Ez is egy büdös oláh!” Ez is vitézül lekapta az
oláh kokárdát, s a zsebébe tette.
Az a baj, hogy újra ihatnak, s ez a sok fegyelmetlen és felkapott paraszt józanon is szemtelen most, ha pedig ivott: csak bajt csinál. Az Economulnál3273 kitett oláh zászló miatt is
szinte nagyobb baj lett a székelyek lármázása miatt. Szinte megostromolták azt az épületet.
Itt van a román nemzeti tanács székhelye, s ezért van azon már október végétől román
lobogó. Tapintatosan bevették. Az ember szégyenli a fajtája rövidlátását és tapintatlanságát.
Tegnap hallottam Makai Sándor múzeumi szolgától, hogy Vajdaszentivánon a falusi
oláhok és cigányok az egykori szép Kemény Sámuel-féle kastélyt felgyújtották, s az ő jegyző
nagybátyját megölték. Az 1916 őszén ott láttam szép bútorok is valószínűleg áldozatul estek.
Küküllőszéplakon P[etrichevich] Horváth Arthur báró udvarát földúlták. Négy láda
szép régi családi levelével ki tudja, hogy mi lett? Kértem volt 1916 őszén, hogy engedje
behozatni letétbe.
December 6., este.
Miklós napja van, szegény jó Édesapám neve napja. Jó, hogy elfáradt teste nem bírta
tovább, s elfáradt lelke nem látja azokat, amiket nekünk meg kellett érnünk. Ma már Goldis
László3274 úr azzal biztat, hogy a kolozsvári egyetemet áthelyezik Marosvásárhelyre, s az
itteni épületet oláh egyetemmé alakítják át. A legnagyobb erdélyi magyar városba akarnak
veréb módra beülni a fecskefészekbe. Mindenesetre jellemző reájuk, hogy az egyenlőséget
hogyan értelmezik. Különben is, az „impériumhoz” tartozik. Hogy aztán rablással, tolakodással, bitorlással csinálják, az nekik mellékes. Hiszen mostani egész eljárásuk mind csak az.
Goldis úr minden napra tart a zsebében egy „kultúrnyilatkozatot”. A francia forradalom
vidéki gazember biztosa jut eszembe, aki a „gyanúsak” gyermekeit négerekkel fogatta össze,
hogy a halál előtt még külön félelem-kálváriát járjanak. Ez a felkapott parvenü arcátlan
ijesztgetése, mely már a vért az ember arcába és fejébe kergeti.
Csillik3275 ma kezdte a szolgálatot.
December 8., vasárnap este.
Délelőtt voltam benn az unitárius kollégiumban s találkoztam Gál Kelemennel, Nagy
Gyulával, Várival,3276 Gálffy Zsigával. Zsiga a háború által megviselt beteg ember. Ott volt
Májay Ferenc marosvásárhelyi főszolgabíró3277 is. Ő mondja, hogy mikor ide megérkeztek a
székely tüzérek s az Economul oláh zászlaját meglátták, ahogy a tüzérlaktanyába értek, tölteni és lőni akartak onnan, egy kilométerről és este és találomra a zászlóért az épületre, s alig
tudták lebeszélni őket erről az ostobaságról.

3272 Emil Isac (1886–1954) költő, publicista. A két világháború között a Művelődésügyi Minisztérium művészeti felügyelője.
3273 Economul = 1886-ban alapított kolozsvári román pénzintézet, hitelintézet, takarékpénztár a
Wesselényi Miklós utca 26. sz. alatt.
3274 Vasile Goldiş.
3275 Csillik Bertalan.
3276 Vári Albert.
3277 Májay Ferenc ügyvéd. 1942–44 között Marosvásárhely polgármestere.
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Az utcákon több helyen láttam német tiszteket, s egy-két közlegényt is. Mackensen
hazatérő, fegyverét letett seregéből.3278 A szíve fáj az embernek, ha látnia kell ezeket a jobb
sorsra méltó, szomorú embereket. Itt mindenüket eladják.3279
Tegnap temették Geltsch Blankát. Ma olvastuk a reggeli lapban Szádeczky Pista3280 halálát. Spanyol betegség vitte el. Kedves, jó modorú, csinos, jó fiú volt. Szegény Szádeczky
Lajoséknak már második felnőtt korú gyermeke, akit eltemetnek. Lőrinc sógorom3281
fogolytársa volt Solikamskban. Szegény nem láthatja viszont.
Este voltam Arankáéknál. Aranka meghűtötte magát a takarítással, a beteg. Gyulával3282
nem találkozhattam. Verdun felől Bajorországig szekéren jöttek. Bécsben lovaikat erővel
megvették a borzasztó nyomorban és éhségben élő lakosság élelmezésére. Dél-Németországban szép rendet, kedves, udvarias bánásmódot találtak.
Tegnap beszéltem br. P[etrichevich] Horváth Kálmánnal a széplaki levéltárért.
December 9., hétfő este.
Ma tudtam meg, hogy szegény Szádeczky Pistát a tegnap este eltemették. Szerettem
volna ott lenni a temetésen, s ettől is elkéstem.
Délben találkoztam br. Apor Istvánnal3283 a Trefort utcában, az elmegyógyintézet előtt.
Mondta, hogy Abosfalván az udvarházát s a kerti könyvtárát nem bántották. Az emberek
bort követeltek, s fejenként öt liter meleg mustot ittak meg. Egyik meg is halt ott.
Este találtam Csomoss Gábor bátyámat. Ajtonból jött be. Ma a Fellegváron folyton világító pisztolyokkal lövöldöztek. Tegnap rabolták ki Gyaluban a Barcsay Tamás3284 kastélyát.
(Ezt két nap múlva az Ellenzék megcáfolta.)
Szombaton délután Kovács József volt őrmester, könyvtári szolga, aki Gernyeszegről jött
most, mondta, hogy Vajdaszentivánon a Zichy-udvar szép bútorait csakugyan tönkretették.
3278 August von Mackensen. A Bukarestből visszatérő parancsnokot a Károlyi-kormány átadta az
antantnak, azok Szalonikibe internálták, csapatát lefegyverezték és szélnek eresztették.
3279 A történéseket egy korabeli feljegyzés így örökítette meg: „Ugyancsak november közepe táján
Mackensen csapatai átvonulni kezdtek Kolozsvárt. Mackensen az osztrák, török, bolgár hadsereg katasztrófája után kénytelen volt Romániából hazavonulni. Felajánlotta, hogy 40–50 ezer
emberével megvédi Erdélyt. De Károlyiéknak nem kellett, ők az antantban bíztak, hiszen azért
mentek le Belgrádba D’Asprey tábornokhoz. (Az Illustration egyik 1921. novemberi száma írja
le azt a jelenetet, hogy a tábornok mily brutális volt velük, lábával toppantott, színészi módon
viselkedett). Így később akadály nélkül vonulhatott be Kolozsvárra a maroknyi román hadsereg, mely elég gyengén volt felszerelve s melyet az itt átalakított román csapatok támogattak.
Annál nagyobb sikerük volt és annál nagyobb szégyene Budapestnek és eszeveszett kormányának, melynek fogalma sem volt arról, hogy mire vállalkozik, mikor a kaszinó emberei helyett a
kávéház alakjait állította oda kormányozni. Mackensen csapatai mindent, amit csak lehetett,
potom áron adtak el, lovakat, autókat, felszerelést, revolvereket, látcsöveket, szekereket, mindent. Sokat vettek, megrendítő volt látni a mintaszerűen felszerelt hadseregnek, mely 1916
őszén oly mesés rendben vonult át kelet felé, most a visszaözönlését nyugat felé. Mackensent
Budapest környékén a magyarok – nem Károlyiék – elfogatták. Megvetéssel beszélt a magyar
hálájáról. De hát ez a kávéházi erkölcs volt a fővárosi erkölcs”. Gyalui Farkas: Emlékirataim
1914–1921 i. m. 271–272.
3280 Szádecsnei és kardosfalvi Szádeczky Kardoss István (†1918) tüzérhadnagy.
3281 Mikó Lőrinc.
3282 Zsakó Gyula.
3283 Altorjai báró Apor István (1863–1919) földbirtokos.
3284 Nagybarcsay Barcsay Tamás (1868–1936) politikus, országgyűlési képviselő.
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Elbeszéléséből az is kivehető, hogy a gróf3285 is hibás volt, mert mikor a nép fölment hozzá,
s egy hordó bort és gabonát kért: megígérte, s másnap mikor utána mentek, fegyveres nemzetőrökkel fogadta a kiszolgált katonákat. Ezek erre feldühödve fegyverek után futottak,
megtámadták az udvart, s mindent tönkre tettek. Nem volt igaz. Az öreg grófné3286 egy év
múlva adta el.
Kovács beszélte, hogy Ludason,3287 Székelykocsárdon, s más állomásokon a székely elkeseredett bevonuló katonák mindenütt verték az oláhokat, kivált a katonákat. Kocsárdon egy
oláh főhadnagyot szinte agyonütöttek. Itt az itt levőkben annyi haszon van, hogy mióta itt
vannak, az oláhok lecsendesedtek a túltengett önérzettől. Viszont az a kár, hogy meggondolatlanságukkal könnyen bajt hozhatnak reánk.
Somló Bódog a kozmopolita szociológus3288 elmegy innen Pestre. Idejött iskolát csinálni
a nemzetköziségnek, rontani a nemzeti érzést, s mikor vetése kikelt és a reánk zúdult bajok
itt vannak: továbbáll. Majd lesznek rendre követői még. Mindenesetre tőle egyebet nem is
lehetett várni.
December 11., reggel 8 óra.
Erzsike hozta a tegnap este a hírt, hogy Zsakóékat Bokajban3289 mindenükből kirabolták.
Kormozott és bekötött fejű oláhok – kétségkívül odavalók – voltak a rablók.
Szegény Szádeczky Lajosnak a veje is meghalt.
Elfelejtettem volt fölírni azt, hogy Zsakó Gyulával Mikó Ferenc nevű 40 év körüli bölöni
tüzér érkezett ide Verdun alól, aki az ő ütegében szolgált. Ott is hált Zsakóéknál más öt
tüzérrel együtt. A bölöni Albertokkal tartják a rokonságot, s tudta, hogy rokonai ide kiszármaztak, de hogy kik, azt nem. Felnőtt leánya, egy 13 és egy 8 éves fia s 16 hold földje van.
December 13., péntek délben 1/2 2 óra.
Fázva jöttem le a könyvtárból. Csak reggel fűtöttek, azzal a szén el is fogyott, s délre a
levéltári szobák úgy lehűltek, hogy a pára jól látszott, s lábam megfázott. Lehet, hogy pár
nap múlva szénhiány miatt az intézetet be is zárják.
Tegnapelőtt volt az E. M. E. választmányi ülése. Alapszabályunk 62. pontja sok aggodalomra ad alkalmat a mai, s tán jöhető rosszabb időkre.
Tegnap délután volt nálam, a levéltárban Kovács Ferenc ref. segédlelkész, Bethlen Gábor
korának kultúrpolitikája adatain tájékozódást nyerni. Ugyanekkor volt ott nálam Pap
Domokos. Hozott egy hétdecis üveg jó dési újbort.
Este éjfélig voltunk Székely Gézáéknál.
A tegnap este riadó volt itt az apahidai és szamosfalvi vasúti fegyverrablások miatt. Mi
erről nem tudtunk szerencsére semmit. Este 1/2 8-kor hallottam ugyan a Fellegvár felől
géppuskázást, és több felől a már megszokott puskalövéseket, de csak a géppuskázás tűnt föl
nekem. Arról aztán ma hallottam, hogy gyakorlatozás volt. A riadó később, 9 tájt történt.
Este 10. Tóth István nálunk volt, s itt is vacsorált. Kicsi Erzsikémnek karácsonyra könyveket hagyott itt. Holnap reggel megy Désre Pap Domokossal együtt, s aztán Budapestre
3285
3286
3287
3288

Zichi és vásonkői gróf Zichy Vladimir (1864–1929) politikus, országgyűlési képviselő.
Gróf Zichy Vladimirné zichi és vásonkői gróf Zichy Melanie (1881–1968).
Marosludas.
Somló Bódog (1873–1920) jogfilozófus, szociológus, egyetemi tanár. 1903-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem politika és nemzetközi jog tanára.
3289 Bokajfelfalu.
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készül, állást, tanári kinevezést keresni. Milyen nehéz lesz most azt is megtalálni szegény
fiúnak! Gyönyörű rajzai Prágában rekedtek, s ki tudja előkerülnek-e valaha? Becsomagolva
maradtak oda. Körülbelöl az oláhok kezébe kerültek, kik a csomagokra kezet tettek.
December 14., szombat este 8 óra.
Alig mozdulok ki a könyvtárból s hazulról. Alig tudok a világról valamit. Itthon is sokat
bosszankodom. Ostoba cselédünk eltüzelte az Újság azt a számát, melyet Schneller Károlytól kaptam hosszú utánjárásra. Benne voltak a nekem is szükséges statisztikai adatok az
erdélyi magyarság és románság erőviszonyairól. Most aztán sehol sem tudom megkapni.
Délben a Monostori úton sétálva Bochkor Mihállyal találkoztam, és beszéltem tíz percet. Ő is betege a mai viszonyoknak.
Amikor hazafelé indultam, egy teherautó nagy énekszóval székely-zászlóaljbeli fiatal
fegyveres katonák jöttek Monostor felől valahonnan.
Délután az Ujságért menve, a városháza előtt a Deák F. utcán föl egy szakasz német lovas
jött, s utánuk egy 15–16 szekérből álló trén, konyhával együtt. A vasút irányába tértek le.
Keserű látvány volt így látni őket, de rendjükkel így is meghatottak. Költő Gáborral és
Kovács Kálmánnal néztük elvonulásukat. Kálmántól hallom, hogy Boros és Győrffy3290
Bécsből írtak pár nap előtt, s Hollandia felé igyekeznek.
A könyvtárban a marosvásárhelyi letétek válogatását elvégezve, Csillikkel nekikezdtem
a Nemes-levéltár anyaga számlálásának. Tegnap délelőtt 10-kor kezdtük, s már 12 után alig
dolgozott, ma pedig privát leveleket írt, be sem jött a munkához. Mióta hazajött, nem dolgozik sem ő, sem a többi volt katona. Idő kell, amíg hozzászoknak a munkához újra, s ebben
a lélekölő hangulatban s izgalmak között, 4 korona napidíj mellett nem is csodálom, ha nem
tudnak dolgozni.
Lindner Béla,3291 a szerencsétlen lepcses szájú hadügyminiszter után most Bartha
Albert3292 is lemondott. Őt Kolozsvárról látásból jól ismertem.
December 15., este 9 óra.
Délelőtt beadtam a Régiségtárba azt a pisztolyt, mellyel apósom féltestvére, Ajtay K.
Ferenc a hetvenes évek elején főbe lőtte magát. Azalatt jött oda Sándor Imre is, s öt darab
pisztolyt adott be. Holnaptól kezdve általános fegyver-beszolgáltatás lesz a rendőrségen. S
az eredmény az lesz, hogy rengeteg fegyver künn marad, s a beadottakból sokat ellopnak.
Tizenegytől fél egyig egyházi közgyűlésen voltam. Délután elmentem a Szamosfalván
áldozatul esett szegény székely Dobos Mátyás temetésére. Láttam a ravatalon. A golyó bal
arcán, a szája közelében ment be, s hátul a fején jött ki. Szegény árva fiú volt.
Amíg a szertartásra várakoztunk, beszéltem Sylveszterrel a szabóval,3293 aki a forradalom kitörésekor Somogyban volt. Mondja, hogy a Dunán túl mi rengeteg termény maradt a
mezőkön azért, hogy az orosz foglyok elmentek, s a hazajött magyarok nem dolgoztak. A
szemben levő laktanyából mindegyre lövések dördültek el. Ellőtték a telefondrótot is. A
kórházban nehány hang a Marseillest énekelte. Ötszáznyian lehettünk a temetésen. Én
3290 Győrffy István.
3291 Linder Béla (1876–1962) politikus, katonatiszt. 1918. október 31-től november 9-ig, a Károlyikormány hadügyminisztere.
3292 Bartha Albert (1877–1960) politikus, katonatiszt. 1918. november 9-től december 12-ig hadügyminiszter.
3293 Szilveszter Ferenc szabómester, műhelye a Minorita utca 6. sz. alatt.
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Szacsvay Józseffel és Csiki Gáborral, a papunkkal mentem. Máig nem tettem kokárdát, mert
aki ismer, az úgyis tudja, hogy magyar vagyok, de erre a temetésre tüntetőleg föltettem a
kalapomra.
Mikor a Zápolya utcai laktanyánál jöttünk, a mellett, hogy elől egy szakasz magyar szalagos székely zászlóaljbeli fiatal katona haladt, s a koporsó után nagy magyar szalagos
koszorút vittek, az ablakba kigyűlt katonák szájából hallottuk azt a durva, cinikus megjegyzést, hogy csak oláhot temetnek.
Kimentem a sírig. A városból mindegyre egy-egy lövés hangzott, s egyszer golyó süvítését is tisztán hallottuk 100–150 lépésre tőlünk.
Visszatérőben a színház előtt tüzérség vonult fel nagy énekszóval. Csakhamar lövöldözni kezdtek karabélyaikból, s aztán sűrű lövöldözés közt vonult fel a négy ágyú, s a lőszerkocsik és a konyha a Deák Ferenc utcán. Tisztjeik megpróbáltak rendet csinálni, de a fegyelmezetlen legénységgel nem boldogultak. A Mátyás király tér is csak úgy visszhangzott a
lövöldözéstől. A színháztól a Wesselényi utcáig legalább százat lőttek. Úgy hallom, hogy az
őket követő géppuskás osztaggal együtt Tordára mentek.
Este voltunk Zsakóéknál. Ott volt Felcser Béla is, Lőrinc solikamski fogolytársa. Ők hárman 13 nap alatt elérték a magyar határt. Szegény Lőrinc, ha tudhatta volna, hogy ily szerencséjük lesz, jól jöhetett volna.
December 17., délben 1/2 2.
Fél tizenegy órakor a könyvtár levéltári rendezőjében nehéz szekerek dübörgése hívta
magára a figyelmemet. Német trén jött. Azelőtt fél órával egy század fegyveres német gyalogság vonult el a Mikó utcán föl, a legnagyobb rendben. Nyugodt, fegyelmezett emberek.
Az ablakból a felső emeletről én is búcsút intettem nekik s többen szívesen viszonozták.
Most a szekerek mentek. Kevés kivétellel mind nagyon jó, sőt szép lovak, erős, hatalmas, jó
szekerek voltak, csak a vászon szekérernyőn látszottak többnél az idők nyomai. Minden
szekéren két pipázó német katona ült. Még enyhe jó időt, s aránylag kevés sárt kaptak.
Nagyvárad felé igyekeztek. Egy tiszti szekér emberei két szép lóval, s két vezeték lóval a
reggel 9-kor az utcán tőlem kérdezték meg, hogy Várad felé jó úton mennek-e a Mikó
utcán?
Az első szakasz elvonulását csakhamar egy második is követte. Összesen a két csoportban 50–60 kocsi lehetett. Szomorú látvány volt, csak szép rendjük, fegyelmük az, amit mi
magyarok soha meg nem tanulunk és taníthatunk, mert a mi népünknek ez a lelkéből
hiányzik.
Ma volt nálam Wass Rózsa grófnő3294 az őt illető ezüstneműért, amelyet nem kaptunk
még meg.
Tegnap Toldalagi József gróf járt a levéltárban unokatestvérével Zeyk bárónővel.3295
Mondja, hogy Koronkából egy csomó oklevélátiratot a könyvtárból Budapestre vitt föl.
Még vagy 2–3 ládára való missilis levelük is van Koronkában. Mikor én a levéltárt onnan
1906-ban behoztam, a virágházból mindent elhoztam, s akkor azt mondták, hogy az az
egész. Amint a fiatal gróf mondja, valószínűleg apja azt hitte, hogy nekünk missilis anyag
nem kell, vagy el is feledhette, hogy a többi ládában is levél van. Én a könyvtárban csak egy

3294 Czegei gróf Wass Rózsa (1877–1949).
3295 Zeykfalvi báró Zeyk Ágnes (1878–1977), széki gróf Teleki Ádám felesége.
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ládára emlékszem, amit ha jól tudom azzal tartott ott, hogy abban újabb és nem történeti
anyag van.
Toldalaghy József gróf kérésemre megígérte, hogy ezt is ideadják, mihelyt oda lehet
férni, s szállítni tudunk. Adná Isten, hogy behozhassuk. A Toldalagi-levéltár alig ezernyi
missilise így szépen kiegészülne.
Arra értem haza, hogy Erzsike a ma kiadott 6 heti liszt mennyiségünket, több mint 40
kilót a cseléddel és a gyermekekkel elhozta a Deák Ferenc utca végéből. Nagyon elfáradt a
nem neki való teher alatt. Szívesen elhoztam volna, de nekem nem szóltak. Háromórai várakozás után kapták ki.
Este 8.
Följegyzem Dézsi Lajosnak egy klasszikus mondását. Tudatosan tán soha életében nem
mondott ilyen jót. Puskás Imre3296 beszélte el ma reggel harsogó kacagás közt a könyvtárban.
Neki mondta a tegnap. Pesten volt, s a hazautazás kellemetlenségeiről beszélt. Hidegben és
marhakocsiban utaztak. „Én még fel sem tűntem a marhakupéban – mondta – de ott volt
Erdélyi László is.”
Este fél ötkor elhozták a fánkat. Hazajöttem, s negyed hétig azt raktam el a pincében a
cseléddel.
December 18., este.
Délben nálunk ebédelt Pap Domokos. Lekísértem a lakásáig, s mikor fél háromkor viszszatértem, a városháza előtt láttam az Estilap különkiadását arról, hogy az oláhok megszállják Kolozsvárt is. A Jókai utcában találkoztam […]3297 s elolvastam a lapot. A New York
sarkán állott Isacu Aurél tele gőggel s elbizakodással, s egy széles oláh szalagos zászlós
olvasta neki fennhangon az Estilapot.
Oly undok ez az ember, hogy a lelkében élő gyűlölet visszasüt róla, s megtölti vele azt
iránta, akinek ezt a nyomorék lábú és lelkű embert látni kell.
Lelkemben a szégyen és megaláztatás érzésével mentem a könyvtárba. Ott Gyaluival
találkozva mondtam neki, hogy mit hallottam Schneller Károlytól az egyetem Budára
helyezése ötletéről. Tekintettel szerződésünkre, rögtön az egyetemépület múzeumi célokra
való odaajándékozására gondoltam a Könyvtárral s Állattárral együtt. Ezt Gyaluinak is
említettem, de Apáthyval ezért beszélni lehetetlen, s ki tudja, hogy nem késő-e máris?
Én úgy látom, hogy Fényes László3298 és Rónay Zoltán urak3299 ide csak az édes mufti
szerepére jöttek. Elhozták a kötelet, hogy Erdély fölakaszthassa magát vele. Már tegnapi
szereplésük is ehhez harangozott, s ma már itt az eredménye.
Lementem a Székely Nemzeti Tanácsba is, az E. M. K. E.-be. Fél ötre értem oda. Simonffy
Ákos főerdész azt indítványozta, hogy fogjunk mind fegyvert, s menjünk a demarkációs
vonalra, hogy védjük meg. Többen megmondták neki, hogy ez egyszerűen izgatás, melynek
nincs más célja az izgatásnál. Ő azt állította, hogy egész Erdélyben csak 5000 oláh van, s azt
3296 Puskás Imre, az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószentmiklósi osztályának tagja, Puskás Endre
testvére.
3297 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
3298 Fényes László (1871–1944) újságíró, politikus. Az Újság felelős szerkesztője. 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja, hadügyi államtitkár. Nemzetőrségi kormánybiztosként Kolozsvárra küldték,
hogy fegyverezze le Erdélyben a román hadsereg ellen harcolni kívánókat.
3299 Rónai Zoltán (1880–1940) ügyvéd.1918-ban a Károlyi-kormány a politika egyetemi tanárává
nevezte ki. A Tanácsköztársaság idején igazságügyi népbiztos.
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könnyű kiverni. Még Barabás Samu sem tartott vele. Biró Balázs,3300 Ádám Dénes3301 s
mások hiába igyekeztek fölvilágosítani, hogy képtelenséget akar. Makacsul feleselt mindenkivel. Zágoni István3302 az Újság egykori szerkesztője aztán mondta, hogy a 21-esek fele az
úton megszökött, s Tordán, Gyéresen,3303 Kolozsvárt van. Ezt sem hitte. Végül napirendre
tértek fölötte.
Ismerem őt rég. Korlátolt, szűk látókörű, elfogult ember. Gyöngyössy Béla mellett volt
az irodája, a Magyar u. 1. alatt szomszéd volt Mamakonyhájával. Soha föl nem jött irodájába
10–11 óra előtt, s másfél vagy 2 óra múlva el is ment. Dologtalan és tanulatlan ember volt,
de mindig az ország dolgát intézte a szájával, s közben telek és házspekulációkkal foglalkozott. Jó, hogy 1–2 belátástalan emberen kívül senki sem ült fel neki. A Székely Tanács tiltakozott a megszállás ellen, s 3/4 5-kor e határozat kimondásával el is oszoltak.3304 Simonffy az
utcán is lármázott. Neki most is Tisza az oka az egész háborúnak, s mindennek.3305
Este mindenfelé lövöldözés folyt 9 óráig. A cselédünk beszélte, hogy a Mátyás király
téren sok székely katona lármázott, s egy főhadnagy azt mondta, hogy ő nem megy el. Nem
azért harcolt négy évig, hogy itthon se halhasson meg. Értem és részemről fájlalom keserves
helyzetüket. Ki tudja, nem ez lesz-e a miénk is nemsokára.
Ma Cseresznyés Gyuláné3306 mondta, hogy Radnótfáy Gyulánénak mondták a városnál,
hogy februáriuson túl nincs Kolozsvárnak lisztje. Szép kilátás a jövőre.
December 24., du. és este.
Szomorú karácsony szombatot értünk. Ma bevonultak ide a romániai oláh csapatok.3307
3300 Biró Balázs ügyvéd, a kolozsvári Magyar Nemzeti Tanács tagja, az Erdélyi Római Katolikus
Státus ügyésze.
3301 Ádám Dénes jogász. Kolozsvárt kir. táblabíró, a kolozsvári Székely Nemzeti Tanács alelnöke.
3302 Zágoni István (1887–1959) újságíró. 1919-től a Keleti Újság főszerkesztője,.
3303 Aranyosgyéres.
3304 Az Apáthy István vezette Magyar és a Sándor József vezette Székely Nemzeti Tanács december
17-én egyesült Erdélyi Magyar Kormányzó Bizottság néven. Kiáltványában önrendelkezési jogot követelt az erdélyi magyarság számára. Mikó Imre: Huszonkét év – az erdélyi magyarság
politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Bp., 1941, Stúdium. 11.
3305 Betegh Miklós kormánybiztos nem fogadta el Tisza Istvánnak az erdélyi és a regáti románokra
vonatkozó álláspontját. „Az erdélyi románság régi nyugati kulturán nőtt fel, míg a romániai,
hitével együtt, első kultúráját is Bizánctól vette. Lehetetlen tehát, hogy az erdélyi román jól
érezze magát egy romániai, bármily nemzetiségű állampolgár társaságában, mihelyt a ma még
mindkettőt egyaránt érdeklő nyelvkérdésen túl vannak. Kifejezést adott Tisza annak az erős
meggyőződésének, hogy minden erdélyi román tudja, vagy legalább is érzi, hogy Erdélynek
Romániához való csatlakozása esetén a testvéri szerep mihamar mostohatestvérivé válnék, s
hogy Románia Erdélyt alaposan kihasználná, és a mézeshetek lezajlása után nem a legszebb
egyetértés válnék uralkodóvá. Ő egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy a hazai románság
értelmes része a magyar államhoz, melyhez kultúrája fűzi és melyben jobb dolga van, semmint
Romániában lehetne, hű ne lenne.” Betegh Miklós: Erdély a világháborúban i. m. 54–55.
3306 Id. Cseresznyés Gyula (†1920) adótárnok, a kolozsvári adóhivatal főnöke.
3307 Katonai vezetőjüket, Constantin Neculcea tábornokot a város kulcsával az utolsó magyar polgármester, hilibi Haller Gusztáv fogadta. Neculcea tábornok és Kolozsvár első román polgármestere a megszállás jelentőségéről így nyilatkozott: „Most befejeződik az ezeréves harc a rómaiak és a keleti nomádok között. Vissza a pusztára! Ki a mi ősi köveink közül, a mi városaink
közül, ki a szent Clusiumból”. Pop Julian primar és Vasile Hossu protonotár: „Kolozsvárt kilenc
év, eh – kilenc hónap alatt románná kell tennünk, hisz itt a gerinc, a nyakcsigolya a román állam
testében. Aki Kolozsvár ura: az Erdély ura. Nem engedhetünk! Ez életkérdése a románságnak”.
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Tegnapelőtt még a Mátyás király téren a nagy magyar tiltakozó gyűlés folyt le, s ma a
másik oldalon ők ujjongtak és zsukátáztak.3308
A tegnapelőtt (22-i) nagygyűlésen a résztvevőket 12–15000-re becsültem.3309 Az Iparos
Kör kapujától a templom járdájáig, sőt vaskerítéséig, s a Központi Szálló felé majd a járdákig
tele volt emberrel. A járdák mindenütt tele.

Jóformán félkört képeztek, mely az Iparos Kör előtt volt a legtömörebb, hol hering módjára állottak. Kétfelől zászlók csoportosultak. Vagy öt vörös zászló is volt. Ilyen alatt vonultak föl a banktisztviselők s a hadirokkantak és özvegyek, kik a színháztól kapták a vörös
zászlót. Ezt láttam, mert 1/2 10-kor én is ott voltam már a színháznál, s 10-ig hiába vártam
a könyvtáriakat ott. Végre Tóth Kálmán biztosítási titkárral, s Gyergyayval3310 följöttem,
miután előbb pár csoport elvonulását végignéztük.
Legimpozánsabb volt a Mátyás király téren a vasutasok fölvonulása, kik szintén csak
vörös zászló alatt jöttek. Velük érdekes vidéki, szilágysági és szabolcsi magyarok jöttek.
Nehány gyönyörű értelmes arcú, szép magyar típust láttam köztük. Ez a felvonuló menet
mintegy 1500–1800 emberből állhatott. Külön jöttek a kolozsvári földmíves gazdák két szép
magyar zászló alatt, mintegy kétszázan. Tíz óra után negyeddel már jóformán együtt volt a
hatalmas tömeg. Csakhamar elénekelték a Himnuszt, melyet a Bánffy-ház előtt a járdaszélen állva Kovács Pistával én is együtt énekeltem velük. Sütött a nap, de hideg volt, s a közönség halljukozni kezdett. Erre a vasúti banda a Marseillest kezdte játszani. Éljenzések következtek, aztán újra türelmetlen halljukozás, pedig a Körben csak akkor nemrég kezdték a
tanácskozást. A Szózat, új muzsikaszám s a Kossuth nóta után végre 3/4 11 felé megjelentek

Nemzetgyűlési napló 1922. XXXI. kötet. 1924. február 1. – 1924. március 21. A nemzetgyűlés
247. ülése 1924. évi február hó 27-én, szerdán. Bp., 1924. 71.
3308 Zsukáta = legényes tánc.
3309 A különböző források 40–120 ezer fő közötti létszámra becsülték a megjelenteket. Vö. Fráter
Olivér: Erdélyi magyar helyzetkép 1916-19-ben. Bp., 2003. 149. Apáthy István 200 000 résztvevőre számított, szerinte 40 000 volt a téren megjelentek száma, a jelen levő Márki Sándor Kelemen Lajos becslését támasztotta alá, egyben magyarázatát adta a vártnál csekélyebb részvételre:
„csak talán huszadrésze volt annak a 200000-nek, amennyit Apáthyék vártak, az oláhok visszatartották a vonatokat, de így is voltak vendégek”. Lásd Márki Sándor fénymásolt naplójegyzetei.
1918. december 24. i. m.
3310 Gyergyay Árpád.
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az erkélyen a gyűlés szónokai: Apáthy, Janovics Jenő, Sándor József, Vincze Sándor, Stengar
Domján Száva,3311 Avramescu3312 és Nagy László, dr. Lencz Béla, a debreceni kiküldött.
Meglepő szép világossággal és logikával beszélt Strengár. Nagyon megnyerte a hallgatóságot. Avramescu vékony, nyúlánk igazi izgató szónok. Románul beszélt. Még én is értettem
belőle.
A határozat felolvasása vége felé eljöttem.3313A szép és hatalmas éneklést jól hallottam az
Arany János térre is. Erzsikéim is ott voltak jó ideig, de én nem találkoztam velük, mert ők
a plébánia felől voltak.
Fél tizenkettőtől hideg szélt fújt, s csúful átfáztam.
Ma délelőtt 11 után Erdélyihez mentem azzal az átirat-tervezettel, melyet a Főkormánybiztoshoz készítettem. A vasárnapi gyűlés tiltakozásához való csatlakozásunkat írtam meg
benne. Lechnerrel már tegnap délelőtt megbeszéltem. Erdélyinek azonban az volt a véleménye, hogy ezzel most már magunkra hívjuk a figyelmet, mert nemcsak oda kerül, ahova
címezzük, hanem rögtön a lapokba is. Ne politizáljunk. Mondtam hogy itt nem politikáról,
hanem a magyarság létkérdéséről van szó, mert a gyulafehérvári elszakadó határozat3314
ellen való tiltakozáshoz csatlakozunk.3315 Azonban azt én is belátom, hogy most már jobb
hallgatni, mert belénk kaphatnak és árthatnak nekünk. Így Erdélyitől elsiettem, hogy Erzsikét visszatartsam a főtérre meneteltől, mert már a Majális utca alján hallottam fölmenőleg a
nagy ordítozást, s arról is hallottam, hogy a bevonuláskor egy magyart, ki kézigránátot
dobott ostobán feléjük, megöltek. Nem volt igaz. A Trefort utca aljától visszatértem, s a New
Yorkon túl megállva láttam a javában folyó fölvonulást. Bizony tarka, sokféle ruhás, egy
cseppet sem impozáns népség volt. Feltűzött szuronnyal, a bocskoros ember lomhás, lógó
járásával meneteltek.3316 Tisztjeik közt alig volt olyan, aki lován ne vasárnapi lovas módjára
ült volna. Tüzérségük megjárt, de a legénység arcán a magyarság legtöbbjénél annyira kiülő
értelmet és bátorságot az ember hiába kereste. A rohamcsapat sisakos katonái még legtöb3311 Strengar Domján Száva a Szociáldemokrata Párt aradi tagozata nevében szólalt fel.
3312 Gheorghe Avramescu a román munkásság nevében kijelentette, hogy „tiltakozom Erdély megszállása ellen és kijelentem, hogy Erdély népei a szabad és független Magyarország keretében
óhajtják megtalálni boldogságuk útját”. Az erdélyi munkásság küzdelme a román uralom alatt.
Bp., 1942. 17.
3313 A felkiáltással elfogadott határozati javaslatot Vincze Sándor olvasta fel: „Keletmagyarországnak
Kolozsvárt 1918. december 22-én összesereglett különböző vallású és fajú népei kijelentik a
Wilson-féle elvek értelmében gyakorolt önrendelkezési joguk alapján, hogy Magyarországgal
egyazon népköztársasági állami közösségben kívánnak élni és az egységes és csonkítatlan Magyarország keretein belül követelik minden ittlakó nemzet számára a teljes egyenlőséget, szabadságot és önkormányzatot”. Mikó Imre: Huszonkét év i. m. 12.
3314 A IX. pontból álló Gyulafehérvári határozatokat (rezolúciókat) 1918. december 1-jén, a gyulafehérvári román nemzetgyűlésen fogadták el. Ebben kinyilvánították Erdély jövőjére vonatkozóan a legfontosabb feltételeket. Az 1. pontja kimondta: „A románoknak s az általuk lakott területeknek egyesülését Romániával”. A Határozatok szövegét lásd Mikó Imre: Huszonkét év
i. m. 265–267.
3315 A magyar és a székely tanácsok által 1918. december 18-án elfogadott közös kiáltványhoz csatlakoztak, melyben kimondták, hogy „ünnepélyesen tiltakozik a magyarság az ellen, hogy önrendelkezési jogától elüssék”. Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig i. m.
185.
3316 A Gherescu ezredes által vezetett négyezer főből és két üteg tüzérségből álló 7. román hadosztály 1918. december 24-én, délben szállta meg Kolozsvárt. Fráter Olivér: Erdélyi magyar helyzetkép 1916-19-ben i. m. 152.
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bet mutattak. Ezeken legalább több volt az egyformaság, s nem tűnt úgy föl a tarka egyenruha-egyveleg, mintha összelopták volna.3317 A belső járdákon a falukról behozott oláhság
állott sűrűn tarkítva erősen felszalagozott volt katonáikkal, az ún. gárdistákkal, kik mind
szuronyos puskákkal voltak telespékelve. A sorok előtt láthatóan tervszerűleg fiatalabb oláh
„ifjú urak” állottak, s időnként meg-megfutamodtak és kiabálták a treaske-t,3318 erősen
hadonászva a falusi oláhok felé. Minden lovas tiszt érkezésekor újra – és újra megismételték
ezt, s a városházzal szemben, hol legtöbben voltak mesterségesen nagy lármát csináltak.
Arra nézve feltűnt nekem a fahonvéden3319 lévő friss koszorú. Csodálom, hogy ezt még
nem tétették el róla. Bizonyára később megteszik.
Nehány oláh falunak táblája volt. Így a szászfenesieknek. Sutu3320 felírású táblát is láttam.
Egy csapat valószínűleg ajtoni oláh messzire feltűnt virítós magyar bőrmellényével.
Az elvonulás után a zenekar a Mátyás király szobrához ment, s vele odarohant a falusi
neveletlen csőcselékhad is. Felmásztak a gyönyörű szobor összes alakjaira, zászlóira, s
összerázták és tapodták. Egy parasztlegény a jobbról álló könnyebb magyarruhás alak karján állva a fejébe és sapkatollába fogózott. De így jutott mindenikre a kellemetlen terűkből.
Többet rongáltak a szobron egy félóra alatt, mint eddigi összes fennállása alatt. Lefényképezték őket. Legalább nyoma marad barbárságuknak ebben is.3321

3317 Orbán Ferenc plébános így írta le a román hadsereg bevonulását: „Az Antant hatalmak megbízásából a románok megszállották Erdélyt, Kolozsvárra, illetőleg Cluj-ra 1918. december 24-én,
karácsony szombatján jöttek be minden ellenállás nélkül. Apahida felől a Magyar utcán vonultak be a Mátyás király térre. Enyhe, csepergős idő volt, de. 11 órakor ért templomunkhoz a
menet. A kolozsvári magyarok szobájukba zárkózva, az ablakok függönye mögé húzódva, hazafiúi mélységes aggodalommal eltelve, keserűséggel telített szívvel, könnyes szemekkel nézték a
bevonulást. Nagyobbrészt óromániai katonákból állott a megszálló csapat. Elől három civil vezető román főtisztekkel, utánuk huszárok, zenészek, kürtösök, gyalogosok, tüzérek, géppuskások általában gyenge ruhában és fölszereléssel masíroztak végig a Magyar utcán, melyet ezentúl
Calea Victorieinek: a győzelem útjának kereszteltek. A kaszárnyákat birtokukba vették minden
ott található értékkel, és megindultak az erős őrjáratok városszerte. Szomorú karácsonyunk
volt”. Szentpéteri egyházközség Historia Domusa. SztM Lt.
3318 Treaskét = Éljent.
3319 Kárpátok Őre.
3320 Sütmeg.
3321 Egy szemtanú így örökítette meg az eseményt: „A bevonuló csapatok hiányosan voltak felszerelve, egy részük bocskorban jött be. A közösség minden ellenséges indulat nélkül fogadta őket,
akadt, aki egy-egy megjegyzést tett mosolyogva a csapatok gyönge ruházatára, ezt, ha meghallotta román tiszt vagy katona, megverték. Általában a polgárságot, természetesen a magyarokat
botozni, korbácsolni kezdték, fő feladat az lévén, hogy erővel és terrorral gátolják meg az esetleges ellenállást. Én délután mentem a Mátyás király térre, mely tele volt katonasággal. A Mátyás szobor előtt üdvözölték a román hadsereget a román vezetők innen, s ami nekünk szokatlan volt, a szobortalapzat és a szobor alakja is tele volt emberekkel. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi nem voltunk leverve. A csapatok Neculcea és Gerescu tábornokok vezetésével
jöttek be. Ugyancsak szokatlan és első pillanatra bizarr látvány volt, mikor a szobor körül nagy
kört képezve lányok, férfiak, tábornok és közkatona román táncot jártak, csak mostanában alakult át tiszteletre méltó képnek ez a látvány, mert valóban patriarchális demokratikus dolog, de
nekünk szokatlan. Még fantáziában is hihetetlen lett volna, hogy egy osztrák tábornok magyar
nőkkel, ezredesekkel és tisztekkel, ügyvédekkel és urakkal körbe táncoljon a Mátyás szobor
előtt. Szomorú karácsony volt bíz ez”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 277.
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Egyszer csak láttam, hogy a szobrok melletti járdákról takarítják a közönséget. Akkor
már a Wass-ház3322 felé mentem. Csakhamar látom, hogy a szoborkörüli járdákon hosszú
sorba összefogózva nemzeti táncukat dülöngetik. Romániai tisztek, kolozsvári és vidéki
oláh úriasszonyok, leányok, s idevaló és vidéki román úri és fél úri emberek vagy százötvenen láncra fogózva keringtek a szobor körül. Úr Isten! Ezek a kultúra szent nevét vették a
szájukra, mikor ellenünk elindultak, s most ezt a komédiát rendezik itt, mintha győztes sziú
indiánok lennének.
Tegnap este egy óráig Pap Domokossal sétáltam. Felhívtam a figyelmét Szamosközi3323
adataira az 1603-i kolozsvári jezsuita kiűzésről, ennek előzményeire, mely Veress Fontesei
II. kötetében3324 s magára a rombolásra és kiűzésre, mely Kolozsvár 1606-i törvénykezési
jegyzőkönyvében van. Bíztattam, hogy írja meg, mert igen jó és kiadós tárgy. Valaha én
szerettem volna megírni, de már letettem róla. Domokos kedvet kapott hozzá. Ő ma reggel
elment Désre a családjához.
***
December 25., délelőtt. Karácsony.
Őrült bukfencek sorozata kábít, amit egyoldalú tapasztalatlan, vagy néhol rosszindulatú
elméleti emberek vettettek a magyarsággal.
Budapesti látókörrel földhöz verették a hadsereggel a fegyvereket. Itt felbomlott a rend
és fegyelem, s ez a ragadós járvány megfertőzött minden régi szervezetet. A kitűnően bevált
csendőrséget addig szidták a tolvajok, rablók és katonaszökevények barátai és a szocialisták,
hogy az is megingott, sőt menekülnie kellett az új „rend” oltalma alá, ahol a Nemzeti Tanács
tekintélyének süllyedésével naponta merül alá ezé is. A hadsereg szervezése nem sikerült. A
bevonultak tömegek, de fegyelem és rend nélkül állami eltartottak, akik mihelyt eltartásuk
fönnakad, rablókká válhatnak, nem hadsereggé.
A budapesti forradalmár-zsidók3325 nem látták, nem hitték, vagy nem akarták látni,
hogy a hadsereg széthullásával a nemzetiségeket összekovácsolt vaskapocs törik szét. Lehet,
hogy némelyik látta, sőt akarta is ezt, bár az íróasztal-forradalmárok bizonyára nem így
gondolták azt, ami lett. Mielőtt a magunk jó új szervezetét megcsináltuk volna, széttörtük a
régit, s most az újjal elkéstünk. A király alatt és annak szolgálatára is rendelt nemzetiségi
paraszttal senki sem fogja megérttetni, hogy ha nincs király, akkor ő miért engedelmeskedjék Linder Bélának, Pogány Bélának3326 vagy más Béláknak. Az ország, a köz szolgálatának
fogalmáig pedig 90%-uk nem emelkedik.
Így csak a fejetlenség nő, s ebből csak a szocialisták nyerhetnek, mert ők még erős szervezetükkel jegecesedő pontot képeznek. Nagy baj, hogy a polgári pártoknál nincs meg.
3322 Wass-ház: a főtér nyugati oldalán, a Plébánia-soron a 11. sz. ház czegei gróf Wass Ottiliának, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület jótevőjének háza, melyet végrendeletében a tudományos intézményre hagyományozott. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 61.
3323 Szamosközy István (1570–1612) történetíró.
3324 Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából (1571–1613). Második kötet. 1575–1588.
Gyűjt., közrebocsát. Veress Endre. Bp., 1913. (Fontes Rerum Transylvanicarum II. Epistolae
jesuitarum 2. 1575–1888.)
3325 A közbeszédre utaló naplóbeli vélelmezést a témához kapcsolódó egyik történelmi szakmunka
is vizsgálta: „a Forradalmi Kormányzótanács és a Népbiztosok Tanácsa 45 tagjából 31 tekinthető zsidónak, e mellett a 200 vezető tisztségviselő háromnegyede volt zsidó származású”. Szabó
Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon i. m 24.
3326 Vagy szójáték, vagy elírás. Hihetőleg Pogány József (1886–1939) újságíró, kommunista forradalmár. A Károlyi- és a Berinkey-kormány biztosaként a Koronatanács elnöke.
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Károlyi pártja és emberei csak negativus, improduktív, bíráló szereplésre növekedtek. Alkotómunkára, kormányzásra nem. A radikálisok nagy része városi stréber.
Az országgyűlés szétugrasztásával most nincs törvényes szervünk, mely bárminő formában, de jogalapon emelhetné föl szavát. Új választást csinálni az egész országban lehetetlen, mert nincs meg a területi épség, s csupán csonka parlament ülhet össze. De a választás
törvényes formák hiányában csinált kényszertörvény alapján sem helyes, mert az éppen úgy
sem, sőt formailag még úgy sem fejezi ki az igazi népakaratot, mint akár a múlt többségei
nem fejezték azt ki mindig. Egyszerűen kisebbségi terror-törvény alapján lehet most választani. Aki ezzel szembeszáll, az nem más véleményű polgártárs ma, hanem ellenforradalmár.
Most látszik, hogy a politikai jogok csekély értékét tapasztalatból eléggé nem ismerő pártemberek mily mérhetetlenül türelmetlenek, s uralmukra mennyire féltékenyek. Ezt ugyan
eddig a történelemből eddig is láttam, s az életből is tapasztaltam, de ennyire nagyban soha.
A bajok és baklövések közt nagyon nagy a törvényhatóságok, illetve törv[ény] hat[ósági]
bizottságok felfüggesztése. Apáthy ezt megcsinálta, s így a gyulafehérvári határozat ellen
egy sem tiltakozhatott, sem nem küldhettek ide hivatalos képviseletet. Így a mi „nemzetgyűlésünk” éppen csak olyan népgyűlés volt, mint akármely más politikai népgyűlés.
A mostani választási tervezetek is ilyenforma bölcsességnek látszanak. A zűrzavarból
nem tudok kiigazodni.
***
Mamáéknál ebédeltünk. A Karácsony estét nem töltöttük együtt, csak Miklós és Imre3327
voltak nálunk a kis karácsonyfa díszítésénél.
Imrétől hallottam, hogy a vasútnál a már bevagonírozott székelyeket Baczó nevű főhadnagy, építészmérnök3328 bujtatta föl a borospincék feltörésére. Igazi hitvány gazember, aki
ezzel most mintegy 3 millió kárt csináltatott, s a mellett fegyelmező elöljáró helyett rossz
példát adva továbbrontotta a különben is fegyelmetlen székelységet. Itt volt építész, s itt is
komisz volt.
A tegnap kósza hírként szállt megyeház megtámadás históriáját is most már valóságában hallottam Imrétől. Vikol Kálmánék3329 közelében az Arany János utcában valami oláh
katonák jöttek a mi hadseregünkből, nagy papiros bokrétákkal, pántlikákkal. Egy magyar
valamit mondott reájuk majd reájuk is lőtt, mint állítják, mire mindnyájan reárohantak. Ez
egyik másik katonával bemenekült Vikolékhoz, mire az oláhok oda is berontottak, s az
udvaron levő emeletes lakásba berohantak, a Vikol fia lakásába. Vikol eléjük állott s kérdezte, hogy mit akarnak. Ezek meglátva az ezüstneműket, nekiestek azoknak és a fehérneműnek, s egy pillanat alatt mindent szétraboltak, majd a bútorokat összerongálva gyorsan
továbbálltak. Ez a parasztszabadság. Egy ostoba meggondolatlan emberért teljesen ártatlan
idegenek szenvedtek.
Miklós sógorom jó jelenetnek volt tanúja a tegnap, a nagy bevonulás után mindjárt, a
Mátyás király téren. Egy egyenruhánkban levő román hadnagy nagy buzgalommal rendezett, lökdösődött, s magyarul kiabált, hogyha nem mennek tovább: erőszakot alkalmaz. Ott
ment el egy Pataki nevű főhadnagy, ki csak most szerelt le, s lesajnálva végignézte a buzgólkodó rendezőt. Ez dühbe jött s reákiáltott: – „Mit néz reám? Ne nézzen engem! Nem ijedek
meg magától! Ezelőtt három nappal sem féltem!”
3327 Mikó Miklós és Mikó Imre.
3328 Baczó Andor mérnök a Baczó, Végh, Verzár mérnöki irodától.
3329 Vikol Kálmán városi tanácsos, árvaszéki elnök, a 20. század elején Kolozsvár alpolgármestere.
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„De ezelőtt öttel igen” – felelt vissza Pataki, s a közönség kacagása közt nyugodtan
továbbment.
A Mátyás szobor alakjai tele vannak sárral a reájuk mászott felséges nép csizmái és bocskoraitól. A zászlók alant tiszta sárgás szürkék voltak a piszoktól és sártól, mikor ma délben
ott mentünk el. Pál Tamás 24-es honvéd, volt tanítványom mondja, hogy tegnap egy embert
azért, hogy ezt említni merte s kifakadt érte, megverték, elfogták, s a Magyar utcai kaszárnyába vitték be.
Este nehány lövést hallottunk újra a sétatér felől.
Följegyzem Mama cselédjének, Annának, ki kolozsi oláh leány, azt a megjegyzését, hogy
az oláhok fején mind vas biliket látott.
December 28., este.
Nem tudjuk megtartani az E. M. E. rendkívüli közgyűlését. Tegnap délelőtt 10 óra tájban
fölmentem Fekete Mihályhoz.3330 Nem ugyan hozzá, hanem a kelet-magyarországi Főkormánybiztossághoz, de ott a kultúrosztályban egyedül őt találtam. Tőle aztán megtudtam,
hogy a közgyűlést – melyet 30-ra akartam 28. helyett összehívni – nem lehet megtartani. Sic
fata voluerunt.3331 Megnyugszom ebben is.
Fölírom, hogy hogy jártam Erdélyinél is 23-án. Elvittem a fogalmazványát annak az
aktának, melyben bejelentettük volna a tiltakozó magyar és székely nagygyűlés határozatához való csatlakozásunkat. Erdélyi azonban úgy vélekedett, hogy ne küldjük el, ne politizáljunk. Én úgy fogalmaztam meg az aktát, hogy a magyarság sorsához fűztem a magunkét, s
csak a létkérdésben exponáltan az E. M. E.-t. Fogalmazványom ez volt:
„Egyesületünk egész élete a magyar mívelődés szolgálatában telt el, s azt kívánjuk szolgálni
minden erőnkkel ezután is. Ezt pedig minél nagyobb teljességben és eredménnyel csak a
magyar állam által eddig biztosított kulturális szabadságban tehetjük.
Magyarországhoz minden körülmények közt ragaszkodva, tiltakozunk minden olyan
törekvés ellen, mely régi kultúránkat zavarva, ezeréves államunk ellen törne, ezzel békés
mívelődési és tudományos munkánkat és létünket fenyegeti.
Éppen ezért a magyarországi románok egy részének az egész román nép nevében hozott
úgynevezett gyulafehérvári határozatai ellen tiltakozva: a Kolozsvárt 1918. december 22-én
tartott tiltakozó nagygyűlésnek ez ellen hozott határozataihoz tisztelettel bejelentjük Egyesületünk szívvel-lélekkel való csatlakozását is.”
Abban igazat adtam én is neki, hogy a Főkormánybiztosság ezt nem oda juttatja, ahova
szól, hanem dobra veri, s így nekünk árt, az ügynek pedig nem használ.
Ma négynapi szünet után fölmentünk a könyvtárba. Nem tud dolgozni senki. Én is csak
lógtam. Csillik levelezőket írt. Gazelli föl sem jött. Ő most nemzetközi szocialista lett. Érdekes, hogy az új könyvtárosi státusrendezés mellett ő a VI. fizetési osztályba lép elő. Diploma
nélkül, írnoki munkakörből, teljesen szürke, tehetségtelen egyénisége egyetemi tanári
rangba és fizetésbe jutna. Nem irigylem és súlyos családi helyzetéért inkább sajnálom, de ez
már nem demokrácia, hanem fordított kiválogatódás.

3330 Fekete Mihály (1884–1960) színész, színházigazgató.
3331 Sic fata voluerunt = Így akarta a sors.
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Tegnap kicsi Erzsikém után Arankánál voltam. Erzsikém újra egyedül kínlódik mindennel cseléd nélkül.
Ma volt nálam, a könyvtárban Fábry Dániel tüzérszázados Mátyás királyra vonatkozó
könyvekért. Az éjjel 9-től reggel 4-ig az oláh százados feltartóztatta a pályaudvaron, hogy ne
tudjon elmenni Nagyváradra. Ma éjjel megy.
December 29., vasárnap éjjel.
Délben szomorú tanácskozáson voltam. A püspök elnöklése alatt Kovács Kálmán, Gál
Kelemen, Gálffy Lőrinc, ifj. Ferencz József,3332 Csifó Salamon és én azért gyűltünk össze,
hogy netalán bekövetkezhető annektálás esetére a minisztérium által kért kultúrstatisztikai
és általában kultúrállományi ügyeinkről megbeszélést folytassunk. A cél az, hogy az ily természetű anyag magyar kézen maradásáról a kormány nemzetközi jogvédelem útján gondoskodjék. Autonómiánk, magyar nyelvünk, iskoláink, könyvtáraink, és levéltáraink ügye
ez. Egy óráig tartó megbeszélések után Gál Kelemenre bíztuk a fölterjesztés megfogalmazását. Borzasztó, de ma már nem elképzelhetetlen az a jövő, amelynek sötétségébe néztünk
bele.
A románok botoztatnak. Rendben van. Aki a kultúra olyan fokán van, hogy szépszerével
nem kezelhető: ultima ratio-ként3333 megérdemli a botot is. De itt az intelligencia és a cselekmény határai meg kell, hogy legyenek. Tegnap azonban egy honvédszázados, ma Károlyi
cukrász3334 és leánya állítólagos megbotoztatásáról beszéltek. Az utóbbi különösen gyalázatos disznóság lenne. Nem is hiszem. Este Székely Géza azt mondta, hogy Marosújváron az
előbb 6, s most 4 koronára leszállított munkabérek miatt a bányászok föllázadtak, s kiverték
a megszállókat. Délután Kovács Kálmánnal dolgoztam. Találkoztam Gidófalvy Pistával is.
December 31-én
nagy falusi oláh csapatok jöttek be Kolozsvárra Berthelot francia tábornok3335 fogadásá3336
ra. Az állomást s környékét egészen ellepték, kétségtelenül azzal a számítással, hogy a
tábornok előtt így Kolozsvárt is oláh városnak tudják föltüntetni. Neculcea tábornok3337
elrendelte, hogy du. 2–8-ig az üzletek bezárandók, s a Mátyás király téren is csak leengedett
redőnyök mögött szabad a kávéházi és vendéglői életnek is folynia.3338 Van ebben a zsarnokság mellett okosság is. A faluról becsődített míveletlen és fegyelmetlen parasztnép tömeges
fölvonulása alkalmával könnyen rablásra vetemedhetne, ha a csábító kivilágított üzleteket
látja, s akkor segít neki a városi csőcselék is. Jobb ezt megelőzni. Délután 1/2 5 felé lemen-

3332 Ifj. Ferencz József (1873–1954) ügyvéd. A Kolozsvári unitárius egyházközség felügyelő-gondnoka. Ferencz József unitárius püspök fia.
3333 Ultima ratióként = Utolsó érvként.
3334 Károlyi Sándor cukrász, Unió utca 10. sz. alatt volt a boltja.
3335 Henry Mathias Berthelot (1861–1931) francia tábornok, a Havasalföldön állomásozó Dunai
Hadsereg parancsnoka, a bukaresti francia misszió vezetője.
3336 A francia tábornok Apáthy István kelet-magyarországi főkormánybiztossal tárgyalt, hogy megakadályozzák a magyar és a román csapatok közötti fegyveres konfliktus lehetőségét. Fráter
Olivér: Erdélyi magyar helyzetkép 1916–1919-ben i. m. 154–155.
3337 Constantin Neculcea (*1873) a román hadsereg 14. hadosztálya 56. gyalogezredének tábornoka
az első világháborúban.
3338 Neculcea tábornok 19 pontból álló rendeletet bocsátott ki, amelyet a helyi lapok is közöltek. Vö.
Kolozsvári Hírlap, 1918. december 27. 2.
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tem az unitárius kollégiumba. A főtéren sötétség uralkodott, s csak néhol hallatszott a hazatérő falusiak éneke. Nagyon kevés ember járt. Mintha az egész város gyászolt volna.3339
Egy hirdetmény a még meg nem szállott területeken a románok bántalmazásáért a megszállott területeken kezesek állítását és ezeken megtorlást, s a megszállás után ezen kívül az
illető helyen is a vezető emberek megbüntetését helyezi kilátásba. Dupla vagy semmi!
A másik hirdetmény megtiltja a magyar kormány által szervezett hadseregbe a bevonulást, s a távozókat azzal fenyegeti, hogy soha lakóhelyükre nem engedtetnek vissza.
Ez jogtalan rendelkezés, de ki ismer most itt jogot? A bizonytalanság és sötétség éjszakájában botorkálunk s nincs egy világító mécsünk sehol. Nem mernek cselekedni, s a tömegek
csak engedetlenkedésre és anarchiára képesek. Az ország nagy érdekei elvesznek a fölszabadult rövidlátás, szakszervezetek és pártocskák önző tülekedésében.
Tisza István férfias tettereje minden vezéremberünkből hiányzik. Kölcsönös féltékenység, bizalmatlanság, stréberek vezető polcokon és uralmon, s megalázott és elfojtott keserűségek tömege: ez a ma.
Ki hitte volna, hogy ily gyászban érjük az év végét? Ki tudja, hogy még miket kell megérnünk és elszenvednünk?
Este voltunk Arankáéknál. Csilliket vártuk ide, de nem jött. Rohonyi3340 ma ment föl
Budapestre.
Jóságos jó Isten, elégeld meg szenvedéseinket, s adj boldogabb és szerencsésebb újesztendőt!

3339 Kolozsvár életét meghatározta a megszálló Neculcea tábornok kilencpontos rendelete: minden
hivatal mellé tiszteket rendelt, a fegyvereket három nap alatt be kellett szolgáltatni, estétől hajnalig tilos volt az utcán járni, háromnál többen nappal sem járhattak együtt, a színházak folytathatták működésüket, Budapest felé utazni csak katonai engedéllyel lehetett, minden sajtótermék cenzúra alá esett, a sorozásra vonatkozó híreket alaptalanoknak tekintették, akik nem
rendelkeztek Kolozsváron állandó lakhellyel, három nap alatt kötelesek voltak elhagyni a várost. Erdélyi magyar évkönyv 1918–1929. I. évf. Szerk. Sulyok István, Fritz László. Kolozsvár,
1930, Juventus.
3340 Rohonyi Antal.
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1919. januárius 1., este.
Az óévet Inczédi József naplója3341 másolásával fejeztem be, s 12 óra felé feküdtem le.
Úgy 3–4 órakor előbb gramofonozást, aztán cigánymuzsikát hallottunk. Az előbbi Székely
Bandiéktól jött. Akkor érkeztek meg Budapestről, s már elkezdték. A muzsika előbb az utcáról, majd a szomszéd 13. sz. házból hallszott. Zsukátát húztak s utána több oláh nótát, végre
magyar csárdást is. Csakhamar magyar éneket hallottunk a falakon át zenekísérettel, aztán
újra zsukátét, majd reá magyar szomorú és víg nótákat, s újra románt. Tovább egy órával
szórakoztatott a kelletlen éjjeli zene, melyben többször a tánc dobogása, s berúgott emberek
ordító éneke szolgált kíséretül. Szép boldog új év.
Délelőtt 1/2 11-kor volt itt Zsakó Gyula, délután Tóth István. Erzsikéim este 1/2 7-kor
lementek Mamáékhoz. Velük mentünk mi is. Tóth István reggel megy Désre. Beszélte a
románok ottani bevonulását. Öccsének másnap két oláh katona letépte a magyar kokárdáját, mikor vele sétált az utcán, s mivel nem adta át nekik: egyik oldalfegyvert vont, s bekísérték. Mikor két óra múlva utána ment, már az volt a gazemberek hazug vádja a szegény fiú
ellen, hogy őket megtámadta, fojtogatta, s kihúzta oldalfegyverét az egyiknek. Ha bátyja
nincs ott tanúnak, kegyetlen büntetés várhatott volna reá két gazember hazudozásáért. Így
elengedték.
Januárius 2., éjjel 10.
Reggel szokás szerint előbb tüzet gyújtva és sepregetve fél tizenegyre fölmentem a
könyvtárba, hol most félórás inspekciós szolgálat van. Winisch Nándor rendkívül el volt
keseredve, mert segélyüket még mind nem kapták meg, s most már lakását sem tudja kifizetni. Már egy év óta nincs ebédje, s igen sokszor csak kenyeret eszik ebédre. Csillik is
elkeseredve mondta, hogy mióta hazajött, összesen 120 koronát kapott fizetésül. Erdélyi
iránt el vannak telve elkeseredéssel. Nem is csoda. Tizenhat fizetéstelen tisztviselő van a
könyvtárnál, aki csak napidíjas igazán, s némelyik tíz éve van ott. Éhbérért dolgoztatott, s
neki volt gondja most is arra, hogy mikor a második fia megszületett: már délelőtt 11 órakor
bejött a családi pótlékra való igényét bejelenteni, évét kitölteni, de azt nem tudta soha
átérezni, hogy személyzete hogy és miből élhet meg.
Már három hónapja hogy az oláhok az állomáson minden budapesti lapot elégettek. Ma
láttam Pesti Hírlapot és az Estet. Olvastam Kun Béla lázító gazemberkedéseit. Ez a lelkiismeretlen zsidó képes volna vérbe fürdetni Budapestet, csakhogy felülkerekedhessék. Bár valaki
lelőné. Inkább vesszen ő, mint miatta ezrek.
Délután voltam a krumplinkért. Apró, vörös, de jó, hogy ez is van. Úgy hallszik, hogy
februáriustól nem adnak lisztet, s akkor jól fog bármi.
Mikor délelőtt bementem Kovácshoz, az egyetemi fűtőhöz,3342 hogy hívjam el a krumpliért, ott volt Szászfenesről a felesége is. Érdekes volt hallani ezt az egyszerű, de értelmes
3341 Inczédy József emlékiratának lelőhelye a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár
Különgyűjtemény Osztálya, Kézirattár (1688–1710. s. l.).
3342 Kovács Imre, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gépésze.
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falusi magyar asszonyt a viszonyokról. Oly józanan gondolkozik, hogy száz budapesti fej
nem ér fel vele. Az ember lelke megtelik örömmel és reménnyel, mikor a fajtája eszét, és
ilyen értékeit látja és hallja. Úgy tudják, hogy tűrnünk s szenvednünk kell, s bíznak a jövőben!
Mondja, hogy az ottani fiatal magyar legénység mind el akart vasárnap indulni, ki a
székelyek után, hogy be ne sorozzák őket. Náluk a faluban az oláhok föl vannak fegyverezve.
Éjjelenként lövöldöznek a magyarok házai előtt. Fedelek, falak át vannak lőve. Az oláh pap
a főfelügyelő. A panaszra menő magyarokkal szépen beszél, de azért sorsuk nem változik.
Vasárnap egy romániai főhadnaggyal elment éjjel 10-kor a magyar táncba, s éjjel után 1-ig
ott voltak, éppen Kovácsék házánál.
Délután hallottam Szentpétery Zsigmondtól,3343 hogy az ő öccsét, ki csak nemrég jött
Nagykapusra3344 jegyzőnek, a bánffy-dongói és gyerőffy-dongói oláhok fegyveresen saját
házánál megtámadták, s pénz követeltek tőle. Mikor ezért az itteni román nemzeti tanácsnál
panaszt tett, lenevették, s azt mondták, hogy „nem lehet csodálni, ha a magyar atrocitásoknak ilyen következményei is vannak”. Így ment aztán a magyar nemzeti tanácshoz a panaszával. Az új demarkációs vonalról mindenféle képtelen hírek keringtek ma. Majd elválik.
Míg írtam, ablakunk alatt nagy morajjal egy tömeg ment föl. Éljenzés, kocsizörgés,
emberek futása tett figyelmessé és izgatottá. Lefutottam pár perc múlva, s a visszatérő sok
fiatalember egyikétől megkérdeztem, hogy mi történt.
„Kifogtuk a primadonnát” – felelte ő büszke öntudattal. Egy katolikus gimnázista volt,
amint a sapkájáról láttam. Láttam aztán azt is, hogy nem a primadonnát, hanem a kocsijából a lovat fogták ki, hogy ők szamárnak beállva a jó meredek hegyen Pintér Böske őnagyságát3345 kicipeljék. A lónak mindenesetre könnyebbség volt a kocsit csak lefelé húzni. Bár
ezt a míveletet a fás és szeneskocsik kivontatására is lehetne itt értékesíteni. Mindenesetre
hasznosabb mulatság lenne a primadonna vontatásánál, s főleg szükségesebb. Boldog
magyar ifjúság, mely hazája gyilkolása idején ily istenien naiv, és barom tud lenni! Ezek
ugyan nem fogják Erdély szabadságát kiverekedni.
Januárius 3., este.
Délelőtt háromnegyed órát ültem a hideg könyvtárban. Zsakó Gyulának és Zoltánnak
elmaradt Erdélyi Múzeumokat és évkönyvet, Makai Sándornak, a szolgának E. M. E. kiadványokat adtam olvasni.
Borotválkozni és nyiratkozni menőben az unitárius kollégium kapujában találkoztam
Várival,3346 Kovács Kálmánnal, Hideghgel3347 és Pap Domokossal. Visszatérőben beszéltem
Buday Árpáddal. A Menza mellett állottam vele. Akkor jött ki Apáthy is onnan. Megszólított, s kérdezte, hogy nem megyek-e haza? Így vele mentem, s hazakísértem.
Ő hiszen a wilsoni elvek alkalmazásában nálunk, s elég optimisztikusan ítéli meg a helyzetet és a jövőt, bár most már látszik, hogy a kormányzó ember keserves tapasztalataival. A
budapesti forradalmár urakról egy cseppel sincs különb véleménye, mint nekem, s a hadsereg felbomlasztását éppen úgy azok művének tartja, akik féltették a hazatérő katonáktól a
3343 Erzsébetvárosi Szentpétery Zsigmond (1880–1952) a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karának magántanára.
3344 Magyarkapus.
3345 Pintér Böske színésznő. Az első világháború idején Kolozsvár ünnepelt primadonnája.
3346 Vári Albert.
3347 Hidegh Mihály.
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forradalmukat, mint akár én.3348 Abban is egyetértettünk teljesen, hogy a romániai oláhokkal békésen meglehetünk, és az itteniek gazemberségei csinálnak bajt. Amint ő mondja, az
idejött romániai tisztek is látják már, hogy kikkel van dolguk, s a gárdájuk – e fegyveres
rablóbandák – működését ők sem szeretik. Apáthy mondta, hogy leghelyesebb volna – s tán
meg is lesz – az összes ilyen akár magyar, akár nem magyar csapatok lefegyverzése. Helyesnek helyes, de hogyan lehet? Nehéz föladat lesz ezt a felbujtott vad tömeget szépen lecsendesítni, s rendhez szoktatni.
Mondtam, hogy a székelyekkel a fegyelem és nevelés nélkül való felnövekedés, és a rendtartáshoz való éretlenség a baj. Ilyen elemekkel nem lehet rendet tartani.
Most már Apáthy is látja, hogy „fölzaklatni s kormányozni más”. Fáradtnak látszik. Nem
irigylem a helyzetét.
Ma már a lapok előzetes cenzúra nélkül jelentek meg, s állítólag a postán is megszüntetik a levélcenzúrát.
Följegyzem, hogy előttünk a Hegyvölgy, Gödrös és Isten tudja miféle városszéli utcákból
olyan külvárosi oláhok, kik magyar nemzetiségi sallangon mentek eddig sorozásra, lakodalomra, most széles oláh szalaggal járnak, s apró oláh gyermekek és cselédek tele vannak
román kokárdával.
Januárius 5., vasárnap este.
A salgótarjáni zendülések és rablások izgattak föl újra. Gyáva és ostoba kormányunk
tűri Kun Béla bujtogatásait, melyek ilyen gyümölcsöket teremnek.3349 Ezt megbüntetni fél, s
attól nem fél, hogy Magyarország egy darabja az anarchia miatt újra megszállás alá kerül.3350
Barcsay Ákosra az erdélyiek, mikor a fejedelmi botot megkapta, de a török az országról jó
darabot behódoltatott, hogy ma-holnap nem országnak, hanem botnak lesz fejedelme. Hát
ezek kiket fognak kormányozni, s hol az ország? Ők azonban meg vannak magukkal elégedve, s míg naponta új, s új területek kerülnek megszállás alá, addig a kormány arról ad ki
kommünikéket, hogy sürgősen kérik az új „néptörvényt” a rangok és címek eltörléséről.3351
Egy rendeletre fölírják a néptörvény címet, s azt, ami nehány hígeszű, irigy, porból felkerült
3348 Apáthy utólagos helyzetértékelésében megfogalmazta, hogy a kormány nemcsak feloszlatta a
hadsereget, hanem „minden leszerelőnek 300 korona leszerelési illetéket rendelt. A kolozsvári
vasúti állomáson ezrével körösztülvonuló katonákat nem volt mód visszatartani. Hiába vártuk
őket meleg étellel, kávéval; hiába kötöttük lelkükre a haza védelmét, mindenik sietett tűzhelyéhez és oda, ahol a 300 koronát fölvehette. A katonai fegyelem és igazgatás egyszerűen csődöt
mondott. Némelyik katona ötször is fölvette a 300 koronát”. Apáthy István: Erdély az összeomlás
után i. m. 156.
3349 A korabeli újsághír megvilágíthatja Kelemen Lajos felháborodását. „1919. január 3-án Salgótarjánban és környékén antiszemita zavargások robbantak ki. A kommunisták által az „uzsorások”
ellen uszított bányászok a posta és a vasút elfoglalása után a zsidókra támadtak. Salgótarjánban
kifosztották a zsidó üzleteket és lakásokat.” Egyenlőség, 1919. január 11. 2.
3350 A hatalomra jutott Kun Béla későbbi hivatalos nyilatkozatai visszaigazolták Kelemen Lajos félelmét. „Nem fogadjuk el a területi sérthetetlenség elvét, és eltekintünk ama ténytől, hogy a
határvonalak kizárólag magyar lakosságú területeket szakítanak el Tanácsköztársaságunktól.”
Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez (Budapest, 1919. június 16.) In: Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Bp., 2003,
Osiris. 76. (Nemzet és emlékezet)
3351 A Forradalmi Kormányzótanács VI. sz. rendeletével eltörölte a „feudális” címeket és a rangokat.
Rákos Ferenc: Állam és alkotmány a Magyar Tanácsköztársaságban. Bp., 1953, Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó. 37.
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kislelkűnek vesszőparipája: mi nézzük isteni kinyilatkoztatásnak. Mintha el lehetne az
embertől venni vérét, származását, múltja emlékeit és erkölcsi értékeit! Csak azok akarhatják ezt, akiknek maguknak nincsen, és sivár irigy lélekkel a máséra törnek, hogy annak se
legyen.
Boldog Magyarország, melynek nincs most nagyobb és sürgősebb gondja a címek és
rangok eltörlésénél! Én munkám után élő ember vagyok, s hirdettem, követeltem, s ahol
tehettem érvényesítettem is azt az elvet, hogy mindenki végzett munkája arányában boldoguljon, s mindenki annyit ér, amennyit érdemel. Nemesi származásom véletlen, s nem
érdem, hanem állapot. Azonban ebből az álláspontból kiforgatni, s hibámon kívül azzal
büntetni, hogy ne az legyek, akinek születtem, aki voltam, s aki vagyok: zsidó szemtelenkedés, tyúkszemtaposó zsarnokoskodás, éretlen francia forradalmosdi-majmolás, de a francia
forradalom megértése nélkül. Akkor a rendiség megszüntetésével volt értelme a nemesség
eltörlésének, mert jogelőnyök eltörlését jelentette. Ma: cím és semmi más. Némely embernél üres hivalkodás cégére. Másnál szent emlékek messzire nyúló gyökérszála, mely a mélyből is fölhozza azt az anyagot, melyből a fán a levél zöldje, virága és gyümölcse lesz. De a
barom nem tudja azt, hogy a fűnek, fának gyökere is van. A budapesti demokratáskodók
nem tudják, hogy a demokráciának és a szabadságnak semmi köze a mások múltja és emlékei megrablásához. És aki ezt csinálja, az még nem felvilágosult, csak pózoló, nem reformátor, csak utánzó, s éppen úgy „működik a jövő építésén”, mint az a csatornalakó, aki összetöri a kávéház díszleteit, ajtaját, ablakát, mert ő abban csak kényelmes fényűzési helyet lát, s
azt nem érti meg, hogy oda találkozni, eszmét cserélni, olvasni, sőt, üzleteket kötni is járnak.
***
Tegnap este voltam Zsakó Gyulánál és Arankánál. A szövetkezeti kölcsönöm 366 koronára apadt már.
Ma kicsi Erzsikémmel délben Mamánál, délután a Törökvágásig sétálni voltam. Gyönyörű tavaszias idő volt.
Sajnálom, hogy kicsi Erzsikémről oly keveset jegyeztem föl. Ideges és ebből kifolyóan
szeszélyes is, de alapjában végtelen jó és jólelkű gyermek. Tanulását szívesen és önként
végzi, s minden könyv után érdeklődik. A tavaly ősz óta kedvenc tanulóhelye az én íróasztalom is. Szívesen engedem meg neki, hogy ott legyen, mert semmihez soha nem nyúl.
Értelme gyönyörűen fejlődik, csak a számtan éppen úgy nem kenyere, mint nekem. Általában legtöbben az én tulajdonságaimat örökölte, de az Erzsikémével, édesanyjával finomodott alakban. Érdeklődése mindenre kiterjed, s néha túlságos is. Kíváncsisága, s a külsőségek után való határtalan hajlama Édesanyám természete benne. A temetéseket az ablakból
végignézni, mindenkinek a külső megjelenését megjegyezni, mindenre figyelni, megjegyzést tenni, és örökösen a mások dolgával törődni anélkül, hogy akár köze lenne hozzá, akár
előnye lehetne abból: mind Édesanyám természete. Nagyon sokat kell vesződnünk, hogy
helyes irányban terelhessük, fékezhessük, s kinövéseiben le is nyeshessük ezeket a tulajdonságokat.
Januárius 6., hétfő d. u.
Délelőtt jártam a Standardnál életbiztosítást fizetni, visszajövet bementem a kollégiumba, hol majd minden kollégával találkoztam. Az utcán találkoztam Borbély Pistával. Le
van fogyva, megtört. Olyan, mint én. Az úton meghűlt, mikor feljött Nagyajtáról, s alig szól
így egy szót.
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Ma a budapesti lapokat a pályaudvaron újra megégették. Hallom, hogy a leveleket, sőt
még a pénzes leveleket is halomba hányva égették el. A megjelent szigorú új cenzúrarendelet kétévi börtönnel és 5000 lei bírsággal fenyeget, s a cikkek elküldése kísérletét is ténynek
minősíti. Nézőpontjukból megértem. Zsarnokságnak zsarnokság.
Hatieganu Emil itt van. Ő mondta a bíróságnál, hogy a 26 magyar vármegye átadását az
antant biztosította. Annyi bizonyos, hogy ők ezt biztosra veszik, s tisztikaraikat is kiszemelték. Sok vad túlzó van köztük. Isten őrizzen a míveletlen emberek uralmától.
Utálatos lehetett az az aljas hízelgés, mellyel Hatieganut a bíróságnál egyes emberek
körülnyalták. Móricz járásbíró3352 és Szitás Jenő, a nagy radikális demokrata jártak ebben
elől, de főleg Móricz.
Ma hallottam Uzonitól,3353 hogy Vincze Sándor úr a németektől átvett és panamával
eladott lovak ügyében „érdekelten” Kolozsvárról elsuhant. Bár csak külsőleg ismeretem ezt
a firmát: hiszem, hogy tőle kitelik.
Rohonyi ma reggel megérkezett, s délben beszéltem vele. Küldeményünket átadta Radnainak. Az államsegély ügye hónapok óta elintézve Bibó nevű miniszteri titkár úrnál hevert.
Az utalványt nem adták oda Rohonyinak, s most meglehet, hogy mire idejön, megégetik,
vagy a pénzt lefoglalják.
Januárius 9., csütörtök este 10 óra.
Tegnapelőtt olvastuk a sok új rendelkezést. A románok most már hódított területekről
beszélnek, s szigorúan büntetik azokat új rendeletük értelmében, akik „az egyesített román
királyság” ellen szólnak, vagy tesznek. Egyszerre hétféle hirdetményük volt künn. Délelőtt
10 után lemenőben a Szent György szoborral szemben a korláton levő hirdetéseket olvasva
éppen, akkor jött arra Almay Salamon alezredes, a Fekete Gábor veje. Ő már úgy látszik,
hogy ismerte azokat. Szomorúan bólingatva köszönt nekem. Mintha mondta volna: ide
jutottunk.
Bizony a porba, sárba jutottunk, s lelkünkön taposnak.
Délelőtt 12 felé a Mátyás király téren találkoztam Szádeczky Lajossal. Mondta, hogy
holnapra megidézték a román katonai parancsnoksághoz. Rajta kívül még idézték, amint
tudja Biró Balázst, Ferencz József és Nagy Károly püspököket, Hirschler József kanonokot,
br. Horváth Emilt, Réz Mihályt, Vincze Sándort és Russu szocialista párttitkárt. Az üldözések kezdődnek. Terror a bevezetés.
Réz Mihállyal fél egy után találkozva, mondtam neki, hogy hallottam proscribáltatását.
Ő azt mondta, hogy nem idézték, s nem is hitte. Délután aztán Szádeczkynél járva ő mondta,
hogy csak nem kapták meg, de azon az íven volt Réz is, amelyiken őt idézték. Szádeczky
mutatta a székelyek története kéziratát, mely három fejezet kivételével elkészült.3354
Györffy Istvánnal beszéltem a múzeumi segélyek ügyében. Kiderült, hogy Domokos
Ernő3355 neki még június 19-én kiadta a félévre a ki nem utalt segélyt, mely máig sem jött le
Budapestről.
Bolsevizmus rémeivel fenyegető híreket olvasunk Budapestről. Károlyi őrült módjára
viselkedik. Oroszország tönkrejutása, Németország szörnyű belső helyzete neki nem tanul3352
3353
3354
3355

Móricz István (*1874), Kolozsvár városi járásbíróságának bírája.
Uzoni Imre.
Szádeczky Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya i. m.
Domokos Ernő bankhivatalnok, pénztáros.
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ság. Ő a szélsőséges áramlatokkal úszik, s viszi az országot a további anarchia örvényei felé.
Most már vagy nem látja tévedését, s akkor vak, vagy látja, de nincs erkölcsi bátorsága
levonni a következtetést belőle, s megy az anarchiálistákkal, kiknek nincs kormányzati gyakorlatuk és a mai viszonyokhoz való látókörük. Ezekkel, s így Magyarországgal aztán könynyen elbánnak. Valószínűleg az egész országot meg fogják szállani, s úgy csinálnak rendet,
mert másként már itt rend nem szilárdul. Ezt a románok jól látják, s ezért bánnak oly kurtán
velünk, mert tudják, hogy nincs kire támaszkodnunk Magyarországban.
Leírhatatlan az a lelkiállapot, melyben élünk. Itt már csak Isten különös kegyelme segíthet rajtunk. És emellett sok ember vakon bízik, anélkül, hogy bizalmához a legkisebb reális
támaszték volna. A Credo, qui absurdum3356 minden nap új példákkal fényeskedik. Boldogok a hívők, mert övék a mennyeknek országa.
Délben találkoztam Pálffy Antal főhadnaggyal, volt tanítványommal. Selmecbányáróljött
el. Kétszáz volt tiszt, hallgató volt ott fegyveresen, s három géppuskával. A kormány rendeletére ki kellett vonulniok 48 cseh elől, mert statáriummal fenyegette meg saját kormányunk
ellenállás esetén őket. Csomagjaikat cipelve, gyalog jöttek el.
A megszállás óta Kolozsváron is látszik az elbalkániasodás. A Mátyás király szobra
piszokréteggel telt meg. Ujjnyi vastag néhol alakjain a sár. Senki sem védi a rongálástól, s
állandóan ellepik falusi míveletlen parasztok, kik reáülnek a zászlókra, kardokra, próbálgatják, hogy mennyit bír meg. A sarkantyúkra mindenik föláll, hogy megpróbálja azok teherbírását. Ott esznek, s ott hányják el az ételmaradékokat. Máskor tekergő városi gyermekcsoportok lepik el a helyet. Tíz-tizenkettő ott ugrál, hancúroz a szobron. Nehány ilyen
gyermeket szépen fölvilágosítva el tudtam onnan küldeni, de minden nap újabb és újabb
csoportok kerülnek oda.
A Bánffy-palotával szemben a falusi szekerek csoportokba verődve ingyen népszállót
rögtönöznek. Utánuk szemétdomb marad. Vidéki parasztok lévén, mivel románok: senki
sem meri őket eltávolítani, mert tart a bosszútól.
Tegnapelőtt egy katonatemetést hoztak a Wesselényi utca felől. Elől nyolc kürtös trombitált. Utánuk kis szakasz jött. A koporsót hat katona kísérte oldalt, leeresztett fegyvercső
torkolattal. Egy romániai tiszt és egy altiszt ment a koporsó után, s mintegy 30–40 emberből
álló szakasz zárta be a menetet. Legelöl kocsin két pópa jött. Ezek minden utcasarkon
leszállottak, s szertartásukat végezték. A szűk Wesselényi utca bejárójánál ezért minden forgalom megakadt. A faluk világából való szokás nagyvárosban oly kulturálatlan, primitív
benyomást tesz! Itt más az élet s a forgalom. A világfölfogás és kultúra különbség az ilyen
jelenségekben igazán kiabál. A szegény halottnak mindegy már. Ő bizonyára nem kíván
ilyen ceremóniát s forgalomakadályt.
Januárius 10., reggel.
Olvasom a Kolozsvári Hírlapban, hogy a szocialisták újabb két tárcát vesznek át. Tehát
nem az ország sorsát és jövőjét, hanem pártjuk érdekét nézték. Az egyetemes érdekek szolgálatának magasságáig csak mívelt, széles látókörű emberek képesek emelkedni. A munkástanács pedig nem politikusokból, s még kevésbé diplomatákból áll. Ezek az emberek csak
budapesti és munkás nézőpontból látnak, ez pedig nem az ország érdeke és nézőpontja.
Végzetes baj, hogy a teljesen egyoldalú emberekkel sem más érdekeket, sem más gondolkodást megértetni nem lehet, s így a további pusztulás és az ország további megszállása követ3356 Credo, qui absurdum = Hiszem, ami lehetetlen.
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kezik.3357 Szinte vigasztaló, hogy a megszállást folytatják, mert legalább az anarchiát és bolsevizmust nem engedik terjedni, s így reménykedhetünk, hogy még Magyarországot is
akarnak.
Januárius 13., hétfő este.
Pénteken délután volt nálam Ürmösi Károly. Szegényt a román parancsnoksághoz azzal
idézték, hogy Nagyszebenből bolseviki eszmék terjesztésével és a román önrendelkezési jog
el nem ismerésével, illetve ez ellen való izgatással vádolják. A vád képtelen, s kacagni
lehetne, ha nem volna szomorú valóság. Ez már igazán az Aesopus farkasának esete a
báránnyal. A megidézettek közt a két szocialistát kivéve egyetlen egy sincs, akit valaha is
izgatott volna, s Biró Balázst kivéve, még csak nem is politikusok. Réz Mihály meg is mondta
nekik, hogy ne tegyék nevetségessé magukat azzal, hogy őt is bolsevikinek állapítsák meg.
Ő írt ugyan eleget Magyarország érdekében, de a bolsevizmus vádja vele szemben képtelenség.
Nekik azonban cím és ürügy kell a megfélemlítéshez, s ezt könnyű így találni.
Ürmösinek mondtam, hogy jelentse ügyét a Főkormánybiztosságnál s egyházi hatóságánál, hogy nyoma legyen igaztalan megvádoltatásának, s nehogy hallgatása beléegyezésnek tűnjön föl.
A falvak parasztjai vágják az erdőket, osztják a birtokosok földjeit, rabolják állatait, s
magtárait. Ez nem bolsevizmus. Ezt nem kell megakadályozni, sőt hallgatólag el kell nézni.
Ellenben mívelt úriembereket hamis címen üldözni, vádolni, őket terrorizálni: az kultúra és
jóindulat. Egy szomorú vigasztalás van a jelenségben: akik így működnek, azoknál az erő és
felsőbbség tudatának hiánya tör ki önkéntelenül is a kapkodó, zsarnoki és parvenüs rendelkezésekben.
Csillik az éjjel a rendőrségen hált, mert éjjel másodmagával igazolvány nélkül járt. Arcképes igazolványa nem volt elég személyazonossági igazolás. Óráját neki és pajtásának
elvették, s ő reggel alig kaphatta vissza a román káplár úrtól, ki zsebéből kotorászta elő. A
pajtása óráját nem adták vissza, s mikor az megpróbálta nyomatékosabban kérni: azt a tanácsot kapta, hogy jobb, ha hallgat, mert különben még neki gyűlhet meg a baja. Így óra nélkül
jött el. Egészen orosz módszer és erkölcs.
Este fél hatkor a Colombo üzletbe3358 menve, a Deák Ferenc utcán nagy lármát, s lövöldözésforma hangokat hallottam. Azt hittem, hogy valami zavar történt. Csakhamar megláttam aztán, hogy a városháza előtt álarcos menet jön, román katonákból. Nyolc-tíz alak volt
keleties, primitív, de festői kosztümben és álarcokkal, s nagy ostorpattogás mellett vonult
föl, s szedték a boltokból és a járókelőktől is a vámot. Nekem van érzékem a néprajzi érdekességek iránt, de egy 70000 lakójú egyetemi város főterére ilyen produkciók igazán nem
valók.
Erzsikéék éppen húst venni voltak, mikor a menet jött a Jókai utcán föl. A heves ostorpattogatás és a nagy lárma megrémítette a járókelők egy részét. Sokan elfutottak. Egy
asszony sírt, hogy itt vannak a bolsevikik, s férjét féltette, hogy most megölik, míg a munkából hazatér. Erzsikéék is hazafutottak.
3357 Kelemen Lajos naplóbejegyzése előtt már két évtizeddel korábban meghatározta a gyakorlatban
megvalósuló szocializmus ismérveit. Kelemen Lajos levele id. Kelemen Miklósnak és feleségének (Kolozsvár, 1897. február 10.). KL Lev I. 102.
3358 Colombo Kávé- és Teabehozatal Rt. Mátyás király tér 30. sz. alatt.
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Jellemző az itteni viszonyokra, hogy a Jókai utcában levő hírhedt éjjeli kávéháznak két
hónap óta a harmadik új neve van. Volt az berlini baar, Fészek kávéház, novemberben Köztársaság, s négy nap óta Transylvania. Tulajdonosának neve (Réti),3359 s felirata még magyar.
Csilliktől hallottam, hogy egy felső zempléni ügyvéd ismerősének ide is híre jött, hogy a
bolseviki csapatok Máramarosban vannak. Isten őrizzen ezektől. Egy idecsempészett
Estilapban azt a hírt olvasták, hogy Bukarestben éppen úgy leszedik a jobb ruhát az emberről, mint Budapesten. Ott sem fenékig tejfel minden.
Ma délelőtt itt volt benn br. Jósika Samuné, s deponálta a férje leveleit, miket neki írt.
Ugyan délelőtt járt nálam Tóth István édesapja, s elhozta a Pap Domokos könyvéhez
tervezett szép címlapot.3360
Tizenegy órakor volt ott br. Huszár Pálné, gr. Nemes Pólika és gr. Nemes András.3361
Családjuk története és oklevéltáruk érdekében kerestek föl. Erdélyi Pál ajánlott engem
nekik. Mintegy 40 nyomtatott ívnyi anyag sajtó alá készítésig való munkájában állapodtunk
meg. 1500 koronát adnak e célra nekem.
Januárius 15., szerda este.
A tegnap délelőtt írtam Tóth Istvánnak a Jancsó Ödönnél Marosújvárt levő nevelői állás,
s esetleg itt mellettem a gr. Nemes-féle másolatok ügyében. Az előbbinek a koszt, szállás és
200–250 kor. havi díjazás, az utóbbinak az írói és művészi körökkel lehető némi kapcsolat
volna az előnye. A levelet apjától küldtem el. (Dési lakásuk: Temető u. 2.)
Tegnap délután hivatott a püspököm Szádeczky Lajos kérése ügyében, a Székely tört.
pályadíjalap felének kiadásáért. Gyűlést nem lehet összehívni, s csak elnökileg és szűkebb
bizottságilag határozhatunk.
Ma itt az a hír terjedt el, hogy Egeresen a székelyek és az oláhok közt véres összeütközés
volt, majd az, hogy fölszedték a síneket az oláh katonákat szállító vonat előtt. Azt is beszélték, hogy felrobbantották a sztánai alagutat. Akármi, ha ezekből igaz valami, az csak a mi
sorsunkat teszi nehezebbé, s az országén nem könnyít. Hihetőleg ezeket az összetűzéseket a
románok szándékosan provokálják, hogy a nyomukban kelő zavarosban halászhassanak, s
újabb, s újabb bolsevizmus rémhírekkel ugrassák az antantot újabb terület-megszállások
engedélyezésébe.
Délelőtt 11 óra tájt egy román repülőgép keringett a város fölött. Kevéssel később az
utcán izgatott tiszteket láttam. Látszott, hogy történni kellett valaminek abból, amit a lappangó hírek rebesgettek. Este olvastam az Ellenzékből, hogy az Egeres közelében megrongálódott pálya holnapra kész, s az utazás újra megindul.3362
Délelőtt egy órát újra az egyházi levéltárban töltöttem el a Paget Vilmos angol követ3363
1702. jún. 5-i Kolozsvárt tartózkodása alkalmával nyomtatott alkalmi üdvözlő vers keresésével. Délután kaptam meg. Most a béketárgyalásokon újra egy Paget az angol követ. Este a
verset Pap Domokossal olvasgattuk. Ő versben is le fogja fordítani. Ott vacsoráltam
Domokoséknál, Király utcai szálásukon. Ott volt apósa is.

3359
3360
3361
3362
3363
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Réti Mór dr. házbirtokos.
Gyallay Domokos: Ősi rögön (Kolozsvár, 1921) című elbeszéléskötetének címlapjáról van szó.
Hidvégi gróf Nemes András (*1891) huszár hadnagy.
Az eset Cigányi községnél történt.
William Paget (1637–1713), az angol királyság konstantinápolyi követe.
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Délben Borbély Pistát hazáig kísértem. Az Unitárius Irodalmi Társaság tervéről beszélgettünk.3364 Úgy látom, hogy külön folyóiratot akarnak, melyet itt ő szerkesztene. Ebben
nagy része van a Gál Kelemen ellen érzett ellenszenvnek is, melyet ő csökönyösségével ért el
leginkább.
Félős, hogy a két folyóirat oly kis közönségnek, mint a miénk, sok lesz. Egymást gyengítik. A Keresztény Magvetőt félszázad után nem szabad bukni engedni. Ellenkezően, ki kellene emelni abból a laposságból, hova Gál Kelemen szerkesztői balkeze süllyesztette. Vári
Albert most délután azt mondta nekem, hogy az [Unitárius] Irodalmi Társaság mintegy
hivatalos lapjának a Keresztény Magvetőt szánták.
Két folyóirat az egyház nézőpontjából jó, de anyagiakban aligha bírjuk el, s munkatárs
sincs oly sok, hogy évekig színvonalas lapot állandóan elláthasson. Vári ideadta az alapszabálytervet.
Délelőtt hallottam, hogy Apáthyt letartóztatták, s román tisztek autón elvitték.3365 András János könyvtári laboráns ott volt az Erdélyi Bankban, mikor ott kivett 5000 koronát, s
meghagyta, hogy ha felesége jön pénzért, adjanak ki neki. „Ki tudja, hogy most mikor látjuk
egymást viszont” – mondotta.
Délután azt beszélték, hogy Biró Balázst és Barabás Samut is elfogták.
Estem, mikor Pap Domokossal hazajöttem, 9 óra előtt egy őrjárat velünk szemben
bement a kórházba is. Most úgy fogják az embereket, mint a sintér a kutyákat.
Ma kaptam ki a 600 korona ún. gyorssegélyt, féloldalas, borvízcédula-forma kétszáz
koronás bankókban.
Tegnap kaptuk az utasítást, hogy a románoknak nem szabad az esküt letennünk.3366
Januárius 16., reggel.
Kolozsvár városra 900.000 korona sarcot vetett ki Neculcea tábornok3367 9 romániai
katonáért, kiket a Szilágyságban, Cigányinál járőrben megöltek. Ez volt tehát a tegnapi
3364 Unitárius Irodalmi Társaság = 1918. jún. 18–20-án, a Székelykeresztúron tartott lelkészértekezleten vetette fel Bárka József korondi unitárius lelkész, hogy egy egységes egyházi és vallási
irodalom megteremtése érdekében alakítsanak unitárius irodalmi kört. S. Nagy László: Az Unitárius Irodalmi Társaság története (1920. aug. 28.–1935. dec. 14.). Kolozsvár, 1936.
3365 Vö. egy korabeli visszaemlékezéssel: „Ugyanakkor letartóztatták Apáthy István főkormánybiztost, akit a királyi család megsértésével, lázítással stb. vádoltak, és Désre, majd Nagyszebenbe
vittek”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 286.
3366 Ezt így örökítette meg Gyalui Farkas: „Wekerle kormánya a küszöbön álló választások alkalmával rendeletet adott ki, hogy a magyar tisztviselők ott, ahol a helyzet követeli, letehetik a hivatali esküt. Okos és becsületes rendelet volt. Ha ez így marad, Erdélyben minden tisztviselő leteszi
az esküt, a helyzet élessége minimumra száll le, és valamennyi tisztviselő fizetést vagy nyugdíjat
kap, mert a Nemzeti Tanács e tekintetben nem fukarkodott. Kétségtelen az is, hogy a tisztviselők egy részét meghagyták állásukban. […] Tény az, hogy az erdélyi főkormánybiztos szóbeli
rendelettel utasította a kolozsvári hatóságokat, hogy a magyar tisztviselői kar az esküt le nem
teheti. A tisztviselői kar tehát akkor, midőn a román hatóságok tőle az esküt kérték, azelőtt állott, hogy aki az esküt leteszi, azt becstelen hazaárulónak tartják, esetleg leütik a magyarság
részéről, másfelől, ha Erdély, illetve Kolozsvár nem marad román kézen – amit minden magyar
hitt –, akkor nemcsak világ csúfjára, hanem kenyér nélkül marad itt, mint hazaáruló, becstelen
koldus. Ilyen helyzetet teremtett a Károlyi-kormány”. Emlékirataim 1914–1921 i. m. 287.
3367 Gróf Bethlen Ödöntől, báró Jósika Jánostól, báró Petrichevich-Horváth Emiltől és Janovics Jenőtől 80-80 000, Apáthytól 2000, Vincze Sándortól 4000, Kertész Jenőtől 5000, másoktól 20–
40 000 koronát követeltek. Kolozsvári Hírlap, 1919. január 18. 4.
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„egeresi összeütközés”. A gallusok sarcolásmódját ez az eljárás annyival mindenesetre túlszárnyalja, hogy azok a legyőzött rómaiakat nyúzták meg vagyonukban, ezek pedig egy 100
kilométerre eső faluban történt ostoba meggondolatlanságot fizettetnek meg tiszta ártatlanul velünk. A gallusok legalább győzők voltak, de ezek a fegyverét ostobán letett országnak
nem legyőzői, csak betolakodott zsarnokai, kik rendtartás címén jöttek, s mikor így ellenállás nélkül jöhettek: egyszerre hódítóknak nevezték ki magukat, s most a győztes szigorúságával, a bosszúállás velük született vad indulatával, s nemtelen módjával éreztetik parvenü
uralmukat. Ami pedig durvává és alávalóvá teszi eljárásukat, az a megalázás, hogy kilenc
szegény és míveletlen egyenruhás senkinek kilenc érckoporsót, kilenc külön sírkövet és
kilenc koszorút is követeltek, és zsaroltak ki.3368 Ez már az aljas megalázás és szemtelen
parasztbosszú, a faluért a városon, a parasztért az úron, a románért a magyaron. Ilyen uralommal gyűlöletet és bosszút lehet teremteni, de megértést nem, soha. Engem, ki anarchiánknak lelkemből ellensége vagyok, s előre láttam, hogy az megszálláshoz vezet, s inkább
tűröm a megszállás által teremtett zsarnoki rendet, mint a szabadság címén romboló csőcselékuralmat és anarchiát, ez az eljárás undorral töltött el.
***
Tegnap mikor Borbély Pistával mentem a Ferenc József úton, láttam a román poggyászszekereket. Négy kis macskaló egymás mellé, egy sorjába, széltébe fogva. Más szekerekbe
négy kis rövidszarvú, úgynevezett mokány ökröcske. Az ember sajnálja ezeket az állatokat.
A mi fölszerelésünk és ezek közt olyan a különbség, mint egy csinos kőház és a faluvégi
vityilló között.
És ez a nép kiált ki minket barbárnak, és ezzel a hazug jelszóval ül be hozzánk, hogy
kultúrát hoz nekünk.
A hazai románok állandóan mulatnak. Ez is jó. Költsenek, s tékozoljanak ők is.
1919. januárius 20., este.
Wass Ottilia grófnő hagyatékából ma hazavitettem gr. Nemes Jánosnéhoz3369 az őt, leányait,3370 és Bethlen Karolina grófnő3371 halálával szintén őket illető emléktárgyakat, Farkas
utcai lakására.
Igen kedvesen fogadott. Ritka értékes, okos asszony. Rengeteget tud az utolsó félszázadból, s oly kitűnő ítélőképessége, józan esze, mélyen járó gondolkozása van, hogy élvezet és
tanulság vele lenni.
3368 Az eseményt egy másik, korabeli visszaemlékezés is megemlítette. „A Cigányi eset az volt, hogy
ott kilenc román katonát megöltek, talán magyar katonák, talán parasztok. Emiatt Kolozsvár
városára 900 ezer korona, akkoriban iszonyú pénz, pénzbüntetést vetettek ki s kellett kilenc
érckoporsót küldeni és kilenc sírkövet. A pénzt 47 kolozsvári polgárra vetették ki, akik közül
egy se tudta, hogy létezik Cigányi a világon.” Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 286.
Kelemen Lajos principálisa életrajzában is kitért a történtekre. „Az akkor óriási összeget a város
magyar polgárainak egy ötletszerűen, hirtelen összeállított csoportjára rótták ki, s Gidófalvy
Istvánnak, ki mindig türelmes és emberszerető s egész erdélyi életében a románokkal szemben
megértő magatartást tanúsított, a hatalmas jogtalan sarcból 30 ezer koronát, akkor egy emeletes
ház vagy egy falusi 10–15 holdas birtok árát kellett kifizetnie. Készpénz hiányában a súlyos
összeget csak nehezen tudta legnagyobb részt kölcsönből előteremteni.” Lásd Kelemen Lajos:
Dr. Gidófalvy István i. m. 164.
3369 Gróf Nemes Jánosné bethleni gróf Bethlen Polixéna (1850–1939), hidvégi és oltszemi gróf Nemes János (1824–1905) főhadnagy özvegye.
3370 Hidvégi és oltszemi gróf Nemes Polixéna (1882–1963) és Sarolta (1884–1980).
3371 Bethleni gróf Bethlen Karolina (1849–1914).
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Följegyzek nehány sort mai beszélgetéséből. Úgy érzem, hogy kár volna elmulasztani.
Wass Ottilia grófnéról megemlítette, hogy az 1850-es években sokat ült Minka testvérével3372 együtt Pesten. Akkor jómódban voltak, de aztán később, főleg anyjuk halála után,
mivel Szentgotthárd a család másik ágához került, a fiúk kezére, szegény sorsba jutottak.
Voltak úgy is, hogy a fa akkori olcsósága mellett még fát sem vehettek fűteni eleget.
Ennek az oka pedig leginkább az volt, hogy Minka férjhez ment br. Jósika Kálmánhoz,3373 aki tékozló, könnyelmű ember volt, s mindenüket kipumpolta és elverte. Alig élt
valamit a feleségével, de időnként s pénzéért meg-meglátogatta, s a két testvér úgy szerette
egymást, hogy Ottilia is odaadta a jövedelmét Minkának, s Jósika Kálmán aztán elköltötte.
A Gyulay réven3374 az ilyen férj szinte hagyományos volt náluk. Anyjuk […]3375 Gyulay
[…]3376 is így járt. Frimont Péter tábornokhoz ment volt férjhez, ahhoz, aki a nagyváradi
r[ómai] kat. püspöki palotát építtette. Az asszonynak nagy szőlője volt, s ott lakott a legtöbbet. Ha kérték a rokonok, rendesen azzal mentette magát: „Nem mehetek, mert várom
Frimont Pétert”. Frimont pedig rendesen el is jött eladni a borokat, s mikor a pénzt összeszedte, fél évig, vagy néha egy évig is feléje sem ment.
Nemes Jánosné édesanyja3377 a két testvért télire rendesen meghívta nehány hétre, hogy
legalább ne fázzanak. Akkor Bethlenben laktak, s Bethlen Póli3378 mintegy 15 éves leányka
volt, mikor édesanyja megkérte az irodalomban járatos Wass grófnékat, hogy olvasókörük
részére nehány alkalmas magyar könyvet hozzanak, amit leánya is olvashat. Hoztak is, de
meglehetős túl szabad, könnyű erkölcsű könyv volt, amit olvasni adtak neki. Anyja észrevette, s megmondta, hogy ez nem leányoknak való. Wass Ottilia sértődötten vágta ki:
„Nagyon gyengén nevelt leány lehet az olyan, akit már egy könyv is elronthat”.
E tájban történt, hogy Bethlen Andrást3379 várták már haza hosszabb külföldi távolléte
után, de még nem tudták, hogy mikor érkezhet.
Ott ültek a nagy ebédlőben, hol Nemesné édesanyjának külön ülőhelye volt. Ők Wass
Ottiliával beszélgettek. Wass Ottilia már élemedett korú leány volt, s neki a szerelemről
3372 Czegei és szentegyedi gróf Wass Zsuzsanna (becenevén Minka).
3373 Branyicskai báró Jósika Kálmán (1837–1910) jogász, újságíró.
3374 A Gyulay családdal kapcsolatban forrásul lásd Gyulay Lajos 140 kötetes naplóját. Sajtó alá rendezett formában: Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából. 1848. március 5.
– 1849. június 22. I–II. Szerk. V. András János, Csetri Elek, Miskolczy Ambrus. Bp., 2003, ELTE
Román Filológiai Tanszék. (Transylvanica Varietas) és Gyulay Lajos: Napló (1820–1848). Vál.,
közzéteszi Csetri Elek. Kolozsvár, 2005, Kriterion.
3375 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet. Czegei gróf Wass Ottilia és
Zsuzsanna (becenevén Minka) édesanyja, gróf Wass Györgyné marosnémeti és nádaskai gróf
Gyulai Franciska – becenevén Fanny – (1799–1865), a kolozsvári Női Olvasókör megalapítója.
Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. IV. Bp., 1998, Heraldika. 231. és W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára i. m. 438, 451.
3376 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet. Nem gróf Wass Ottilia és
Zsuzsanna (Minka) édesanyja, gróf Gyulai Franciska, hanem annak nővére, gróf Gyulai Karolina (1792–1862), Kazinczy Ferenc szerelme (Lotti) járt így, ő ment 1830-ban feleségül palotai
báró Frimont Péterhez. S. Gyulai Richárd: A marosnémeti és nádaskai Gyulai család. Genealógiai Füzetek, 1911. 5. sz. 114–115. és W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei
levéltára i. m. 91–92.
3377 Bethlen gróf Bethlen Sándor (1823–1884) felesége, losonczi báró Bánffy Jozefa (1828–1902).
3378 Bethleni gróf Bethlen Polixéna (1850–1939).
3379 Bethleni gróf Bethlen András (1847–1898) főispán, királyi biztos, 1890–94 között földművelésügyi miniszter.
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beszélt. Az egy olyan érzés, hogy csak hirtelen, magától jön, meglepi és megragadja az
embert. Csak úgy elkezd az emberben bizseregni, s az ember egyszerre csak szerelmes!
Anyja láthatólag bosszankodott a leckeadás fölött.
Míg azonban ez történt, kinyílt az ajtó, s belépett rajta az ő bátyja, Bethlen András. Ő az
ajtó felé állott, Wass Ottilia pedig háttal arra. Ő úgy megörült rég látott bátyjának, hogy
mielőtt Wass Ottilia még észre is vette volna, egy kiáltással a nyakába ugrott, s elkezdte
össze-vissza csókolni. Mire Wass Ottilia megfordult, csak azt látta, hogy ő a nyakába van
egy férfinak, s anyja felindultan kél fel a helyéről. Elméletének igazolását látva, kiáltotta
többször egymásután: „Ugye, ahogy mondtam! Ilyen! Egyszerre hirtelen jön. Úgy-e? Egyszerre, hirtelen jön…”
Volt aztán mulatás a komikus tévedésen, mikor a Bethlen András bátyja arcát megláthatták, s kiderült, hogy nem a szerelme, hanem a testvére jött hirtelenül meg.
Mivel többször hallottam, hogy Wass Ottilia unokatestvérébe, gr. Kuun Gézába lett
volna szerelmes, megkérdeztem, hogy vajon volt-e ebben valami?3380
A grófné nem tartja ezt valószínűnek, vagy legalább is nem komoly dolognak. Ifjú-leányi ábrándfestés és ideálképe lehetett ugyan, de őket mindenki rokoni viszonyukról ismerte.
Ezzel már szinte a nevetségességig voltak. Amíg Kuun Géza testvére – aki időtöltött leány
korában ment férjhez Fáy Bélához – leány volt,3381 addig Kuun Gézával együtt utaztak, s
velük mentek Olaszországba, Svájcba, Ausztriába, Görögországba. Mikor a Kuun-leány
férjhez ment, a Wass grófnők mentek vele. Kuun Géza még fiatalon el akarta volt venni
későbbi feleségét, br. Kemény Vilmát, de valamiért elhidegedtek. Pár év múlva Kolozsvárt
újra összejöttek. Már azt hitték, hogy a házasság nyélbe ütődik, de ekkor a Wass grófnők
elvitték utazni. Ez aztán négyszer-ötször így ismétlődött, úgy, hogy a mágnás társadalomban már évődtek, s mulattak azon, hogy a két öreg cousin meghiúsítja Kuun Géza házasságát, elutaztatja az elől. Végre Kemény Vilma felutazott Budapestre, s egyszer csak megtudták, hogy összekeltek. Újra felderült a tréfa, hogy kijátszották az öreg cousinokat.
Wass Ottiliának különben egyik br. Huszár udvarolt komolyabban, de aztán az ügy
abbamaradt.
Kuun Gézánéról is érdekes pár vonást hallottam. Leánykorában nem volt különösebb
tanultsága, vagy míveltsége. Férjétől aztán sokat tanult.
Mint leány porcelánfestéssel szórakozott, s mivel ez a terpentin miatt szagos foglalkozás,
s Bethlen Karolina grófnő3382 is szeretett festegetni, úgy egyeztek meg, hogy együtt dolgoznak, hogy ne két helyen legyen festékes a hely, és terpentinszagú a lakás. Kemény Vilma a
Deák Ferenc utcában lakott a minorita templomon alul, hol Gyula testvérének3383 egy külön
szobája volt, hogy mikor néha bejön, legyen hova szálljon. Ezt azonban nem fűtötték. Ebben
festegettek. A hideg miatt azután Kemény Vilma egy piros, Bethlen Karolina pedig egy más
színes hárász nagykendőt vetett magára. Kemény Vilma szeretett lebontott hajjal, s görögös
ruhával járni otthon. Így találta őket egyszer egy látogató barátnéjuk: Székelyné.3384 Úgy

3380 Erre utal, hogy levelezésük egy részét 25 évre zároltatták. Vö. Kelemen Lajos 1917. március 7-i
naplóbejegyzésével.
3381 Fáy Béla felesége, osdolai gróf Kuun Irén (1844–1904).
3382 Bethleni gróf Bethlen Karolina (1849–1914) az erdélyi református egyház jótevője.
3383 Magyargyerőmonostori báró Kemény Gyula (1836–1905).
3384 Székely Józsefné pozsonyi Ungár Anna (1790–1862) színésznő. 1806–15 és 1821–25 között játszott a kolozsvári színházban.
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meglepődött a furcsa művésznői fantasztikus öltözeten, hogy felkiáltott: „Né! Tóti Dorka!”3385 Kemény Vilma aztán évekig megneheztelt ezért reá.
***
Nagyon érdekes volt a grófnénak Mailáthtal,3386 a Pólika leánya3387 férjhezmenetelekor
történt esete. A grófné nagy református, s leányai is azok. Mikor br. Huszár Pál3388 megkérte
már a leányát, Mailáth elment hozzá látogatóba.
„Nagyon örülök, hogy megtisztelt” – fogadta a Grófnő. Csakhamar beszélgetés kezdődött
s a Grófné előhozta, hogy leánya nemsokára férjhez megy. Jól tudta, hogy Mailáth éppen
ezért ólálkodik.
„Igazán jó, hogy megtisztelt, mert éppen mondani akartam ebben a dologban úgyis valamit Magának.”
„Csak mondja, kedves Grófné, na, csak mondja” – volt az örvendező felelet.
„Hát ez az én leendő vejem elvált ember, s tudom hogy az Maguknál meglehetős baj…”
„Na, hát bizony ez csakugyan…”
„Na, éppen azt akartam mondani, hogy nehogy sok baj legyen, hát csak a reformátusoknál
fognak megesküdni… Majd ha Maga is az én koromban lesz kedves püspök, meggyőződik róla,
hogy az életben a legfontosabb a jó békesség.”
„Igaza van” – hagyta helybe a püspök, s nemsokára egy csalódással, de egy okos tapasztalattal gazdagabban távozott.
***
Tegnap és tegnapelőtt volt a városi és vármegyei tisztviselők fölesketésének kísérlete. A
kudarcra a román urak ugyancsak prüszkölnek a lapukba besugalmazott kommentárokban.3389
Tegnap találtam Bárdi Gézát, a borbélyomat, akit Torzónak, a másik borbélynak elferdített vádaskodásai alapján megcsapattak.3390 Öt napig volt elzárva, s a verés, egy házaspár
kegyetlen megbotozása miatt idegrohamot kapott és lelki depresszióba esett. Panaszolta,
hogy ott mily kegyetlen durvasággal bánnak a magyarokkal. A megbotozott házaspár azért
kapott ki, hogy egy román lakójuk fölmondását nem fogadták el, s az ezért bosszúból a
románok gyalázásával vádolta meg őket. Lehet, hogy ezek szája is eljárt, de az állítólag terhes asszony megcsapatása bármiért is alávaló gyalázatosság.
Bárdi nagy szocialista volt. Tiszát és rendszerét mindig szidta. Azt hiszem, hogy most
már mégis jobban szeretné azt ő is, mint a megcsapatást s más hasonló alkotmányos biztosítékokat.
Ma Nagy Lajos3391 hírlapíró, a Kolozsvári Tükörtől eljött megkérdezni Erdélyi Páltól, s azt
mondta, hogy a könyvtár zárásáról az oláh parancsnoksággal kapcsolatban beszélnek. Mi
3385
3386
3387
3388
3389

Gvadányi József: A peleskei nótárius című színművében a boszorkány.
Székhelyi gróf Majláth Gusztáv Károly (1864–1940) 1897-től 1936-ig erdélyi megyés püspök.
Gróf Nemes Polixéna.
Kövesdi báró Huszár Pál (1872–1927) huszár kapitány.
„Az első, aki ebben nyilatkozott, Haller Gusztáv Kolozsvár polgármestere volt. Ő … prefektusnak esküt tevő felszólítására kijelentette, hogy a fegyverszüneti szerződés értelmében a kormányzat az eddigi kormányé, az a helyén marad. Míg tehát őt a magyar kormány a letett eskü
alól fel nem oldja, ő újabb esküt nem tesz.” Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 287–
288.
3390 Torzó Tivadar nevű kollégájának köszönhetően.
3391 Kőmíves Nagy Lajos (1885–1977) újságíró, szerkesztő, dramaturg. 1919 után a Keleti Újság
belső munkatársa.
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igaz ebből? – Semmi sem igaz. Nincs kőszén, az az igaz.3392 De az emberek most már mindenből kombinálnak. Ma a Times hírét tudta mindenki, hogy Magyarországból, illetve
Erdélyből csak egy kisebb darab jut Romániának. Tegnap már Wilson kivonulást parancsolt. S minél sületlenebb lehetetlenség valami, annál több hívője akad.
Januárius 21., este.
Erdélyi Pál beadta nyugdíjazása iránti kérését. Nekem ma Valentiny mondta, de már
tegnap délelőtt a Rektori hivatal hivatalos átiratából, s este magától is tudtam.
Érdekes, hogy most úgy tünteti fel a dolgot, hogy azért megy, hogy kollégái utána sorban eggyel előbbre léphessenek. Ezt azelőtt 3–4 évvel még elhitték, s meg is köszönték volna
neki. De ő várt, s még most azelőtt öt hónappal is csak szabadságra ment, hogy díjait s pótlékait egészen kaphassa, s csak akkor határozta magát lemondásra, mikor ide az a
kormányizenet megjött, hogy aki esküt tesz, az kereskedjék igényeivel Romániában, aki
pedig nem esküszik föl, arról a magyar állam gondoskodik. Tiszta dolog, hogy a nyugdíját
félti s lemond, hogy nehogy két szék közt a pad alatt maradjon. Ezt megértem, s nem is veszi
tőle rossz néven senki. De aztán ennek a késői elhatározásnak kollegiális önzetlenség látszatát adni oly naiv dolog, hogy mindenki kacagja a háta megett, akinek elmondta. Valentiny
is így újságolta nekem.
Ma túl bizakodó jó hírek keringtek. Román kivonulás, népszavazás magyar közigazgatás
alatt stb. Nem szeretem a túl optimista újságokat, mert a rideg való deprimálván hat utánuk.
Úgy élünk, mint egy ostromlott városban. Sorsunkat mások kovácsolják, s határoznak
rólunk, – nélkülünk. Mi alig valamit tudhatunk arról, ami készül jövőnkről, s rólunk. Rettenetes kínos bizonytalanság nehezül a lelkünkre, s rettenetes nyomasztó és erőszakos uralom
reánk. Budapesti lapokat nem látunk. Némelyik nagy csodául mondja el, ha 4–5 napos
budapesti újságot látott. Egy-egy csempészett példányért, amint hallom 10–15 koronát is
adnak. Mátray János hírlapírótól3393 hallottam, hogy a kolozsvári eseményekről elég hűen, s
bőven tájékozódtak és tájékoztatnak.
Mi vak sötétben élünk, s reménykedünk, hogy tömlöcünk ajtaját végre csak megnyitják.
De néha kínos kételyek marcangolnak. Vajon csak papirosról ismerve Erdély, s annak lakói
helyzetét és kultúráját lehetnek-e elég igazságosak és elég okosak sorsunk intézői arra, hogy
a míveltebb elemeket ne dobják oda a számbeli többség, de egyszersmind a míveletlenség, s
a már eddig keserűen ízlelt graeca fides3394 és ügyvéduralom áldozatául. Adja Isten, hogy a
súlyos és keserű megpróbáltatások után jobb jövőnk virradjon.
Följegyzéseim megszakítottam. Most röviden egy darab papirosra jegyzett emlékeztető
szavaim után fölírom az utolsó hét nehány eseményét.

3392 Gyalui Farkas szerint: „Az Egyetemi Könyvtárt a pénzhiány miatt 1919. január elsején be kellet
csuknom. (Erdélyi szabadságon Kolozsvárt sétált.) A közönség körében elterjedt a hír, hogy
politikai okok miatt van zárva, azaz hogy a románok zárták be, azt is terjesztették magyar részről, hogy a románok vagonszámra viszik el a könyveket, egyik hír sem volt igaz. A zárva tartást
egy helybeli kis szemét szenzációs hetilap meg is cáfolta, valami Nagy Lajos nevű újságíró interjúvolt meg engem. Mondom neki: kérem, még az ideáját se vessék fel annak, hogy a románok
bezárták a könyvtárt, csak szénhiányból van zárva”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i.
m. 289.
3393 Mátrai János hírlapíró. 1931-ben a Friss Hírek politikai napilap felelős szerkesztője.
3394 Graeca fides = görög hűség (átvitt értelemben szószegés).
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Januárius 30-án Tóth István Désről bejött, hogy elfoglalja a mintagimnáziumnál óraadói
állását. Elvittem Körössy György igazgató lakására, kit nem talált otthon. Elkísértem az
Attila utcába Batta Pistához is, ki Körössyt helyettesíti. Úgy van a dolga, hogyha januáriusban
kezdheti óráit, reménye lehet, hogy óraadó díjait erre a hónapra is kikapja, 7 óráért 210 kor.
járna. Február 2-án nálunk járva újságolta, hogy a Marianumban is tanít heti 10 órában. Így
havonként 500 koronát szerezhet, s egyelőre megél. Jövőre aztán – ha Isten segít egész országul – jobban, s rendes tanár is lehet. Az idén e két intézetben mostanig még nem volt rajztanítás. Neki nagyszerű, hogy itt lehet. Motívumokat gyűjthet, s kritikát kap fejlődéséhez.
I. 26.
A januárius 24-i péntek délutáni események egy részének én is szemtanúja lévén, följegyzem azokat.
Nekem Boga Lajos, az állattár segédőre mondta, hogy délután 4-kor a színkörben gyűlés
lesz, melyen kihirdetik a megállapodásokat a petrozsényi és kolozsvári kívánalmak ügyében. Mivel én ezekről csak a sokfelé szálló hírből tudtam, bizonyságot szerettem volna szerezni, s így határoztam el, hogy a gyűlésre elmegyek.
Fél négy tájban azonban hozzám jött S. Gyulay Richárd, hogy családtörténeti gyűjteménye letétbe helyezéséről érdeklődjék, s őt lakásáig kísértem. Mire így az Óváron át a gyűlés
helyére siettem, a Bástya utcába érve már láttam, hogy oszolnak. Vezsenyi Béla3395 jött Szász
Endrével, s másokkal szembe velem. Megkérdeztem, hogy tán nem engedték-e meg a gyűlést? Megvolt, felelte Vezsenyi. Kihirdették, hogy a petrozsényi pontokra vasárnap délig
adnak végleges választ.3396 Addig várni kell. Ezzel be is ment a Rucska-ház kapuján.3397 A
gyűlés 3-kor kezdődött volt.
Ekkor a Bartha Miklós utcában a sok embert látva és éneklést hallva, arra mentem.
Sokan jöttek szembe velem arról is.
A Kereskedelmi Akadémia előtt futkosást láttam. Többen bementek oda. Csillik Bertalan is futott arra. Kérdeztem tőle, hogy mi történt, s ő mondta, hogy lobogóért mennek.
Mire a sarokig értem, a Szamos hídja felől két fiatalember hozott két lobogót. Éljenezték
őket. A járdán állva, a hatos-nyolcas sorok egyikéből Gyallay Pap Domokos barátom lépett
ki, s hívott a sorba. Én is odaállottam. Ott volt Márkos Albert, Szathmáry Pál ny. hadbíró
3395 Vezsenyi Béla a Kolozsvári Hírlap belső munkatársa.
3396 1918. november 4-én a petrozsényi bányászok megalakították a Zsil-völgyi Nemzeti Tanácsot.
A magyar és a román Nemzeti Tanács december közepén kimondta, hogy csak a munkások
érdekeit képviselő államhoz csatlakozik. Ennek hiánya esetén „Petrozsény önálló köztársasággá
alakul”. A szén katonai fontossága tudatában a gyulafehérvári Román Kormányzó Tanács tárgyaláson akarta megoldani a válsághelyzetet. A bányászok a 8 órás munkaidő, a gyülekezési és
egyéb szerzett jogok biztosítása mellett beszüntették az ellenállást. A román katonaság túlereje
1919. január közepére teljesen átvette a hatalmat. A kolozsvári tárgyalások a szénszállításokkal
kapcsolatosak, milyen feltételek mellett kaphat szenet továbbra is a város. A végkifejlet várható
volt: 1919. március 1-én a román kormány határozatából a magyar állam tulajdonában lévő
bányák a román állam tulajdonába mentek át, a magyar részvénytársaságúakat zár alá vették.
Schuller Balázs: Impériumváltás a Zsil-völgyében, 1918. Bányászati és Kohászati Lapok, 2005. 3.
sz. 35–36.
3397 Rucska-ház = a házat Petrichevich-Horváth Dániel (1769–1842) építtette. Később Rucska János
ügyvéd vásárolta meg, innen az elnevezése. Végrendeletileg a Református Kollégiumra hagyta,
tőlük az egyetem vette bérbe. A házban volt az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtára. Sas Péter:
Kolozsvár 1867–1919 i. m. 88.
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őrnagy, Vass Domokos,3398 Szabó Döme.3399 Előttünk láttam a közegészségtani intézet egyik
kisasszonyát több nő közt. Újabb magyar címeres lobogót is hoztak, s összesen hat lobogó
alatt az éneklő menet megindult. Eleje a Szentlélek utcán túl, vége a hídon túl volt. Mire a
Keresk. Akadémia Szamos felöli emeletes részének közepéig értem, lövéseket hallottunk, s
a közönség megriadt és a sorok hirtelen megbomlottak. Sokan a mellékutcákba futottak.
Mások bíztatták az embereket, hogy csak menjünk előre. „Mi fegyvertelen emberek vagyunk.
Reánk nem kell, s nem szabad fegyverrel lőni.” Mások azt kiáltották, hogy „csak menjünk,
hiszen a szabadságunkért küzdünk és senkit nem bántunk, minket sem szabad bántani”.
Én a járdán futottam föl a Ker. Akadémia szegletére, s onnan láttam, hogy a Bartha Miklós utca elején szürke egyenruhás román katonák állanak. Gondoltam, hogy ezek lőhettek,
de nem láttam. E közben közelebbről újra két, vagy három lövés dördült el. Előbb azt hittem, hogy a volt honvédkerület előtt az őr lövöldöz, de a következő pillanatban tisztán láttam, hogy azzal szemben, a Ker. Akadémia egyik földszinti ablakából lőttek. A hangokból
vaktöltéssel való riasztó lövésre következtetve még tovább akartam fölfelé menni, de a másik
pillanatban újabb lövés dördült el, s erre Vass Domokossal együtt befordultunk a Bástya
utcába. Sok ember ott, és még több a Szentlélek utcán át igyekezett ki a főtérre. Mi a Wesselényi utcán jöttünk fel, s a Szentegyház utca sarkához érve több száz főnyi tömeget láttunk
a New York előtt. Énekelték a Himnuszt, majd a Kossuth-nótát, s utóbb a Szózatot. Mi
bementünk a belső járdára, s a Wolff-féle gyógyszertárral3400 szemben, s ott vagy tíz-tizenkét
percet állhattunk és beszélgettünk.
Mikor láttam, hogy a többször megújuló erős éljenzésekre sem jön ki Pathé francia
tábornok, akinek tiszteletére vonultak föl,3401 mondtam Vass Domokosnak, hogy én már
nem várom tovább. Nyári nadrág lévén rajtam, fázni kezdtem, s mivel kezdett alkonyodni,
tartottam attól, hogy a tömeget szétzavarják, s ebbe nem akartam belékerülni.
Akkor 1000–1500 ember lehetett a sarkon, azokkal a zászlókkal, melyeket a Bartha Miklós utcában láttam.
Leindultam a Deák Ferenc utca felé. Akkor jött egy volt hadseregünkbeli őrmester,
három rohamsisakos romániai katonával. A Rhédey-házzal szemben a tömeg háta mögött
még több romániai katonát is láttam, de ezek nyugodtan álldogáltak, mikor én elindultam.
A városházától a minoritákig Veszprémi egy. tanárral3402 jöttem. A Minorita utcán
befordulva siettem, hogy a Farkas utcán át kikerüljem a Jókai utcát, s hazamehessek.
Mikor a polgári leányiskoláig értem, egyszerre három, egymás utáni 5–6-os gépfegyvertüzelést s puskalövéseket hallottam. A másik pillanatban a beállott ijesztő csendet a futó
emberek lábdobogása törte meg. Nem telt el több 10 másodpercnél, amíg a Farkas utcába
értem, s ott már 20–30 menekülő surrant, futott. Mivel mind szembe jöttek velem, azt hit3398 Vass Domokos (1866–1934) tanár. 1918-ban a Malom utcai állami polgári fiúiskola mennyiségtan–természettantanára.
3399 Szabó Döme, a kolozsmonostori Gazdasági Akadémia tanára.
3400 Wolff-gyógyszertár = A gyógyszertárat Wolff Gábor alapította (1811–1892), aki 1840-ben megvásárolta Schmidt Ádám gyógyszertárát. Fia, Wolff Gyula (1844–1921) folytatta a családi foglalkozást. Orient Gyula: Erdély gyógyszerész polgármesterei, szenátorai, országgyűlési képviselői és természetbúvárai. Erdélyi Múzeum, 1933. 7–9. sz. 372–373.
3401 A tömeg a Kolozsvárt járt Pathé tábornok szállásához, a New York szállóhoz vonult, hogy
Apáthy István szabadon bocsátását kérje. A katonaság a lobogókkal felvonuló tüntetők közé
lőtt. Mikó Imre: Huszonkét év i. m. 16.
3402 Veszprémy Dezső (1871–1924) orvos. 1903-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
tanára.
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tem, hogy az egyetem felől szorítják a tömeget, s befutottam a gr. Bethlen Árpádné kapualjába. Alig voltam ott egy percet: három leány és egy fiú rohant be lélekszakadva: „Jaj, lőttek,
lőttek” – kiáltották. Meglőttek valakit? – kérdeztem. „Azt nem tudjuk” – válaszolták ők, s
befutottak jobbra egy földszinti hátsó lakásba.
Már mikor bementem a kapu alá, hallottam, hogy ott közel egyes puskatüzelés van.
Hátul az udvaron egy katonaruhás és egy civil állott. Előbb még azt hittem, hogy ezek lövöldöznek, de aztán láttam, hogy ezek is csak figyelnek. A hang a Király utcából jött.
El akartam indulni, s az jutott eszembe, hogy gr. Nemes Jánosnénál átkérezkedem a
Petőfi utcába Arankáékhoz, de aztán az is eszembe jutott, hogy éppen azon az udvaron van
a román parancsnokság is, s még lefognak.
Kijöttem az utcára, s újra lövéseket hallottam. Ezek zajára a polgári iskola felől egy bőrvederrel jövő román katona lekapta a fegyverét, s kinyitotta a závárzatát. Ismerve azt, hogy
a nem hidegvérű ember ilyen helyzetben mily hamar csinál bolondot, előbb a kapuoszlopok
egyikéhez állottam, majd újra a kapu alá hátráltam. Az betért a Minorita utcába, s én az
egyetem felé siettem. Akkor a Színház utcán át még számosan menekültek, s egy katonaruhás magyar kiáltotta: „Hát magyarok vagyunk, vagy románok? Hiszen a saját hazánkban
vagyunk!” E percben az Egyetem utca felől robbanásszerű dördülést hallottam. Azt mondták, hogy kézigránát. Azután sem tudtam meg, hogy mi volt.
A piaristák előtt a sarkon Visegrádi Lajos piarista tanárt3403 láttam egy kollégájával.
Keserű tekintettel néztek a Mátyás király tér felé. Én is elpillantottam arra, de ott alig lehetett már embert látni.
Siettem a Petőfi utcán át haza, s mire a Majális utca aljáig értem, ott már őrség állta el a
Jókai utca felé igyekvők útját. Többet szemem előtt visszakergettek, minden kérésük ellenére.
Az Arany János téren két 8–10 tagú csoportot is megkértem és fölhívtam eloszlásra,
mert messziről a homályban tüntető csoportnak nézhetik őket, s reájuk lőhetnek. Szét is
mentek.
Öt óra volt, mire itthon voltam, s Erzsikének, ki semmit sem tudott a történtekről,
elmondtam mindent.
Pár perc múlva, mikor két darab szalonnánkat fölvittem a padlásra, közel hozzánk, a
Majális utcában öt lövést hallottam, éles töltéssel.
Az utcákon alig járt valaki felénk.
Este 3/4 7-kor Mama és Imre érkeztek hozzánk, s itt is háltak. Imre a Petőfi utca felől
jött, hogy Vikolékhoz3404 menjen Mamáért, aki mulaszthatatlan kártyázására volt ott. Mikor
Imre a Majális utca aljára ért, háromtagú őrjárat tartóztatta fel. Kezét föl kellett tartania, s
megmotozták. Egyik katona ezüstszínű dohánytárcáját kérte, de Imre mutatta, hogy nem jó.
Mikor aztán továbbengedték, egyik katona jó pofot mért neki. Ő szerencsére lekapta a fejét,
s így csak felébe kapta a neki szánt ütést, hátul a fejére. A szégyentől és dühtől sápadtan
kellett továbbállania Vikolékhoz.
Onnan az Unió utca felé akartak hazamenni, de az Osztrák–Magyar Bank3405 előtt a
sarkon föltartóztatták őket, s még elég emberségesen megmondta egy magyarul is tudó
3403 Visegrádi Lajos (1878–1952) piarista pap-tanár, házi lelkiatya. A római katolikus főgimnázium
magyar nyelv és irodalom tanára.
3404 Vikol Kálmán.
3405 Osztrák–Magyar Bank = a Bartha Miklós és az Unio utca sarkán. Sas Péter: Kolozsvár 1867–
1919 i. m. 185.
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román katona, hogy menjenek vissza, mert a főtér felé vagy lelövik, vagy letartóztatják őket.
Csakugyan akkor is hallottak lövöldözést, s így hozzánk jöttek.
Azon este sok embert megvertek az utcán. Ferenczi Miklósnak az óráját elmotozták.
Az utcán hét órakor már igazi síri csend volt felénk, s az egész városban sem lehet most
már három nap óta ilyenkor és később járást vagy kocsizörgést hallani. Olyan bántó némaság és üresség van az utcákon, mint egy nagy temetőben.
Tegnap és ma tömegestől hozták be, és fegyverezték fel a vidéki parasztokat.
Ma én is láttam ilyen 100–120 főből álló csapatot, amint a Kossuth Lajos utcán lefelé
jöttek. Fölfegyverzett míveletlen emberek egy nagy kultúrközpontban! Igazán játék a tűzzel.
Isten őrizzen. A fegyelem megbomlása végzetesen szomorú következményekkel járna
reánk, mert fegyelem nélkül ezek csak fegyveres rablók lennének.
Januárius 31-én hosszú szünet és tavaszias jó idők után havazott.
Gyulay Rikárdtól ezen a napon vitette el Zsakó Pista a 4000 koronáért megvett férfiszoba-berendezést.
Volt két szép üveges szekrény, egy nagy íróasztal, egy nagy íróállvány egyforma német
reneszánsz stílusban. Bécsi asztalosmunka volt, gr. Teleki Stefánia – Gyulay első felesége3406
– hozományából. Ugyanehhez tartozott két piros plüssel bevont nagy karosszék, két kisebb
töltött szék, de ezek már darabosabb, bár igen jó kivitelben. Továbbá egy szép sakkasztal,
egy politúros asztal, egy féderes íróasztali szék. Egy könyv- és újságpolc, egy közép-nagy
(kb. 70–40 cm) aranyos rámás falitükör, 3 olajfestmény br. Augustin tábornoknétól, 20 drb
vízfestmény kerettel, üvegezve dél-tiroli és észak-olaszországi tájképekkel, s nehány csataképpel br. Augustin tábornok3407 életéből. Végül egy szép antik üveges könyvszekrény.
A mai bútorárak mellett ezek jól megértek 6–8000 koronát. Kun asztalos3408 azon este
mondta nekem a Petőfi utcában, hogy egy egyszerű fenyőfa konyhaszekrény 600 korona.
Üveges szekrény jobb kiállításban 1500 koronánál kezdődik.
Az elszállítást a könyvtár két fűtője végezte. Hatszor jártak a Szentegyház u. 31-től a
Petőfi utca 25-ig, s ezért elég arcátlanok voltak 150 koronát kérni. Végre 90 koronát kaptak.
Félnapi munkáért 45–45 korona: miniszteri fizetésnél sokkal több kereset.
Mi is vettünk Gyulaytól 12 üveg paradicsomot s 3 üveg egrest 20 koronáért, továbbá egy
nagy kék mázas, fedeles mosófazakat, egy jó csebret, egy szép mázas levesszűrő kétfülű
fazakat, egy jó kőfazakat, egy kávéőrlőt, egy teaszűrőt, 1 tojáshabverőt, egy Koch- és egy
kalácssütőt, négy nagy ugorkásüveget, egy tökgyalut és vagy tíz drb literes üveget 90 koronáért. A nagy fazék egyedül megéri.
Februárius 1-én adta gr. Bethlen Anna3409 a levéltárnak Humbold Sándor3410 és Hunfalvy
Pál egy-egy levelét, s a csíki Kastaly család lófőségi levele másolatát.
3411

3406 Sarkantyús Gyulai Richárd felesége, széki gróf Teleki Stefánia (1864–1882).
3407 Báró Augustin Vince (1780–1859) hadmérnök, táborszernagy. A bécsújhelyi Katonai Akadémia mennyiségtantanára.
3408 Kun Árpád asztalos a Mikó utca 44. sz. alatt.
3409 Bethleni gróf Bethlen Anna (1863–1924).
3410 Alexander von Humboldt (1769–1859) utazó, természettudós.
3411 Hunfalvy Pál (1810–1891) jogász, etnológus, történetíró. 1851-től haláláig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosa.
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Ostoba optimista hírek terjedtek el városszerte arról, hogy a románoknak 6-ra, mások
szerint 8-ra ki kell vonulni. Ugyanekkor azt is beszélték, hogy Magyarország 18–42 éves
korig mozgósított. Egyik hírt sem hittem el.
Ezen a napon adtam be az unitárius püspökhöz a klenódiumok budapesti őrzése ügyében december végén érkezett, és általam tárgytalannak tekintett papiros-akcióra elutasító
véleményemet.
Februárius 2-án
vasárnap fizettem be az egyházi könyvek árában Hadházy Sándorhoz, a pénztárba 1742
k[orona] 50 fillért. Pap Domokossal az utcán sétáltam. Délután Pataki Andrással beszélgettem. Ő mondta, hogy szombaton a Kányafőn járva nyugatról egész tisztán 3 jó ágyúlövést
hallott. Könnyen lehet, hiszen a magassági viszonyok a hang ilyen terjedésének kedveznek.
1917 nyarán Dobokán én is jól hallottam napokig a Kirlibabánál és Dorna Vatránál folyó
offenzívánk ágyúharcait a hegyekre. Csúcsától a Kányafőre hallszathatott az ágyúszó. A
levegőben ez a távolság nem több 50–55 km-nél. Patakit a temető XVIII. sz. sírjai föliratainak gyűjtésére buzdítottam.
Febr. 3-án
terjedt el [a] városban Apáthy István halálhíre. Nem hittem el, mert csak a lapok azelőtti
napon gyengélkedéséről szóló híradása kolozsvári kiadásának tartottam.
Ezen a napon 74 órai kivonulási terminusról beszéltek. Nem hittem, de rettenetesen
izgatott a sok naiv, bolond, felelőtlen, suttogó hír. Házkutatások folytak fegyverekért. Az
unitárius kollégiumban járva megtudtam, hogy a kórházat a románok átvették, s Kimpián
Ilyés dr., a banyicai3412 gör. kat. pap fia a parancsnok. Kerestem, hogy a levéltári dolgozómat
adják vissza, de nem kaptam meg.
A bizonytalanság és fantázia bő hírköltéseit, és optimista kombinációit bosszúsággal
tapasztaltam. Leírhatatlan, hogy miket hisznek el és adnak tovább az emberek, a legkisebb
reális alap nélkül.
Ez nap jött Zsigmond Titusz bátyám levele Nyárádszentlászlóról. Januárius 17-én írta.
Hetek óta ez az egy levelem jött. Egeresen volt leányáról, Irmáról tudakozódik. Nem tudok
róla semmit.
Jártam a Pénzügyigazgatóságnál az E. M. E. államsegélyéért. A jövő hétre bíztattak.
Weisz Jenő ígérte, hogy ha lesz pénz: értesít.
Februárius 3., este, hétfő.
Elsején délelőtt volt nálam br. P[etrichevich] Horváth Arthur. Könyvtárát is szeretné itt
deponálni az Erd. Múzeumban. Fogalma sem volt róla, hogy abban unikumok is vannak.
Elsején, szombaton este mondta Pap Domokos, hogy Borbély Pistát az egyház, illetve a
Képviselő Tanács megbízta az unitárius hiteszmék fejlődésének története megírásával. Ezt ő
jól meg tudja csinálni, s ambícióit is részben – legalább most – kielégítették. Ehhez a tárgyhoz nem kell levéltári kutatás, csak a nyomtatásban megjelent és legfennebb még a kéziratban maradt unitárius irodalom ismerete. Ezt Borbély jól össze tudja foglalni, s bizonyos,
hogy ha lesz nyugalom és lehetőség a munkájához, az nyereség lesz az egyházra.

3412 Mezőbanyica.
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Ma volt nálam az öreg Pákey Lajos. Nagy örömére a régi színház alaprajzát adhattam a
kezébe 1865-ből, Kagerbauertől.3413 A múlt pénteken és szombaton az ún. Hilibi Gál-anyagból került elő Ferenczi Miklós ügyvéd aktái közül. Ugyanakkor tíz csomó érdekes és értékes
levelet kaptam ebben az anyagban, mely csakugyan a Gál Lászlóé és családjáé volt. A Gál
családon kívül a Dósák Dósa Mihály-féle3414 ágára, s az Aporokra volt bennük bő és jó anyag.
Febr. 4-én
érkezett meg Szászvárosról Kováts Sanyi unokaöcsém. Vaddisznó sonkát, kolbászt és
szalonnát hozott magával. Most ettünk effélét először. Jó.
Reggel 9-kor a Wass Ottilia hagyatéka ügyében tárgyalásra mentem Gidófalvyékhoz. Az
iroda be lévén zárva, a lakás felé kerültem. Éppen folyt a fegyverkereső házkutatás.3415 A
közjegyző úr vérhányással már ötödnapja feküdt. Lemenet az utcán engem is végigtapogattak fegyverért.
Gidófalvyék előtt egy csinos úri leányt tapogatott ki egy szennyes külsejű, durva romániai katona. Kilyén Sándor bácsival másnapra adtunk találkát. Tőle hallottam, hogy a szászvárosi Kun-kollégiumba két román tanárt neveztek ki, s a román tanulóknak eltiltották a
magyarul tanulást, a magyaroknak pedig románul kell tanulni. Autonómia respektálása. Az
ígéretektől a tettekig betölthetetlen az űr. Szegény Gazelli Árpád betegsége súlyosbodásáról
ezen a napon hallottam Valentinytől. A kutató katonákat már nem ismerte meg. Vége van.
Arankáéknál este megtudtam, hogy ott is kutattak.
Febr. 5-én
egész délelőtt otthon vártuk a házkutatást. Délben 3/4 12-kor jöttek. Idevaló erdélyi
román fiú vezetésével 4 romániai katona jött. Az idevalónak fájt a foga. Tisztességtudó fiatal
fiú volt. Minden szekrényt előre kinyitottunk, fiókokat kihúztunk. Csupán az ebédlő egyik
fiókjában, egy átkötött dobozban levő régi pénzeimre fogott a romániai egyik katona gyanút. Mondtam, hogy „bani”, de kétkedését látva a kötést fölvágtam, s mikor meglátta, hogy
mi van benne, egyebet aztán alig nézett.
Megajándékoztam őket egy-egy csomag pipadohánnyal és egy-egy tok gyufával.
Kulcsár alezredesnénél ültek legtöbbet. Szegény az ara blúzát, cipőjét felhúzta magára,
hogy el ne szedjék, s így sikerült megmenteni.
Kováts Sanyi3416 délelőtt 10-kor kiment Ajtonba.
Délután az Ellenzékben olvasva arról, hogy angol delegátusok jönnek ide, fölfutottam az
unitárius püspöki irodába, hogy Kovács Kálmánnal beszéljek. Sem őt nem találtam, sem
Hadházyt.3417 Pap Domokost is kerestem a Paget-féle vers ügyében, de ő sem volt otthon.
3413 Kagerbauer Antal (1814–1872) a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze. B.
Nagy Margit: Kagerbauer Antal és a romantika építészete Erdélyben. In: Stílusok, művek, mesterek. Buk., 1977, Kriterion. 69–93.
3414 Makfalvi Dósa Mihály, 1743-ban Marosszék alkirálybírója és 1744-ben követe.
3415 Vö. egy korabeli visszaemlékezéssel: „Nemsokára házkutatások kezdődtek, egy-egy városrészt
elzártak katonasággal és aztán altisztek, tisztek járták be a házakat, fegyvert, vagy régi osztrák–
magyar hadseregbeli felszerelést keresve. Ahol tisztek voltak, ott nem kaptak, de bizony, ahol
altisztek és közkatonát voltak, sok mindent lefoglaltak”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–
1921. i. m. 286.
3416 Mezőbándi Kováts Sándor (1898–1952), Kováts Miklós és felesége, Kelemen Klára fia, Kelemen
Lajos unokaöccse.
3417 Hadházy Sándor.
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A kollégium kiürítése folyt. Az udvaron két nagy társzekér tele volt szalmazsákkal, a
harmadik még üresen állott. A négy egymás mellé fogott romániai kis mokány ló eddegélt
a kiöntött szalmából. Éhesek lehettek szegények, hogy még erre is reáfanyalodtak. A szalmát
az első emeletnek a régi IV. és VII. gimnázium előtti ablakaiból rázták ki a szalmazsákokból,
s méternyi magasan állott a faltól majdnem a mászórudakig. Mellette vékony forgácscsomó
tornyosult. A kijáratnál, a csengettyűnél akkor raktak be egy vöröskeresztes kocsiba a
nehány gyenge beteget. A nyújtó és korlát környékén nagy halomban hevertek a szétszedett
vaságyrészletek, s »egy« más csomóban két helyen is az ágydeszkák, s az udvaron szerteszét
papirosok, rongyok, a legnagyobb rendetlenségben.
A folyosók és szobák nyitott ablakait látva arra gondoltam, hogy ha ezek éjjelre is úgy
maradnak, akkor a vízvezetéki csövek befagynak, a víz kiömlik, s az így is rengeteg kár az
átázással, könyvek, levéltár veszélyével, százezrekkel nőhet. Futottam Gál Kelemenhez,
mert föltettem, hogy semmit sem tud a kiürítésről, hogy tőlünk sehol egy lelket sem láttam.
Nem kaptam meg. Várival találkozva neki mondtam, hogy szóljon. Gálffy Lőrinccel röviden
beszélhettem. Az angol deputációról semmi biztost sem tudtam meg. Egy óra múlva Várival
találkozva, ő átadta Gál Kelemen annyira jellemző izenetét. Tudja, hogy a kiürítés megkezdődött. Ne nyugtalankodjam, mert Kimpián azt ígérte, hogy ha olyasvalami fordul elő,
akkor őt értesíti. Ő tehát ezzel megnyugodt. Másnap megtudtam, hogy az iskola mosdótálait csaknem mind elvitték, mint kincstári tulajdonokat, s harmadnap az első emelet folyosóján a fürdőszobába vezető vízcső friss megrepedését láthattam.
A Wass Ottilia-féle hagyaték tárgyalása ezen a délután megtörtént. Kilyén bácsival3418
megegyeztünk. Mihály Jóska,3419 akinek a múltkori akadékos, rabulista eljárása hátravetette
ügyünket, most kiesett a megbízásból.
Februárius 6-án
éjjeli 1 óra tájban halt meg szegény Gazelli Árpád. Délelőtt 10-kor Nagy József könyvtári
szolga jött hozzánk, Gyalui izenetével a halálhírről. A könyvtárban Gyaluinál tanácskoztunk a temetése felőli intézkedésekről.3420
Mire lementem Szabó György, ki Debrecenből itt járva itt rekedt, azt a kívánságot terjesztette elő, hogy temessék a könyvtárból.
A könyvtár febr. 11-ig zárva lévén, e kívánság már azért is meggondolatlan volt. Úgy volt
azonkívül, hogy az angol misszió odajön. Mármost a ravatal fölállítása ezt a látogatást is
befolyásolta volna. Gyalui elvből elutasította a kérést, s hivatkozott arra, hogy senkit sem
temettek onnan, kivéve Purjesz Zsigmondot és Szabó Dénest, kiket az Egyetem azért temettetett onnan, mert az egyetem lépcsőházából nem lehetett, mivel akkor ott a hadseregparancsnokság volt az épületben. A könyvtár nem ravatalcsarnok, s rendeletetésének kell
megtartani.
Mikor én lementem már megvolt a válasz: s midőn előhozták a kérdést, én is őszintén
megmondtam, hogy nem tartom a gondolatot helyesnek. Először is ilyen nagyszabású díszhely csak az alapítót, építtetőt, monumentális érdemszerzőt illet. Bántó ellentétet látok
abban, hogy Gazellinnek, ki jó és értékes belső munkás, de nem alkotó erő volt, hivatala
csak sovány kenyeret adhatott, s éppen a mai szomorú viszonyok közt élesen kirívó pom3418 Kilyén Sándor.
3419 Mihály József ügyvéd, vármegyei tiszti alügyész.
3420 Gazelli Árpád nekrológját Gyalui Farkas írta. L. Kolozsvári Hírlap, 1919. február 21. 3.
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pázó temetést rendezzen. Gondoskodjunk inkább a családjáról, s tegyünk még erre minél
több tőlünk telhetőt, de hagyjuk az üres külsőségeket.
Másnap délelőtt Nagy Kálmán az egyetemi gondnok jött fel – fújva a sort – hasonló
kívánsággal, hangsúlyozva, hogy a Rákóczi-asztaltársaság nevében is kér, melynek Gazelli
elnöke volt. Itt is elölről kellett végigmagyarázni, hogy a kívánság mennyire nem időszerű:
Erdélyi, ki szintén jelen volt, kijelentette, hogy maga sem kívánná, hogy őt a könyvtárból
temessék. Én hivatkoztam arra a nehézségre, amit az ilyen precedens csinál. Minden tisztviselő családja kívánná azután, hogy az övét onnan temessék, mert a családtagok nem tudnak mérlegelni. Nekik a maguké a legelső, legtöbb, legértékesebb, s minden megtagadásnál
új és új sérelmek születnének.
Nagy, nem valami megnyugodva, sőt, nem elég intelligens ember meg nem értő sértődöttségével távozott, de legalább többé ezt az ügyet nem feszegették.
Én eljártam dr. Györffy Istvánnál a koszorú ügyében. Egyet a könyvtár, s egyet az egyetem nevében csináltatott. Fölvetettem a gondolatot, hogy a Kossuth-alap3421 1000 koronára
növelt összegének évi kamatát fordítsuk állandóan a Gazelli legkisebb gyermeke javára,
nagykorúságáig.
Este – 6-án – voltam Pap Domokosnál. Mátrai János hírlapíró eljött hozzám, s hirtelen
leírtam Paget Vilmos 1702-i kolozsvári tartózkodásáról pár sort az Ujságnak, s adtam unitárius adatokat is. Másnap benne volt a lapban.3422
Arankáék nálunk vacsoráltak. Álmomban azt mondta nekem valaki, hogy szegény
Lőrinc meghalt.
Arankáékat hazakísérve láttam paraszt lakójukat. Egy romániai százados. Jellemző a
míveltségére, hogy mikor két tiszti szolgáját is be akarta tétetni a konyhára, s azzal védekeztek, hogy az lehetetlen, mert ott a fiatal cselédleányuk hál, azt mondta, hogy az annál jobb
lesz a leánynak. Az utcán mindig egyik tiszti szolgájával, fegyveresen kísérteti magát.
Februárius 7-én
délelőtt hiába vártuk az angolokat a könyvtárban. Kiderült, hogy az idejött százados
katonai megbízással jött.
A Pénzügyigazgatóságtól Weisz Jenő izenetére elhoztuk az államsegélyt. 57.500 koronát
10 és 20 koronás bankókban adták ki. Volt vagy 3 kiló a jó nagy csomó. Ferenczi Miklóssal
hoztuk el. Az angolokról tudakozódtak ott is tőlem.
Délután volt nálam Nemes Nagy Lajos, egykori tanítványom, székelykeresztúri járási
számvevő, Miklós osztálytársa és barátja. Érdekes székelyföldi híreket mondott. Pap Domokos is itt volt a fiával. Este Tóth István is idejött. Írtam Kiss Eleknek.3423
Délután nagyon ingerült voltam, s türelmetlen és durva kicsi Erzsikém iránt. Mindig
bánom, későn.
Februárius 8-án
Kováts Sanyi bejött Ajtonból. Tudatlansága rettenetes. Egészen felbosszant, ha beszélnem kell vele. Pataki Andrással beszéltem az egyházi levéltári másolások dolgában. A sírfel-

3421 A Kolozsvárt felállítandó Kossuth-szobor javára gyűjtöttek perselyes adományokat.
3422 L. Ujság, 1919. február 7. 3.
3423 Kiss Elek. A mondat a sorok között beszúrva.
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iratok gyűjtését Máthé Zsigával3424 akarja megcsinálni. Átadtam neki a Művészetek történetét.3425 Szemtanúja volt annak a jelenetnek, mikor egy erdélyi oláh százados le akarta vétetni
az angol küldött autójáról a magyar lobogót, s a budapesti magyar sofőr kurtán és furcsán
megfelelt neki.
Délután Gazelli temetésén voltunk Erzsikémmel együtt. Kemény hideg volt.
Februárius 9-én, vasárnap
délután Pap Domokos volt nálam. Mondta, hogy Borbély Pistával sehogy sem tud egy
véleményre jutni az írói teendőink dolgában. De vele nem tud más sem. Én 1910-ben szerettem volna már, ha közös munkára szervezkedhetünk. Ő mérhetetlen ambícióit akkor is a
közös érdekek fölé és elé helyezte. Most is így van. Hiában reméltem, hogy az idő megérleli
belátását. Most is fedelezni akar, mielőtt alapot raktunk és falakat építettünk volna, s önfejű
makacssága miatt vele nem működhetvén együtt, más utat keresünk és megyünk azon
magunk.
Fölvetettem a Keresztény Magvető angol abregéje3426 szükségét. Mi ezt a Gál Kelemen
által ellaposított és elposványosított folyóiratot szeretnők kiragadni onnan, ahova sűlyedt, s
élénkebbé téve talpra állítani.
Kováts Sanyi hazament Szásznádasra.
Februárius 10-én
Este olvastam Zilahi S[ebess] Gyurka révén 7-i Népszavát, melyet egy postás csizmája
szárában hozott egy Az Ujsággal s Pesti Naplóval. Tele van durvasággal most is, és minden
vele nem egyező nézet és ember piszkolásával. Ideges hangjából látszik, hogy a néptörvényeknek elkeresztelt abszolút rendeletek ellen országosan megnyilvánuló idegenkedés
mennyire bántja a szociálistákat.
Erzsikém már két hónapja cseléd nélkül kínlódik. Ma újra mosott, s valamit én is segítettem neki.
Bámulatos az a hősies önfeláldozása, mellyel a legnehezebb munkába is belévág, s kitartása, mellyel véghez viszi. Ezelőtt két héttel kétnapos mosást majdnem egyedül végzett el. S
mióta sokat dolgozik, jó étvágya van, gyomra, feje nem fáj, émelygései nincsenek, s még
jobb színben van. Csak mindig attól félek, hogy meghűti magát, s beteg lesz a sok nem neki
való munkában.
Februárius 12. este.
A tegnap hallottam Gyaluitól, kinek Betegh Miklós3427 mondta, hogy a párizsi konferencián3428 – amint gróf Bethlen István3429 izente – nekünk, javunkra döntöttek. Legalább
annyiban, hogy Erdélyt nem engedik Románia keze és lába alá egészen. Sajnos, így is adnak

3424
3425
3426
3427

Máthé Zsigmond (1899–1991) unitárius lelkész.
A művészetek története. Szerk. Beöthy Zsolt. I–III. Bp., 1906, Lampel.
Abrégé = kivonat.
Csíktusnádi Betegh Miklós (1868–1945) jogász, politikus, emlékíró. 1910-ben Torda-Aranyos
vármegye főispánja. 1914-től Erdély és Bánát kormánybiztosa,.
3428 1919. január 18-án megkezdődött a Párizs környéki békekonferencia.
3429 Bethleni gróf Bethlen István (1874–1946) politikus, országgyűlési képviselő. 1921-től 1931-ig
miniszterelnök.
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belőle. De tán a jó Isten jóvoltából mégsem úgy, amint ők durva gőgjükben képzelték, s
velünk éreztették.
Tegnap este jött be, s ma délelőtt ment el Veress Sándor Ajtonból. Este itt volt Murvay
Árpád.3430
Mondta, hogy a balázstelki oláhok, kik különben az ottani Haller-udvart feldúlták, most
megtagadták a bevonulást a román hadseregbe, s a föld ígérete mellett sem akarnak menni.
Nekik a háború elég volt. Igazuk van. A háború igazán elég volt már.
Halljuk a hírét a készülődéseknek arra, hogy Erdélyt megtisztítsák a megszálló csapatoktól, melyek állítólag nem akarnak jószántukból kimenni. Isten őrizzen attól, hogy most
itt újra hadszíntér legyen.
Ma vettük át Gazelli hagyatékából a Kossuth-alapot. Szegénynek 280 kor. adóssága
maradt ott. Ebből 100 koronát Ferenczi, 100 k[oroná]-t én átvettünk, 80 k[orona] egyelőre
Valentinynek marad, de valahogy majd levesszük róla is. Indítványoztam, hogy az alap
közel 800 korona összegének évi kamatait adjuk Gazelli legkisebb gyermeke neveltetési
költségei pótlására, nagykorúságáig. Az alapot tovább is fogjuk növelni legalább 1000 koronáig.
Az ún. pávatoll-alap 70 koronája egészen kinn volt szegény Gazellinél. Indítványoztam,
hogy ezt a különben is sületlen és antikulturális hecc-alapot egészen töröljük el, s írják le az
egész tartozást. Így is lett. Ezt az alapot a Könyvtártól való eljövetelem után csinálták, s igen
csúf és tudományos intézetet szolgáló emberekhez nem méltó célzattal. Én létezése után jó
későre tudtam meg, soha sem helyeseltem, sőt igazi lelki megbotránkozással láttam, hogy az
irodalmi és tudományos törekvések kigúnyolására ily alacsony szellemű trágár heccet csinálnak olyan emberek, kik irodalmilag sohasem produkáltak, s így a más törekvését irigyelve, sikerét csúfolva, lefelé licitálnak.
Emlékszem, hogy mikor szegény Persiánnak egyik füzete megjelent,3431 akkor Gazelli,
Valentiny és Karl Béla adtak össze 1–1 koronát, hogy pávatollat vegyenek vele Persiánnak.
Veress könyvei megjelenésekor, valamelyik nekik nem tetsző kolléga írói próbálkozásakor
vagy előlépésekor mindig ment 20–30 fillér, hogy pávatollat vegyenek a s…be. Láttam a
füzetben – melyet széttéptünk most –, hogy még a Bethlen-kiállításkor is adtak 1 koronát.
Az Erdélyinek, Veressnek és nekem szólt.
A könyvtár fönnállása óta ez volt az egyetlen kiállítás, mit a nagy fejedelem trónra lépése
háromszázados fordulójára rendeztünk, s még ezt is kicsúfolták. Mit lehessen aztán várni
nem tanult emberektől?
Délután volt nálam, a levéltárban Pap Domokos. Tóth Istvánt szállásán keresve, a Wesselényi u. 14. sz. alatt nagyon szép 1643-beli faragott ajtót láttam befalazva a kapualjba.
Az unitárius kollégiumban járva, láttam, hogy most már üres. Udvaráról egy szekér
hordta a szalmatörmeléket.
Februárius 14. este.
Tegnap délelőtt jártam a Régiségtárban a ref. és unitárius klenódiumok esetleges átadása
ügyében az egyházi főhatóságoknak. Pósta most sem tartja célszerűnek. Az egyházi irományok és kéziratok is így ottmaradnak a könyvtárban.

3430 Murvay Árpád (†1957) jogász.
3431 Persián Kálmán: A mezőkövesdi Ujfalvy család. Kolozsvár, 1906, Gámán ny.
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Ma délelőtt járt a levéltárban Csérer Lajos3432 gazdaságtörténeti, főleg az erdélyi falu
szociális, illetve társadalomtörténeti adatai, s utolsó három század erdélyi gazdaságtörténeti
adatai után érdeklődni. Dél felé odajött br. Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola,3433 a
Wass Ottilia-hagyatékból neki jutó emlékekért. 3/4 12-kor hívásra átmentem a vármegyeházhoz. Mivel a románok erőszakolják a vármegye átvételét: a történeti levéltári anyagot az
Erdélyi Múzeum levéltárába akarják elhelyezni. Beretzkyvel úgy állapodtam meg, hogy holnap de. 9-kor odamegyek. Déli 1 óra után Szádeczkyhez mentem, aki a székelyek történetét
adta számba nekem, mert azt hiszi, hogy a kijelölt kezesekkel őt is elviszik. Adott vagy 3 kiló
jó almát.
Tegnap hallottam, hogy Romániában forradalom tört ki. Ma újra több felől hallottam.
Úgy látom azonban a jelekből, hogy ez a városiak soviniszta forradalma, a könnyen szerzett
zsákmány mindenáron való megtartásáért, melyet aligha nem innen szítanak legjobban.
Este voltam az öreg Esterházy grófnénál.3434
Februárius 18. este.
Tegnap, vasárnap délelőtt vettem át a vármegyétől a kiválasztott levéltári anyagot. Előbb
a három, illetve négy nagy oszlopban fölállított összes régi jegyző- és iktatókönyveket szerettem volna átvenni, de ez vagy 200 kötetre menő nagy anyag lévén, szállítása lehetetlen
volt a rendelkezésre álló rövid idő miatt. A megyei szolgák nem voltak kéznél. Ott különben
igazi vármegyei tempóban ment most is minden. Nálunk a könyvtár zárva lévén, szintén
nem voltak szolgák. Végül is a legrégebbi és legértékesebb anyag átvitelére szorítkoztam, s
ezt Kovács fűtővel és a fiával délben áthoztuk.
Ezek a következők voltak:
1. Protocollum 1605–1641. (Vármegyei jkv).
2. Protocollum 1641–96. (Vármegyei jkv).
3. Protocollum sedis generalis et partialis3435 1710–31.
4. Protocollum sedis generalis et partialis 1731–61.
5. Protocollum sedis filialis3436 1715–47.
6. Protocollum sedis partialis 1731–53.
7. Protocollum sedis partialis 1732–53.
8. Protocollum politicum 1737–45.
9. Insurgensek3437 összeírása 1809.
10. Insurgensek törzskönyve.
11. Homagium (másolat) 1781.
3432 Csérer Lajos (1869–1931) mezőgazdasági szakíró és szaktanár. 1897-ben a keszthelyi Georgikon, majd a kolozsvári gazdasági akadémia tanára.
3433 Kászoni báró Bornemisza Elemér (1868–1938) országgyűlési képviselő felesége, kecsetfalvi és
cseszeliczei Szilvássy Karola (1879–1948) a marosvécsi Erdélyi Helikon-írótalálkozók egyik háziasszonya. Sas Péter: Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola. Művelődés, 1997. 4. sz. 40–41.
3434 Özv. Esterházy Kálmánné.
3435 Derék- és alszék (viceszék) jegyzőkönyve. A derékszéken a megyei nemesek polgári perét intézték, kivéve ha az kiváltságlevél felmutatásával járt, és büntető eljárást folytathattak, kivéve ha a
hűtlenség büntetését vonta maga után. Az alszéken a nemesek száz forintot meg nem haladó
értékü polgári pereit intézték. Bónis György : Bevezetés. In: Erdélyi perjogi emlékek. Idea
processuum 1776. Id. Szász Károly perjogi előadásai 1836. Kolozsvár, 1942, Minerva. XVI.
3436 Fiúszék jegyzőkönyve. A fiúszéken a jobbágyok polgári és büntető pereit intézték. Uo.
3437 Insurgens = felkelő, a régi magyar nemesi felkelés (insurrectio) résztvevője.
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12. Homagium (eredeti) 1791.
13. Posoni György 1627-i armálisának hiteles átirata 1836-ból.
14. Három kötet Naláczi3438 levélátirat.
Csoma Endre levéltárossal és Hankó Elemér alispánnal úgy beszéltük meg, hogy a sors
jobbra fordultával az egész régi, 1867 előtti anyagot legjobb lesz az Erd. Múzeumba áttenni,
s ők szívesen hajlandók is voltak erre.
Tegnap este Tóth István nálunk lévén, rajzairól szinte teljes biztosra vett hírt kapott oly
értelemben, hogy azok legnagyobb valószínűséggel Prágában elvesztek. Selmeczi százados
mondta, hogy becsomagolt rajzai aközt az 50 láda közt voltak, melyekben az ezred történetének anyaga, s hivatalos irományai is ott voltak. Nehány rajza a lakásán volt, s legénye
azokat ruhaneműivel együtt elvitte és a többi rajzhoz csomagolta. Nagy valószínűséggel
együtt estek az ott külön alakult román zászlóalj kezébe. Ha még a Sokol3439 tette volna reá a
kezét, akkor remény lehetne hozzá, de így nem nagyon bízhatunk.
Ma délután Költő Gábor, Tóth György, Borbély István, Vári A[lbert], Pap Domokos,
Varga Béla és Kovács Kálmán az egyházi reformokról beszélgettünk. Nekem hamar el kellett jönnöm.
A könyvtár a szénhiány miatt 15-től újra be van zárva.
Febr. 19. szerda este.
A könyvtár ma pár napra újra megnyílt, amíg a szén tart. Délelőtt véletlenül tudtam
meg. A Wass Ottilia-hagyaték tárgyait rendezgettem a 600–1800. számig Balázs István laboránssal.
Délután Izsó Lajossal volt nem kellemes jelenetem. Ez a tehetséges, de izgága ember
most mindenként kinevezéshez akar jutni, s Baloghot,3440 ki időben, s Csilliket, ki diplomájával van előtte, minden tekintet nélkül meg akarja előzni. Ezért járt Budapesten a
miniszteriumban is, hol mellőzöttnek tüntette föl magát. Ügyében leirat érkezvén, most a
szokottnál is idegesebb, s kellemetlen követelőző modorában tárgyalja ügyét. Tőlem papirost kért céduláknak, s így elegyedtem beszélgetésbe vele. Ügyét ő hozta elő, s azt mondta,
hogy Erdélyi ígérte kinevezése iránt kötelezi az igazgatót, tehát most Gyaluit is. Én erre
elmondtam, hogy Erdélyivel hogy jártam egykor én is, s hozzátettem, hogy az ő ígérete csak
őt kötelezheti. Szóból szó jött, ő panaszolt, én igyekeztem meggyőzni őt és fölvilágosítani
arról, hogy a szolgálati idő jól bevált embereknél, a diploma pedig az alkalmazhatás föltételéül szükséges, s az utóbbi már csak azért is, hogy a könyvtár ne lehessen nem végzett emberek gyűjtőháza.
Ő követelését hangoztatva célzást tett arra, hogy részegségét is szemére hányták. Én is
megmondtam, hogy erről kollégáim közt nekem is helytelenítő véleményem volt annyiban,
hogy hivatalába így feljönni nem szabad. Rendkívül rossz néven vette, s formálisan a faképnél hagyott.
† Szeszák Ferenc szobrászművész3441 meghalt. Nagy veszteség.

3438
3439
3440
3441
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Naláczi József.
Sokol = a 19. század második felében létrejött szláv hazafias, kulturális és sportszervezet.
Balogh Ignác, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyakornoka.
Kolozsvári Szeszák Ferenc (1881–1919) szobrászművész. Murádin Jenő: A szobrász KolozsváriSzeszák Ferenc. Sepsiszentgyörgy, 2015, ArtPrinter.
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Ma a magyar csapatok Csucsánál szenvedett vereségéről beszéltek.3442
Pap Domokos barátom említette, hogy Borbély Pista engem tart nagysága megakasztójának, mert 1910-ben miattam, illetve szakvéleményem miatt – mit a pályázata ügyében
kiküldött bizottság egyhangúlag elfogadott – nem kapta meg a megbízást az egyháztörténet
megírására.
Ő akkor sem ismerte, s azután sem ismerte meg a XVI. századon inneni egyháztörténeti
anyagot. Az anyag ismerete nélkül, a levegőből csinált tervet, mely természetesen nem volt
jó. Azt hittem, hogy egy évtizedes tapasztalás és tanulás beláttatja vele, hogy nem helyes
úton járt, amikor anyagismeret nélkül akart egyháztörténetet írni. Azóta sem járt az egyházi
levéltárban csak egyszer, 10 percig; az egyházközségi becses levéltárban soha, s a történetünkre gazdag városi levéltárban sem. Most a háború öt évig hátravetette őt is, mint mindnyájunkat, s keserűségét rajtam keresi és önti ki. Nyugodt a lelkiismeretem, hogy helyesen
jártam el, mikor az egyházat egy meg nem felelő tervezet elfogadásával a kötelező, de láthatólag helytelen lépéstől megóvtam. Ma is csak ezt tehetném.
Azt kell látnom azonban, hogy Borbélyt vagy elkeseredése teszi vakká, vagy hiúsága
veszi el ítélete helyességét, s bosszantó, hogy Varga Bélának és még ki tudja, kiknek csepül,
hogy magát áldozatnak tüntesse föl, s engem kisebbítsen. Én azóta is, mindenben igyekeztem szolgálatára lenni. Tehetségét elismertem, biztattam, s őszinte szívvel barátja voltam. Ő
is annak mutatta magát. A nyár óta változott meg újra, mióta 25 kötetes kivihetetlen tudományos unitárius programtervét megcsinálta, s az ősz óta, mióta megmondtam, hogy a
Keresztény Magvető megbuktatását nem helyeslem.
Februárius 21. péntek este.
Tegnap délután voltam a Szeszák Ferenc temetésén, Pap Domokossal együtt.3443 Szép úri
közönsége volt. A temető balfelőli főútjától balra, keletre temették, majdnem szembe a Sándor Imréék sírboltjával. Temetése után Domokossal fölmentünk a temető végéig, s a nyugati
főúton jöttünk le. Megnéztük Szeszák három szép síremlékét.3444
Tegnap br. Kemény Józseffel3445 beszéltem a Majális utcától a Minorita utcáig. Ő azt
mondja, hogy az egyik itteni amerikai bizottsági tag Teleki Árvéd grófnak3446 úgy nyilatkozott volna, hogy a románokat megismerte. Ma viszont Pap Domokostól hallom, hogy Réz
Mihállyal beszélve, reá azt a benyomást tették, hogy tele vannak rólunk ellenségeink véleményeivel. Réz mondta Költőnek.3447

3442 A csucsai harcok 1919. január közepén kezdődtek, melyben a 21. gyalogezred és a Verbőczyféle kolozsvári nemzetőrzászlóalj egységei vettek részt. A január 24-én újonnan megindított
magyar támadás elérte … a stratégiailag fontos Kolozsvár–Nagyvárad-vasútvonal keleti oldalán
fekvő Sebesvár környéki magaslatokat. A másnap kibontakozó román támadást a székely csapatok feltartóztatták, ezért a románok a francia diplomácia segítségét kérték. A fegyverszüneti
bizottság közbelépett, Gamelin Pathé tábornok elrendelte a harci cselekmények beszüntetését.
Fráter Olivér: Erdély román megszállása 1918–1919-ben i. m. 253.
3443 Szeszák Ferencet a temetésen Pósta Béla búcsúztatta.
3444 Szeszák Ferenc művészi síremléket faragott Gyalui Farkas feleségének, Farkas Ödön zenekonzervatóriumi igazgatónak és Kiss Sándor kereskedelmi akadémiai igazgatónak.
3445 Magyargyerőmonostori báró Kemény József (1873–1925).
3446 Gróf Teleki Árvéd. Jó amerikai kapcsolatai voltak, második felesége – Ida Berenice Mitchell
(1871–1956) –San Franciscóban született.
3447 Költő Gábor.
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Szép, hogy a mi embereinket is meghallgatják, de ily rövid idő alatt alapos ismereteket
nehéz szerezni.
Jellemző, hogy Réznek fölvilágosításaira azt mondták, mikor az erdélyi magyarokról
kikérdezték: hiszen az önök miniszterei ezelőtt két héttel Budapesten egészen más információkat adtak. Természetesen, mert egyikük sem ismeri Erdélyt, s felük budapester és zsidó.
Ezek most is néptörvényt hoznak a kéményseprőiparról, s közben az ország a kezükön
elfogy, és védelmére sem akaratuk, sem tehetségük nincsen.
A földbirtokosztás3448 reám azt a benyomást teszi, hogy negyedszázad múlva látjuk eredményeit igazán. Már aki megéri.
Most a régi magyar birtokos osztály kezéről a parasztnak juttatják a földet. Ez nincs reá
készítve intenzív mívelésre, a bekövetkező nagy adók és terhek viselésére. Nagy része el fog
adósodni, pár rossz gazdasági év tönkreteszi, s akkor a most elbúvó zsidó tőke „megmenti”
a pusztuló birtokokat, és 30–40 év múlva zsidó közép- és nagybirtokos osztály lesz, mely
minden humánus humbug jelszó mellett nyúzni és zsarolni fog. Mert nagy és jó középbirtokra a városok ellátása miatt még jó ideig szükség lesz, s ezt kárukon a városiak is meglátják. Ezt az okulást aztán könnyű lesz a tőkés uraknak hasznukra fordítni.
Délben Kovács Kálmán séta közben kapacitált Borbély Istvánnal közös munkára. Tehát
arra, ami nekem is célom volt s ajánlottam, de neki derogált. Most már nem időszerű. Én
maradok a monográfiáknál. Pap Domokos talán a kollégium történetét fogja megírni. Borbélynak ott marad az egész egyháztörténet, hogy ne legyen panasza. Aztán meglátjuk, mint
írja meg. Vele munkamegosztás alapján közösen dolgozni lehetetlen. Dolgozunk tehát nélküle.
Kovács Kálmán nem érti meg, hogy oly ellentétes fölfogás és lelkivilág mellett, amilyen
köztünk van, nem lehet szó munkaközösségről. Én meghoztam minden áldozatot, midőn
eljárása után is én közeledtem hozzá, sokszor beszélgetés közt a XVII–XVIII. század rengeteg adattömegéből eléje dobtam egy csomót, hogy lássa: mit és mily sokat nem ismer. Ő
azonban nem ezt látta, s most, tíz év után engem elég hitványnak állít be arra, hogy nagyságát én akadályoztam meg. Csak magát, s nem az egyház érdekét nézve, önzésében mégis
reám vet. Milyen lélekkel dolgozhassam együtt ilyen lelkületű emberrel?
Nem érzem magam Jézusnak, hogy pofon veretve a másik arcomat is odanyújtsam, s
mindig csak türelmes szenvedő legyek. Megmondtam Kálmánnak, hogy a közös munkára
kölcsönös megértés és jóakarat kell, s nem elég, ha azt mindig csak én, és viszonzatlanul
gyakorlom.
Februárius 23. vasárnap délben.
A tegnap voltam Hegyesy Vilmosnénál,3449 kifizetni a férje 250 koronáért megvásárolt
leveleit. Sok a színész és színésznőtől való bennük. Nehány kézirat s könyv is volt a vételben.
Most ez a szegény asszony is állás nélkül maradt.
Hallottam, hogy a Kolozsvárnak szánt 20 vagon lisztet Tövisnél elvitték. Így nem csoda,
ha Budapest nem ad többet. A román jóindulat, úgy látszik, hogy az éhséggel akar esküre
kényszeríteni.
3448 Az 1919. február 15-én meghozott XVIII. sz. néptörvény „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”, az 500 katasztrális holdon felüli földbirtokrészt kártalanítás ellenében kisajátította.
3449 Borosjenői Hegyesy Vilmos (1854–1917) hírlapírónak, a Magyar Polgár belső munkatársának
a felesége.
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A Budapestről idejutó hírekben nincs semmi vigasztaló. Reményszálaink mind vékonyodnak. Isten tudja, hogy mi lesz velünk. Minden napunk rosszabb.
Tegnap láttam, hogy egy sor négy apró mokánylovas román társzekér hagymát szállított
az állomás felé. Az ármaximálás miatt marhahúst nem lehet kapni. Szerencse, hogy mi már
három éve megszoktuk a lóhúst, s így még addig-ameddig tengődünk.
Pap Domokostól hallottam, hogy Schilling3450 nyugalomba vonulásával Buday Árpád
jön a helyére.
Az öreg Schilling tegnap volt a könyvtárban. Megtörött aggastyán lett.
1919.
Februárius 26. csütörtök, este.
Folytonos tavaszias enyhe napjaink vannak, már egy hete. Újra bolond optimista hírek
körforgataga táncolt. Zsibót, Hídalmást bevették a mieink. Porutiu3451 lemondott. Hatiegánné3452 két nap óta sír. Stb.
Délelőtt a könyvtárban volt gr. Horváth Tholdy Rudolf,3453 br. P[etrichevich] Horváth
Arthur, Ugron István,3454 br. Bánffy János3455 és br. Huszár László.3456 Horváth Arthur most
már ideadja letétbe a levéltárát és könyvtárát, mikor feldúlták. 1916-ban kértem, s akkor
nem adta. Huszár László említette, hogy apósa, br. Huszár Károly megbízását, a családja
történetével való foglalkozást, szeretné, ha folytathatnók. Br. Bánffy Jánostól megtudtam,
hogy Vécsről3457 csak nagyanyja naplója került hozzá, nagyapjáé nem. Pedig ez volt az érdekesebb. Kár lenne, ha elveszett volna.
A Wass-hagyaték ügyében Lechnerhez menve, találtam Réz Mihályt, s keveset beszéltem vele. Mondja, hogy Stovay és társa elég igazságos benyomást tettek, s Cholnoky, kivel
azután is beszéltek, nagyon jó reményekkel van.
Tőle hallottam, hogy Andrássy Gyula tényleg Londonban van, s léghajón ment volna ki
Magyarországból. Károlyi őriztette, hogy el ne menjen, de sikerült neki.
Februárius 28. este.
A reggel felé arra ébredtem meg, hogy Lőrinc sógorommal találkoztam álmomban a
Király utcában.
Délelőtt vártam br. P. Horváth Arthurt, de nem jött el.
Délben Erdélyi és Gyalui lehivattak, s a könyvtárnál levő státusrendezéssel kapcsolatban
ajánlották, hogy kérjem én is előléptetésemet.
A miniszteri leirat tisztán a szolgálati időt kívánta megállapíttatni. Így olyan emberek is
hirtelen előrukkolnak, akiket éppen hogy megtűrtek. Karl Béla pl., akinek alig vehető
haszna, most a VIII. [osztály]-ba kap kinevezést. Csilliket pedig, ki hasznavehető, sokol3450 Schilling Lajos.
3451 Valeriu Poruţiu, Kolozsvár prefektusa. Porutiu Bálint néven korábban az Economul takarékpénztár ügyésze.
3452 Emil Haţieganu felesége.
3453 Széplaki, nagyszalontai és feketebátori gróf Horváth-Tholdy Rudolf (1870–1931) főhadnagy.
3454 Ábránfalvi Ugron István (1862–1948) politikus, diplomata 1911–1913 között az Osztrák–Magyar Monarchia belgrádi követe. 1921–1925 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke.
3455 Losonczi báró Bánffy János (1870–1946).
3456 Kövesdi báró Huszár László (1884–1966).
3457 Marosvécs.
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dalú, bár kapkodó ember, oklevelével mellőzni kellett, s az E. M. E.-hez kellett tenni, hogy
valamilyes állása legyen.
Tegnap Zsigmond Titusz bátyám felesége egy kis sonkát, fél kilónyi jó szalonnát, s egy
szál kolbászt hozván, ma mi is disznótoroztunk ezekből.
Érdekes véletlen, hogy érkezése előtt félórával került a kezembe Pálff y Gyula állatorvos
ajándékából családjuk, a kissolymosi Simó család nemességigazoló pere 1804-ből, melyet a
Pálffy-levéltárba helyeztem el.
Este voltak nálam, a könyvtárban Erzsikéék, Arankával és Lenkével, Gyulával és Imrussal. Pap Domokossal sétáltam.
»Februárius« Március 5. szerda este, 10 óra.
Kétségbeejtő a sorsunk. Ma újra a rossz hír démona tombolt lelkünk siralmán. Tegnap,
tegnapelőtt az optimista reménykedés édes tejét szívtuk magunkba, s ma keserű méregpohár újra a valóság. Oly szabályos törvényszerűséggel jön a sok jó hír, s reá rögtön mindig a
lesújtó tények, hogy hajlandó vagyok tudatos számítással csinált rendszeres deprimáló mesterkedésnek tulajdonítani olyanok részéről, kik a magyarság természetét ismerve szélsőséges reményeket tüzelnek, hogy a keserű való annál lesújtóbban hasson.
Tegnap még széltében beszéltek Teck herceg királyságáról.3458 Gyalui is mint lehetőséget
és komoly emberek értesülését említette, mikor este séta közben Pap Domokossal beszéltünk a kétségbe vonható jó hírekről. Ő azt mondta, hogy a szociálisták is hír szerint belé
nyugodtak a királyságba úgy, hogy a forradalom eddigi eredményei érintetlenül maradjanak. Így nem volt hihetetlen a dolog. Hozzájárult az a hírlelés, hogy a demarkációs vonal
Magyarország határaira tolódik vissza, 10 km semleges zónával felénk, s jelentéktelen területátengedések, illetőleg határkiigazítások mellett területi integritásunk is megmarad.
Oly álomszerűen boldogító bár, s az angol és amerikai jóakarat olyan lehetősége volt
mindez nekünk, hogy hittük, mert szerettük volna a valóságát.
Hozzájárult ehhez az erős román cenzúra, mely minden értesítésből sorokat törölt, ami
ismét mutatta, hogy nem érzik rendben a szénájukat. Hallottunk olyan hírt, mely helyzetük
megrendülését mutatta. Itt hozzájuk csatlakozott tiszt aggodalmáról értesültünk jövője
iránt, ha ki kell menniök. Hallottuk a falusi nép elégületlenségét a környéken folyó rekvirálások miatt. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy igazságunkban bízzunk, s virradatban reméljünk.
Most aztán este a Minorita utca sarkán Vezsenyi Béla újságolta a Patria különkiadásának hírét, hogy az antant engedélyt adott a románoknak az 1916-i szerződésben kikötött
terület megszállására.3459 A hírt a Kikakker-kávéház ablakában megnéztük, s abban az volt,
hogy a magyaroknak a Tiszáig vissza kell vonulniok, a románok megszállják Szatmárt,

3458 Sándor Pál Lajos württembergi herceg, rhédei gróf Rhédey Claudia (1812–41) férje a Teck hercege címet viselte. Házasságuk révén felesége Teck hercegnéje, kreált címén Hohenstein grófnője lett, a mai Windsor-uralkodóház egyik ősanyja, II. Erzsébet angol királynő ükanyja. Kései
leszármazottja erdélyi királyságáról röppent fel a szóbeszéd.
3459 Az antant döntése ellentétes az akkori londoni román nagykövet emlékeivel. „A bukaresti béke
kitűnő alkalmat szolgáltatott az antant hatalmaknak, hogy jogi szempontból érvénytelennek
nyilvánítsák az 1916-os szerződést, és csak az erkölcsi kötelezettségeket, amelyek e szerződésből
folytak, vállalják.” Victor Viorel Tilea: Románia diplomáciai működése 1919 novembertől 1920
márciusig. Ford. Botos János. Magyar Kisebbség, 1926. 685–686.
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Nagykárolyt, Nagyváradot és Aradot. A hír szerint ez az értesítés Maniu Gyulának3460 ment,
Szebenbe.
Ha ez igaz, akkor újra a francia befolyás győzött a rovásunkra, s nem lehetetlen, hogy az
előttünk homályban levő, világosi események miatt nehány megvadult ember állati tettéért3461 egész országot, s nemzetet lakoltatnak.
Kábultan találgattuk, hogy újra mi ez? Ismét elvész az ország egy nagy darabja, s nem
tudjuk, hogy mi lesz… Bárcsak román injekció-hírnek bizonyulna, de aligha az.
Délután kerestem P[etrichevich] Horváth Arthur bárót,3462 de nem találtam otthon.
Gyalui azt akarja, hogy deponálandó könyvei, és levéltára költségeit a báró fizesse. Fösvény
ember, most ki is rabolták. Félek, hogy így nem kapunk semmit. S ha az emlékek odapusztulnak, ki veszi le rólunk a gyalázatot, hogy nekünk módunkban lehetett volna behozni
vagy menteni azokat, s nem cselekedtünk idején?
Pap Domokos most este mondta, hogy az egyház felszólít az egyháztörténeti teendők
ügyében véleményadásra. Kovács Kálmán által rendezett komédia, hogy valamit cselekedni
látszassanak, s egy „drágasága miatt kivihetetlen terv” bűnbakja én legyek.
Mondtam neki, hogy hagyjanak ki engem a játékukból, de Kovács Kálmán jónak lát
kártyakeverő játékába engem is bevonni. Most úgyis a nyugodt és gondtalan irodalmi
munka idejét éljük. Tizenegy évig, amíg ott voltam, egyiküknek sem jutott eszébe erre fölszólítni, s most, mikor sem nekem, sem a munkának nem ideje a mai, természetesen fölszólítnak. Ha nem butaság lenne, akkor malíciának kellene tartanom.
Hétfőn, »februárius« március 10-én.
Csütörtökön délben fölkerestem br. P[etrichevich] Horváth Arthurt, s úgy egyeztünk
meg, hogy mivel a szállítás most nagyon nehéz: elsősorban a 2 láda levelet s a kéziratokat,
ezenkívül pedig még az ott Széplakon kiválasztandó legbecsesebb könyveket hoznám el.
Esetleg bevinném egyelőre Marosvásárhelyre, a Teleki-levéltárba, s békésebb időben felhoznók. A költségeket ő fedezné.
Mire megvolt a megállapodás, másnap már hallottam, hogy most újra megnehezítették
az utazási igazolványok kiadását, s a vasutasok üldözése, természetben bírt lakásaikból való
kitelepíttetésük miatt sztrájk fenyeget. Így odarekedéstől lehet tartanom, még ha el is juthatnék oda.
Pénteken hallottam Pap Domokostól a zilahi harcot. Neki Désről jött apósa beszélte,
Zilahról odament emberek után. Egy alezredesné odarekedt, s azt a megszállók sokat szekírozták. Még udvaráról sem engedték ki. Férje megtudván a sorsát, parlamentere által kérette,
de nem adták ki, sőt négy őrrel őriztették. Erre száz székely katona vállalkozott, hogy
kihozza. Éjjel az oláhoknak bálja volt, s ezt fölhasználva hirtelen benyomultak, az őröket
leszúrták, s nagy lövöldözést csinálva az asszonyt felpakolták, s kivitték a város végén reá
váró autóra. A bálozók és a megszálló katonaság a hirtelen támadástól megriadva szétfutottak, s a tüzérség messziről lőni kezdte a várost, hogy a valónál sokkal nagyobbnak vélt ellenséget így kényszerítse kivonulásra. Ezek pedig feladatuk végeztével nagy lövöldözés közt
3460 Iuliu Maniu (1873–1953) ügyvéd, politikus. 1906-ban a magyar országgyűlés képviselője.
1928–33 között miniszterelnök.
3461 Román források szerint 1919. február 7-én bevonult Világosra a Székely Hadosztály egyik százada, és kivégezték a helyi Román Nemzeti Tanács vezetőjét, Gheorghe Hotăran tartalékos hadorvost. Vö. Teodor Voştinaru: Monografia comunei Şiria. Arad, 1996.
3462 Széplaki báró Petrichevich Horváth Artúr (1872–1945) országgyűlési képviselő.
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eltávoztak. Végre küldöttség értesítette a tüzéreket, hogy a városban nincs ellenség, s a lövést
így szüntették meg.3463
Szombaton itt volt Jenő öcsém. Tőle segesvári híreket hallottunk. Ott a besorozott szászokat erővel kellett összeszedni. Brassóba vitték őket, az odavaló románokkal együtt vagy 280at, s a besszarábiai frontra akarják őket vinni, amint hazaizenték. Beszélte Jenő a míveletlen
romániai katonák teljes megbízhatatlanságát, lopásait, sikkasztásait és értelmetlenkedéseit.
Tegnap Pataki András, Máthé Zsiga és Sándor, »Nagy« recsenyédi Gál Gyula teológus és
Batiz Dénes orvostanhallgató, volt kedves tanítványaim elhívtak kirándulásra a Bükkbe, s a
Plecskába. Este 7-re kerültünk elé. – Itt volt Pap Domokos, Bezerédi-naplót3464 olvasni.
Szombaton menekedtem meg az E. M. E. iroda révén egyelőre a beszállásolástól.
Ma a kezdődő román offenzíva, más felőlről kivonulásuk, s ezzel 400 kezes kijelölése, az
egyetemi rektori hivatal, quaestura és gondnoki hivatal kutatása híre izgattak. Az utóbbiak
valók.
Március 19. este.
Napokig nem írtam semmit. Lehetetlen is volt. Lelkiállapotom, s a helyzet egymást lehetetlenné tették. Az a vadállati mód, ahogy velünk bántak, kifáraszt, agyongyötör, és gyűlölettel tölt el mindenikünket hóhéraink iránt.
Igazán a felkapott szolga arcátlan úrhatnámsága az, amit naponta látunk. Ez a falukról
összeseprődött, hitvány, míveletlen csőcselék nép, mellyel eddig azért kellett keményen
bánni, mert a szelíd, mívelt bánásmód igen sokszor csak szemtelenségre bátorította, most
fölfegyverezve és a nyakunkon ülve rajtunk uralkodik, velünk durváskodik. Azon a címen
van itt, hogy köztünk rendet tartson, s ezen a címen a tanult és nálánál míveltebb embereket
üldözi, veri, zaklatja. Sokszor tiszta bolsevizmusra vetemedik, s a panaszlónak – ha ugyan
mer panaszolni – nincs elégtétele.
Itt kivált március 12. óta újra őrült tobzódása folyt a durva, gyáva és rosszindulatú
embervadászó félmívelt uralomnak.
Azon az este egy Kilin Sándor nevű vagyonos, de féktelen hostáti magyar legény megsebesített revolverből egy oláh őrmestert. Úgy hallottuk, hogy elkeseredéséből tette és bosszúból, mert az őt megcsapatta. Már akkor megmondta neki, hogy azért bosszút áll rajta. Más
hír szerint bátyja halála miatt is bosszús volt. Ezt összeverték és szúrták úgy, hogy meghalt,
s ez keltette bosszúérzését kitörésre.
Elég ostobaságot tett s éppen rosszkor, hogy gyáva megtorlásra és alacsonylelkű üldözésre indítson vele egy egész város ártatlan közönségével szemben »az« alkalomra leső fiókHaynaukat.3465
3463 1919. január 14-én délután vonultak be a fegyverszüneti egyezmény megsértésével a román
királyi hadsereg csapatai Zilahra. A zilahi nemzetőrzászlóalj a magyar kormány utasítására feloszlott. A környékbeli parasztok kifosztották a zilahi borpincéket, részegek inzultálták a lakosságot, erőszakoskodtak a nőkkel. A magyar csapatok Gyurotsik Mihály őrnagy elhatározásából
február 22-ről 23-ra virradó éjszaka visszafoglalták Zilahot. Szentpály-Juhász Miklós: A zilahi
eset (1919. február 22–27.) In: Ad Acta. A Hadtörténemi Levéltár évkönyve 2002. Szerk. Lenkefi
Ferenc. Bp., 2003. 64.
3464 Bezerédy Zsigmond (*1638) naplóíró, Bezerédy Imre (1679–1708) kuruc brigadéros édesapja.
Nádasdy Ferenc gróffal 1665-ben tett itáliai utazásáról l. Bezerédj Zsigmond utazási naplója.
Közli Marczali Henrik. Történelmi Tár, 1883. 348–358.
3465 Vö. az Egyetemi Könyvtár igazgatójának visszaemlékezésével. „Március 12-én a bíróság tagadta
meg az esküt. Aznap este egy sétát tettem a főtéren, anélkül, hogy sejtelmem lenne bármiről, a
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Este fél nyolckor már az utcákon zaklatták az embereket. Sokat – kivált a Magyar utcában – megvertek. Sokat nem engedtek haza. Ezek közt volt Csillik Bertalan, kit a Petőfi
utcából jövet már 3/4 8-kor feltartóztattak a New Yorkból, s megmotozták és a Hintz gyógytártól3466 visszakergették. Az ott levő hadnagy ugyan azt mondta, hogy menjen haza a mellékutcákon, de a Magyar utca 31-ig így lejutni jó kockázat lett volna. Strasser Györgyöt pl.
éppen arra egy őrjárat kegyetlenül összeverte. Csillik nem ment le, hanem Winischnél3467
hált.
Másnapra a Magyar utca környékén házkutatások folytak fegyverekért brutális durvasággal. Nehány fegyvert találtak is.
Délelőtt 1/2 10-kor Bárdinál3468 voltam borotválkozni, mikor két magyar iparos külsejű
embert hozott 8 romániai szuronyos katona, szokott módjukon kézben tartott szuronyos
fegyverek közt. Egyiknél egy puska volt, a másik egy lóitató vászonvedret vitt. Ebben valószínűleg töltények lehettek, de én a borbélytól nem láttam. A 8 katonán kívül, kik a meglehetős elszánt magatartású két embert az Iparkamara felől vitték a Kossuth Lajos utca felé, a
ref. teológia előtt is 6, vagy 7 rendőr ment velük párhuzamosan. E jövő-menő szekeres falusiak, s a városi nép is kíváncsian nézegette a két szerencsétlent. Én hangosan megjegyeztem:
„Na, azokat éppen elegen kísérik”. Egy kövér, borotvált képű 62. ezredbeli egyenruhás „hadnagy úr” barátságtalanul megnézett, de nem szólt semmit.
Délután aztán megjelent egy olyan rendelet, amilyent csak gyáva és míveletlen lelkű
emberek tudnak alacsony bosszújuk kielégítésére kitalálni. Ideragasztom örök emlékül
magamnak.
4. sz. Rendelet
Kilin Sándor magyar ember által március 12-én este 7 óra 30 perckor, helyi idő szerint, egy
román őrmester ellen gyalázatos módon megejtett merénylet következtében elrendelem a
következőket:
1. Megtiltatik mindenféle látványosság, gyülekezés, családi mulatozás, valamint akármilyen ünneplés vagy összejövetel úgy zárt helyiségben, mint szabad ég alatt, akár bír, akár nem
Magyar utca sarkán egy őrjárat rám kiált: Hová megy, mit keres? Hazamegyek –, feleltem. Induljon azonnal. Szó nélkül mentem, a Magyar utca felől egy egész sereg őrjárat közeledett. Mi
történt? Másnap plakátok tudatták, hogy Kilián Sándor magyar ember merényletet követett el
egy román altiszt ellen. Nos, Kilián Sándor hostáti, külvárosi ember volt, az őrmester állítólag
megbotoztatta, s egyéb okkal megbántotta s ez a buta, vad fráter részegen rálőtt az őrmesterre.
Eredmény: plakátírozták az esetet, betiltották az összes gyűlést, családi összejövetelt, a színházat becsukták és a főtéren, a korzón való sétát is megtiltották –, amit a román tisztek sajnálhattak a legjobban. Holbán tábornok e rendeletet egy hétig tartotta fenn, akkor a zárórán is enyhítettek, mert este 9-kor minden helyiséget be kellett zárni, egy hét múlva a színház is megnyílt.
Kilián Sándort persze félholtra verték s elítélték több évi kényszermunkára s a megsebesült őrmesternek nagy összeg kárpótlást ítéltek. A kárpótlás ellen semmi kifogást sem lehet tenni, de
a többi megtorlás fölösleges volt. Kolozsvár közönségének egy részeg, külvárosi verekedéshez
szokott földműves ostoba, brutális tettéhez mi köze sem volt. Mindenki a legnagyobb haraggal
beszélt róla.” Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 333.
3466 Hintz gyógyszertár = a Mátyás király tér 28. sz. alatti épületben már a 18. sz. elején gyógyszertár
nyílt. A 19. században házasság révén jutott a Hintz család birtokába. Sas Péter: Kolozsvár 1867–
1919 i. m. 71.
3467 Winisch Nándor.
3468 Bárdi Géza.
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politikai jelleggel, továbbá még azok sincsenek megengedve, amelyek már esetleg eddig megengedve voltak.
2. Minden nyilvános helyiség be lesz zárva a 20-ik órában (8 óra este helyi idő).
3. Az utcákon való közlekedés meg van tiltva esti 21 órától (helyi 9 óra este).
4. A „Korzón” való sétálás meg van tiltva, lévén ez az utca tisztán a közlekedésre fenntartva.
5. Ezen rendelet életbe lép március hó 13-án a 19-ik órában (helyi idő 7 óra este) és tart a
további rendeletig.
6. Azok, kik nem tartják be ezen rendeletet, azonnal le lesznek tartóztatva, és át lesznek
adva a VI. Div[izió] Hadbíróságnak.
Az előző rendeletekben közhírré tett dolgok ellen vétők ellen megtartatnak ugyanazon
büntetések.
Az előre nem láthatókért a vétők meg lesznek büntetve 2 évig tartó bezárással, vagy 5000
lei bírsággal, esetleg mindkettő alkalmazása.
A VI. hadosztály parancsnoka:
HOLBAN,
Dandár-generális.3469
Vezérkari főnök:
MIHAILESKU alezredes.
Egy ember tettéért tehát egy egész város lakosságát büntetni, zaklatni!
Volt azonban megnyugtató is ebben a különben ostoba és paraszt rendelkezésben. A
korzón az utóbbi időben a román tiszteken és családtagjaikon s ismerőseiken kívül leginkább Kolozsvár háborús zsidónéi hemzsegtek. Ezek állandóan németül társalogtak ott –
akárcsak a Bach-korszakban. Adták az előkelő idegent.
Magyar szót ott csak alig lehetett hallani. A fiatalságot pedig Kolozsvár ismert sarkőrgrófjai és Aszfalt Jancsi-i képviselték. Kivált vasárnapokon a státusházak során annyian
kigyűltek, hogy a széles aszfalton mozogni is alig lehetett. És ott maradtak „élvezni” a katonabandát. Magunkfajta ember arrafelé sem ment, vagy elment a Mátyás király térről a zeneélvezet elől, de ezek ott gyönyörködtek egymásban.
Most aztán, ha jószántukból nem tudták a korzót nélkülözni: kényszerből tudják.
A rendelet végrehajtását a míveletlen falusi altisztekből rendőrré vedlett legények s
durva katonaőrjáratok foganatosították.
A rendőrök lépten-nyomon megszólították az utcán járó közönséget, s ha már három
ember együtt ment, szétzavarták. A „korzózás” eltiltását kiterjesztették a sétatérre is, s az
oda menő kevés számú közönséget onnan elűzték, az ott átmenőket igazoltatták. Március
14-én délután én is egy marék száraz kenyérhajat vittem kicsi Erzsikémmel a hattyúknak,
mert azelőtt való este Pap Domokossal megkerültük a tavat s a szegény állatok éhesen
követtek.
Mire odaértünk, a két hattyú a tó felső végénél volt, s amíg a sziget közepével egy irányba
jutottunk, jött velünk szembe Bede Vilmos VII. osztályos volt tanítványom, s figyelmeztetett, hogy ne menjünk tovább, mert a rendőr mindenkit elkerget. Ő a korcsolyája kiváltására
ment, s visszakergette. Láttam, hogy egyik padról két embert felköltött, más kettőt, akik a
3469 Ştefan Holban (1869–1939) tábornok. 1918-ban a 6. hadosztály parancsnoka, majd Kolozsvár
városparancsnoka.
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pavilon felől jöttek, visszaküldött. Behánytam a kenyérhajat a tóba, s visszafordultam, hogy
a kellemetlenkedéstől megmeneküljek, mert felénk is megindult.
A volt Keresztes-féle étterembe, a Szentegyház utcában bement egy őrjárat, s az olyan
asztaloktól, hol kettőnél többen ültek, bekísérte az embereket, mert „gyülekeztek”. A tisztek
aztán összeszidták a tudatlan szamarakat, de ezzel az ebédjüktől elhurcolt emberek nem
laktak jól.
14-én este Imre sógorom figyelmeztetett, hogy másnap ne járjunk künn, mert Grandpierre E.3470 hallotta, hogy a félbolond Csáky György3471 a nagyszebeni Kormányzótanácstól
engedélyt kért március 15. megünneplésére, s ezt meg is kapta. De mivel az a hír volt elterjedve, hogy 15-én tüntetés lesz, s a katonai hatóság minden gyülekezést betiltott: világos,
hogy ez csak szétverésre vezetett volna.
Azonban azon nap (14.) estére megjelent újra egy képtelen rendelet arról, hogy mivel az
őrjáratok 20 embert fogtak el igazolvány nélkül, „minden kolozsvári lakos” tartozik 48 óra
alatt a rendőrségtől hitelesített arcképes igazolványt szerezni. Március 15-én reggel az izgalomtól reszketve tárgyalta ezt az újabb zaklatást mindenki. A könyvtárban ide-oda futkostak, s részben, akik már levétették magukat, azok Balázsnál képlevonatokat készíttettek,
részben tanácstalanul hányták-vetették a képtelen rendelet következményeit.
A tapasztalt sok rosszindulat után csak arra való alkalomnak láttuk, hogy egy csomó
embert igazolvány-hiány címen el lehessen fogatni, s meg lehessen büntetni. Tizenegy órakor aztán Major, a kapus3472 hozta a hírt, hogy csak 15 éven felülieknek kell igazolványt
váltani, s így is baj van, mert ezernél több ember tolong a rendőrség előtt, és nem tudják,
hogy mit tegyenek velük. Végül estére kiderült, hogy ők is belátták, hogy 50000 embernek
4–5 tagú személyzet két nap alatt nem állíthat ki igazolványt. Másnap megjelent a lapokban,
hogy „további parancsig” az igazolvány-kiállítás elmarad.
Így tehát valószínűleg tudatlanság és gyakorlatlanság szülhette ezt az ostoba rendeletet.
50000 képhez aligha van ma összesen is elég lemez Kolozsvárt. De ezt két nap alatt semmi
esetre sem lehet elkészítni, s még kevésbé igazolvánnyal együtt.
Ez nap kötötte be Rohonyi az Applausust,3473 s húzta fel címlapját külön kartonra. Vasárnap, 16-án délelőtt voltam Wesselényi Ferencnél. Csak felesége fogadhatott, s vele beszélhettem.
17-én jött a hír, hogy a vasutasoknak nem kell kiköltözni. Ebből szokás szerint sokféle
túlzott optimista kombináció indult, holott egyszerűen az angol élelemszállító bizottság
közbeléptére történt, s a teherforgalom érdekében szóló intézkedés. Ez nap repülő ment át
a város fölött. Ez fokozta a bolond híreket. Másnapra kiderült, hogy román repülő volt, s
ledobott céduláin őrséget kért a szamosfalvi repülőtérre.
Este Pap Domokossal sétálva kicserélgettük egymás értesüléseit. Ő budapesti röpiratokról hallott, melyek nagyon érdekeltek, s kedvező híreket látott Erdélyről is reánk nézve. Isten
adná javunkra e sok rosszat.

3470 Grandpierre Emil (1874–1938) politikus, bíró. 1918-ban Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja, 1921-ben az Országos Magyar Szövetség alelnöke.
3471 Csáky György csizmadia.
3472 Major András.
3473 Verböczi István Törvény Könyvének Compendiuma, Melly közönséges Magyar-Versekre formáltatván iratott, és ki-adatott Homorod Sz. Pali N. Ferenc átlal. Kolozsvár, 1701, Lengyel Andras
Özvegyénél. (RMK I. 1625.) A kiadvány korabeli lelőhelye: Zsibó, Wesselényi-könyvtár.
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Március 20. »csütörtök« péntek reggel.
Tegnapelőtt a könyvtár és múzeumok átvételéről kaptunk hírt, s magunktartásáról
tanácskoztunk Gyaluival. Kiderült, hogy december vagy januárius óta van utasítás erre a
kormánytól, de azt csak most, szinte véletlenül tudta meg Gyalui, mert hivatalosan vele nem
közölték. Eszerint meg kell tagadni a románoknak az engedelmességet, s helyünkön kell
maradni és csak az erőszaknak engedve távozni. Ez természetes, s jogi szempontból helyes
is, de az E. M. E. gyűjteményeinél az a különös helyzet állt elő, hogy mivel azoknak az állam
nem tulajdonosa, csak bérlője és kezelője:3474 távozásunkkal egy mérhetetlenül értékes kincs
marad ellenőrzés nélkül, ellenséges kézben. Az állam szerződéses kötelezettsége és felelőssége itt hajítófát ér, mert pótolhatatlan kultúrkincsekről van szó. Januáriusban azért gondoskodtunk tisztviselőkről, hogy az értékeink ne maradjanak őrizet nélkül. Kivált a Levéltár, Kézirattár és a Régiségtár értékei ily pótolhatatlan kultúrkincsek. Én azt mondtam, hogy
a Levéltárban, mint állami alkalmazott nem teljesítek szolgálatot részükre, de mint az E. M.
E. megbízottja és titkára ott maradok. Így is kidobhatnak, de aztán a rablás és gaz erőszak
nyilvánvalóbb így.
Március 22. este, szombat.
A testemnél csak a lelkem fáradtabb. Nem tudom, hogy miért, mert a munka nem
fáraszt, hiszen keveset tudhattam ma is dolgozni. De fáraszt és öl az a sötét bizonytalanság,
mely a lelkemre ül, s nyom és kínoz. Ma, amikor fölmentem a Levéltárba, s a borús nyugati
eget néztem az ablakon, szinte sírásra fakadtam.
Az első értesülésünk után mára vártuk, hogy a könyvtárat is átvegyék, de nem jöttek.
Hála Istennek. Csak örökre el is maradnának.
Tegnapelőtt délben, a Régiségtárban megjelent egy hadnagy, s lefoglalta az összes XVI–
XIX. századi lövőfegyvereket, azon a címen, hogy azok most is használhatók. Pósta elmagyarázta neki, hogy azok ott a fegyverek fejlődéstörténetének szemléltető tudományos eszközei, s nem hadi célokat szolgálnak, de azért lefoglalta. Budaytól megtudva ezt, tegnap
délelőtt az E. M. E. nevében kérést írtam Holban tábornokhoz, melyet Gyalui Ilona3475 franciára fordított. Ma délben – aláíratva – beadtam.
Ugyancsak tegnapelőtt járt nálam, a levéltárban Paclisan Zénó, balázsfalvi teol. tanár,3476
a Giurgiu sógora. Neki is mondtam, hogy az E. M. E. tulajdonát képező könyv-, kézirat- és
levéltár nem államvagyon, csak bérli az állam, s mégis közhír, hogy át akarják venni. Ő sem
helyeselte ezt, sem azt a mohó kapzsiságot, hogy tiszta magyar városok kormányzását is
átvették. Ő sem tett esküt még – amint mondja – a román királynak. A békekötés után minden elválik, ez az ő felfogása. Addig jog szerint ő is magyar állampolgár. Előttem így beszélt.
Azonban én őszinteségében nem hiszek. Inkább elég eszes embernek tartom, hogy várako-

3474 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület összes gyűjteményeit, tulajdonjoga fenntartása mellett a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-egyetem használatába adta évi 5000 forint bérért. Szerződés az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium között. (Kolozsvárott, 1894. június 1.) ROLKMI Fond 593.
3475 Gyalui Ilona francia irodalom szakos tanárnő, 1918-ban a Marianum leánygimnázium tanára,
Gyalui Farkas leánya.
3476 Zeno Pâclişanu (1886–1957) balázsfalvi teológiai tanár, könyvtáros, történész. 1920. április
1-től az Erdélyi Állami Levéltári Igazgatóság vezetője. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ügyeivel
kultuszminisztériumi vezérigazgatóként foglalkozott.
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zik; bár általában úgy láttam, hogy a francia biztatások után ő is bizonyosra veszi, hogy
Erdély az övék lesz.
A tegnapelőtt délben láttam, hogy vagy 20–25 német ágyúkocsit vontattak gyalog román
és szász katonák a Kossuth Lajos utcán, és a Wesselényi utcán az állomás felé. Természetesen ebből is elmenetelük híre erősödött. Szombatra már száz és száz ember szállította őket.
Szombat itt van – és ők is itt vannak.
20-án keresett Wesselényiné Paget Ilona az Applausus ügyében,3477 de nem találkozhattam vele. Akkor éppen Schnellernél, a rektornál voltam a könyvtári magatartásunk ügyében. Előhozta, hogy ő úgy szeretné, ha Valentiny helyett én jutnék elő a VI. fizetési osztályba. Mondtam, hogy nem pályázom velük, hogy nehogy kerékkötője legyek a sorsuknak.
Tegnapelőtt éjjel valaki a Mátyás király szobra közelébe fölállított nagy fekete oláh hirdetőtáblára egy magyar agitációs plakátot ragasztott ki, a „Nem, nem soha!” felírással. Egyet
a Biasini3478 előtti hirdetőoszlopra is kitettek. Vakmerőség. Pap Domokos a Mátyás térit még
kettészakítva látta. Én már csak a leragadt szélét láthattam tegnap este.
A tegnap a színháznál kutattak. Jakabházy Zsigmondtól úgy hallottam, hogy röpiratok
és plakátok után. Ma azt beszélték, hogy állítólag Budapestről jött kiküldöttre vadásztak,
akiről névtelen följelentés azt adta volna be, hogy a színházban van elrejtve.
Ma nyomott hangulatban telt el a nap. Halljuk, hogy Budapestre, s Zilah és Zsibó felé
pár napig nem adnak vasúti jegyet újra.
Délben jártam Erdélyinél és Vass Domokosnál a Wass Ottilia-ház ügyében.
Március 24. hétfő este.
Csak emlékezésül, de jellemzésül is fölírom azt, amit tegnapelőtt elfelejtettem: Pósta
Béla dühös kirohanását.
Pénteken kedvetlenül és nyomott hangulatban mentem hozzá, hogy beszéljek vele a
Régiségtár lefoglalt fegyverei ügyében. Neki kellett volna ugyan erről az E. M. E.-hez jelentést tenni, de ezt elmulasztotta, s a baj orvoslására nem néztem semmit, csak az orvosságot.
Ő reménykedő hangulatban volt, s a román erőket kicsinységnek tartotta, mire megjegyeztem, hogy amint én tudom, a dolog nem így van, s még egy hónappal előbb szám- és fegyverbeli túlsúlyban voltak. Erre elcsüggedve jelentette ki, hogy ha ez így van, akkor Erdély
elveszett. Én nem voltam vele egy véleményen az elveszésre, de megmondtam, hogy kár volt
a hadsereggel a fegyvert földhöz veretni. Erre felülkerekedett benne a pártpolitikus, s élesen
mindent a régi rendszer hibájának és következményének nyilvánított. Én viszont megjegyeztem, hogy a hadsereg teljes felbomlását semmi sem segítette úgy elő, mint Linder
miniszter meggondolatlan, szószátyár nyilatkozata, hogy nem akar többet katonát látni. Ő
ezt el nem ismerve, mindent a háború elnyújtásának, s a régi rendszer bűnének tulajdonított; mire én is epésen megjegyeztem, hogy Tisza holta után mégsem csinált mindent roszszul, ami ma mások hibájából nincsen jól. Ez aztán olaj volt a tűzre.
Összekaptunk, s ő kijelentette, hogy minden munkapárti így gondolkozik. Viszont én
megmondtam, hogy soha munkapárti nem voltam; egyetlen egyszer szavaztam életemben,
akkor is gr. Bethlen Bálint függetlenségi pártira, de erdélyi ember vagyok, s nem értettem
egyet azokkal, kik az erdélyi viszonyokat nem ismerve, a tűzzel játszottak, s az oláh kérdés
veszedelmét nem hitték, s az általános választójog tüzes csóvájával mindent fölgyújtva,
3477 A bekötött Verbőczy-könyv.
3478 Biasini fűszer- és csemegeüzlet a Mátyás király tér 26. sz. alatt.
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minket ide juttattak. Még a nyár elején Apáthy a helyi Újságban azt bizonyította, hogy az
oláh irredentától nem félhetünk, s most látszik, hogy mennyire nem látott jól. – Budayval
versenyt kiabáltak, hogy ezt senki sem gondolta, hogy így lesz. „Bizony láttuk eléggé, hogy
így lesz” – feleltem, de aki megmondta – mint pl. gr. Bethlen István –, azt majd széttépték.
Mert az nagy baj, hogy erdélyi politikát olyanok csináltak itt, akik Erdélyt nem ismerték,
sem múltjában, sem most.
Szavaimat Apáthy elitélésének magyarázva félre, dühösen kiabálva kezdte védni Apáthyt,
mire megjegyeztem, hogy feleslegesen fárad, mert én Apáthyt nem támadtam, csak konstatáltam, hogy az oláh kérdésben nem látott jól, s ebben a jelen nekem szomorú koronatanúm.
Okokkal nem győzve, gorombáskodni kezdett, hogy őrültekkel nem lehet itt nemzeti
politikát csinálni. Megjegyeztem, hogy őrült nem vagyok. Dühösen kiabálta, hogy neki a
politikából mindig csak kára és megtámadtatása volt. „Azt hiszem, nekem sem volt hasznom.” Gondoltam hozzá, hogy kevésbé, mint neki. Végre kijelentette, hogy az én tudományos készültségemet mindig becsülte, de politikai belátásomat nem. Én körülbelül viszont;
de ennek kifejezését fenntartottam magamnak akkorra, mikor én leszek a házigazda, s ő a
vendég. Ezt meg is mondtam Budaynak. Roska és Schneller nagy örömmel gratuláltak a
barátságtalan eszmecseréhez.
Tegnap délelőtt Vass Domokossal az unitárius kollégiumban az igazgatói szobában
adtunk találkát. Itt beszélgetve előfordult, hogy miféle üzleteket csináltak a szolgák és
szolgánék a háború alatt.
Andrási Ferenc gépész 24.000 koronával házat vett. Bodocziné 10.000 korona készpénz
hozományt ígér a leányával. Sok pénz eredete összefügg a kórházi fölszerelések elveszésével.
Egy-egy lepedő 250–300 korona érték. A villanyt ezelőtt 6 héttel szerelték föl az egész épületbe. Mózes Károly mint kórházparancsnok vagy 15.000 kor. értékű villanyfölszerelést tétetett oda. Ma a villanykörtéknek fele van meg, és sok helyen a zsinórok is hiányoznak. A
gépész pedig mindenütt szereléseket vállal. Sapienti satis.3479 Idegen ott nem járhat, mert az
ajtó be van csukva.
Tegnap Pataki Andrással, Batiz Dénessel, s 12 IV. gimnázista volt tanítványommal a
Plecskában voltunk. A természet az utolsó hét hidegei miatt alig haladt két hét alatt valamit.
De jól van ez így. Inkább most legyen hideg, mint májusban.
Visszajövet nagy kerülővel jöttünk, mert a Plecskában két erdélyi oláh katona többször
lövöldözött, s több lövést tettek felénk is. Emiatt kerültünk. A Patakiék csoportjához egyik
lövés közel fütyölt el. A gyáva disznók gyermekek ijesztésével vitézkednek.
Március 26. szerda délben.
Már tegnapelőtt délután hallottam, Izsó Lajostól a könyvtárban, hogy a párizsi konferencián Erdély ügyében a magyarság érdekei ellen döntöttek, úgy, hogy Erdélyt a Királyhágóig a románoknak adják. Szatócsok és apró zsidók beszélték, s ezért nem vettem komolyan,
bár bizonyos, hogy ezeknek jó szimatjuk és értesülésük szokott lenni. Ugyanakkor széltében
el volt terjedve, hogy Budapesten a kormány lemondott, s Kun Béláék ragadták magukhoz
a hatalmat.3480 Azt hittem, hogy ez is egyike a bizonytalanság miatt gomba módra termő
„biztos forrásból való”, „azt mondják” híreknek.
3479 Sapienti satis = A bölcsnek elég.
3480 1919. március 21-én Károlyi Mihály bejelentette a kormány lemondását és a hatalom átadását.
Ezek után Kun Béla és Garbai Sándor kikiáltották a Tanácsköztársaságot. Bánlaky József: A
magyar nemzet hadtörténelme. 24. kötet. Bp., 1942, Grill. 53.
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Tegnap még kételkedtem bennük, s este Pap Domokossal sétálgatva túlzásnak tartottuk.
Sőt, mivel e héten mindenféle soha sem hallott román lappal árasztották el Kolozsvárt: tervszerű agitáció, lehangolás híreinek hittem a hallottakat.
Tegnap Schnellernél egy Bpestről jött román hallgató megerősítette a hírek valóságát, s
este már Erzsikétől hallottam, hogy Kertész ügyvéd beszélte Imrének3481 a hírek valóságát.
Ma kiderült, hogy igaz a nagy felfordulás, és egy Weiszné nevű zsidó asszony, ki most érkezett Budapestről, beszélte, hogy az Andrássy út, a Kossuth Lajos utca, és a Váci utca házait s
üzleteit a csőcselék kirabolta.
Ma délután már arról is száll a hír, hogy Károlyit megölték.
Annyi bizonyos, hogy hazánkra történetének legválságosabb napjai kezdődtek. Most
már úgy vagyunk, mint az egykori hittérítő, akitől az emberevő azt kérdezte, hogy sülve
vagy főve óhajtja inkább megétettetni magát. Kérdezhetjük, hogy melyik rosszabb? Sok családnak két hét óta nincs kenyere, s Caciula élelmezési biztos úr3482 közben kedélyesen tréfál,
hogy talán Kun Bélával, mint a város szülöttével, lehet Kolozsvárnak kedvezőbb megállapodásokat csinálni. Neki és társainak bizonyára van élelmük, hogy tréfálni van kedvük. A sok
ember pedig éhesen, letört lélekkel, elvesztett életcéllal csúszik az anarchia örvényei felé. Mi
lehet ebből egyéb bajnál? Isten őrizzen. Borzasztó most élni.
Tegnapelőtt olvastam, hogy a bolsevikiktől elvették Omszkot. Szegény Lőrinc, vajon mi
lett vele, ha ugyan még ott volt?
Tegnapelőtt kezdte Balogh Ignác a Bánffy-levéltár rendezését. Én fél évre számítom az
ezzel járó munkát.
Március 28. »csütörtök« péntek este.
Az éjjel rosszul aludtam, vadakat álmodtam, s ma egész estig rossz volt a közérzetem.
Este Pap Domokossal sétálva, kissé megfrissültem.
Tegnap délután és este nagyon szédültem. Valami bajom van. Még én is úgy járok, mint
Kelemen József dédapám,3483 akit az 1811-i devalváció gondjai vittek el.
3481 Mikó Imre.
3482 Nicolae Caciula kolozsvári élelmezési biztos.
3483 Kelemen József (1754–1811) kir. táblai ügyvéd, Marosszék ülnöke. Kelemen Lajos családtörténeti feljegyzéseiben megemlékezett róla. „Dédapám, Kelemen József 754-ben született, s
ker[esztelték] jún. 18-án Nyárádszentlászlón. Ezt Kozma Gergely unitárius papnak a kolozsvári
unitár[ius] kollégium kézirattárában őrzött anyakönyvet pótló magánföljegyzéseiben olvastam.
Abban az időben ugyanis még nem voltak az unitár[ius] egyházközségekben rendes anyakönyvek. Előbb a tordai, s aztán a kolozsvári unitár[ius] kollégiumban tanult. Az unitár[ius] egyházi
levéltárban őrzött exactori matriculák szerint 1776-ban lett tógás diák s 1780 okt.[-ben] távozott az iskolából. Legátus diák korában Széplakon tartott ünnepi prédikációjának kézirata doktori szigorlatának Kolozsvárt 1782-ben kinyomatott. Levelei valamint a kancelláriáról nyert
bizonyítványa megvan nálam. Tagja volt az unitár[ius] főtanácsnak, egészen fiatalon választották meg tagnak, de csak 179…-ben egyszer volt jelen. Róla keveset hallottam. Egyik menye, III.
Kelemen Józsefné, Szentháromsági Beretzky Katalin, kit mint gyermek igen-igen öreg 80 év
körüli vénasszony korában ismertem, említette, hogy Kelemen József okos, tudós ember volt.
Mikor a dolgosai a mezőn voltak, valami látócsővel nézte őket, s így azok nagy csodálkozására
megmondta ha nem is mehetett ki hozzájuk, hogy ki nem dolgozott eleget. Mikor 1891 húsvétjában Nyárádgálfalván jártam ott még megvolt egy jócska nagyságú ládája, melyben 30–40
könyve s családi leveleink voltak. Ezeket dédunokája, Adorjáni Károly ki akkor falusbíró volt
kitette a falu két láda régebbi levelével. Valami haragosa fölgyújtotta, s a mi ládánk is odaégett.
Jól emlékszem, hogy K. J.-nek gazdasági följegyzései voltak egy 8 r[ét] kötetben a ládában, me-
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Különben az este Arankáéknál voltunk, Imrus3484 8. születésnapja alkalmából, s ott is
vacsoráltunk. Jó áldott búzakenyér, jó házi füstös szalonna, diós hadi tészta és kevés csöröge, méz, alma és tea volt a jó vacsoránk. Végiggondoltam, hogy milyen szomorú sors az,
ahogy az a gyermek négy év óta apját nem látta, s nem is ismeri már, csak a képekről. S
szegény jó Lőrinc mindnyájunktól távol töltött rettenetes négy éve után, ha hazajön, megváltozott világot, országot és embereket lát viszont. Én már most kivénültnek érzem magam
e világból, s valóságos idegbeteg vagyok. Megértem az öregeket, kik úgy látják, hogy eleget
éltek.
Ma délelőtt volt a Levéltárban kutatni Ugron István volt nagykövet. A Göcsi családra a
Suky-levéltárban sikerrel kutattunk.
Ma elvitték valahova a vasutasok vezetőit és sok vasutast. Állítólag kitoloncolják őket a
demarkációs vonalon túlra. Úgy hallom, hogy Barabás Samu ref. papot is elvitték.
Az a hír járt, hogy a budapesti kormány 18-tól 48. évig mindenkit behívott katonának.3485
Vasárnap délelőtt, március 30.
Tegnap délután járt nálam a levéltárban Zsakó Gyula. Jancsó Ödön mondta neki, aki
tegnap érkezett Marosújvárról, hogy Marosvásárhely felől akkor hozták internálásra a vasutasokat és családjukat. Sok gyermek volt velük. A kocsárdi állomás magyar vasutasai mind
sírtak a látványra. Embertelen, lelketlen gondolat idegenbe, gondozatlanságba hurcolni
nőket és gyermekeket, s ezt velünk, magyarokkal, a felszabadítás és civilizáció nevében csinálják. Az ittenieket is szakadó esőben nyitott autón vitték.
Egy 4–5 éves gyermeknek ez elég ahhoz, hogy áthűljön, s tüdőgyulladásban elpusztuljon.
A budapesti kormánynak most már kell hadsereg. Mikor készen volt: ugyanezen emberek robbantották szét. A mi eldobott fegyverünket a belső ellenség fölvette, és ellenünk fordította. Minden értelmes józaneszű ember látta, hogy ez így lesz; de a budapesterek testvéri
ölelkezést prédikáltak, s üldözték azokat, akik a hadsereg együtt-tartását szükségesnek állították. Mikor sikerült mindent elrontani s velünk a „humánus” békekonferencia, mint
lyeket mint II. gimnázista betűzgettem. Egy régi, 1607-beli latin könyvét, s egy 1618-i Vulgata
bibliáját mindkettőt mint gyermek éppen latin nyelvéért és pergamen kötésükért ritkaságnak
tartva elhoztam. Különös, gondviselésszerű véletlenből elhoztam ugyanakkor nehány családi
levelet is, melyek közt ott volt 1754-i produkciós perünknek egy vallatása, mely családunk odáig való történetének nehány nagyon érdekes adatát őrizte meg. Egy másik kisebb láda levelünk
nagyapámnál állott. Ebből maradt meg prod[ukciós] perünk ítélete. Ugyaninnen három Kelemen testvérének egy 1777-beli osztálylevelét mint II. gimnázista odaadtam volt Páll Károly
m[aros]v[ásár]helyi ref. koll[égiumi] tanárnak, aki a kollégium számára gyűjtött. A nálunk volt
levelek nagy részét édesanyám elpakolta és tüzelte, mert akkor az volt a felfogás, hogy a nemesség már úgysem ér semmit. Mind a két láda levelet, amint a megmaradt darabok igazolják, K. J.
rendezte fascieulusokba. A két ládán kívül Ny[árád]sz[en]tlászlón K. Józsefné néni még egyszer
egy kosár levelet hozott le a padlásról. Ebbe a tyúkok jártak tojni. Ezek is birtoklevelek és ügyvédi irományok voltak. Kelemen József kir. táblai ügyvéd, egy ideig Marosszék assessora, s a
gyalakuti gr. Lázároknak és a Backamadarason lakó br. Naláczyaknak is ügyvédje volt. Elég
szép jövedelme volt. Nyárádszentlászlón a szép nagy másfél holdas belsőségre a falu közepén, a
mai ref. templomocskával szemben hétszobás és konyhás, nagy kőalapú faházat építtetett,
melynek helyét nekem is mutogatták. U alakja volt, hátul külön az istállóval. 1898 előtt bontották le. Ebbe az építkezésbe felesége igényei vihették bele.” ROLKMI Fond 593.
3484 Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre.
3485 Május 3-án a Forradalmi Kormányzótanács elrendelte az általános mozgósítást.
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valami gonosztevőkkel, szóba sem áll: most karthágói ellenállást akarnak. A karthágói
nincstelenség meg is van hozzá, de az ellenállás vezérei most is „az ellenforradalom banditái” ellen plakátolnak, s félő, hogy a magyarság Jeruzsálem pusztulására emlékeztető helyzetében polgárháború és idegen támadás vértengerébe fullad.
Kábultan és tehetetlenül nézem a borzasztó jelent és a sötét jövendőt, s lelkemben megbénultan terv és tett nélkül tengetem napjaimat. Semmi biztos támaszpontunk sincs. Mindenünk a reménység.
A lapok tele vannak logikailag ellentmondó hírekkel. Nem lehet eligazodni rajtuk, hogy
mi ebből a való, vagy valószínű, s mi a román háborús sajtó megtévesztésére szánt maszlagja, amit a magyar lapok is más hírek hiányában átvesznek. Én éppen úgy nem hiszem pl.
azt, hogy a székelyek Nagy Pál tábornok3486 alatt Szatmárról Budapest ellen indultak, mint
az Est állítólag március 24-i számának azt a tegnap hallott hírét, hogy Wilson és lord George
otthagyták a béketárgyalást, s Calais-t és Dunquerque-t az angolok megszállották.
Tegnapelőtt új szövetségről legendáztak az antant ellen, s a tegnapi román lapokban már
benne volt, hogy Magyarország hadat izent Romániának, a cseh-szlovák államnak és Szerbiának. Este Arankát, Imrust,3487 Zayzon Adélkát hazakísérve az utcán láttam, hogy a román
tiszteknek szokatlanul jó kedvük volt. Ez semmi esetre sem a mi örömünket s javunkat
jelenti.
Délben, 1 órakor.
Most jöttem haza a levéltárból, hova bevittem Boros Brassai-életrajzának3488 nálam volt
részét. Útközben beszéltem Pálffy Antallal, aki mondja, hogy Aranyosszéken mennyi viszszaélést, erőszakot, verést követnek el.
A Király utcán feljőve, Pap Domokostól hallottam, hogy az éjjel a Kárpátok Őrét is elvitték, s összetörték. A Kikaker-féle kávéházból pedig a magyar vendégeket az éjjel „Tiszta
levegőt kérünk!” kiáltások közt kikergették.
Mit várhatunk mi ilyen eljárások után kultúránk emlékei iránt? Borzadva gondolok kincseink sorsára.
Lőw Rezső kereskedő Bpestről Szerbia felől nagy kerülővel érkezve mondotta, hogy
Aradot a magyarok kiürítették, s Békéscsaba felé vonultak vissza.
Március 31. éjjel.
A Kárpátok Őre ledöntésének indítványozója, amint megtudtam Pap Domokostól,
Lázár Illyés máramarosi oláh fiatalember volt. Éppen Domokos keze alatt volt Ukrajnában
szakaszparancsnok. Onnan egy század legénységgel megszökött, s Romániába ment át. Van
egy hónapja, hogy Domokos mutatta nekem egyszer. Magas, szőke, könnyelmű kinézésű
ember. Jó családból való. Nagyanyja Beöthy-leány volt.
Gyalázatos dolog ily gaztettre vetemedni. Azt az emléket 1915-ben a jótékonyság céljára
állították, s arra gyűlt filléreinkből éppen úgy részesültek a románok, mint a magyarok. A
pénzt pedig óriási többségben magyarok adták. Az emlék nem is a románok ellen, vagy a
román háború következtében készült, mert a háború előtt már több mint egy évvel készen
volt.
3486 Nagy Pál (1864–1927) honvédtiszt, gyalogsági tábornok, hadosztályparancsnok, 1921-ben a
budapesti katonai körzet parancsnoka.
3487 Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre
3488 Boros György : Brassai Sámuel élete. Cluj-Kolozsvár, 1927, Minerva.
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De ez tervszerű rombolás. Marosvásárhelyt, amint nekem ma Balogh Ignác felesége
után elmondta, 28-ára virradólag egy század román királyi katona döntötte le Bem és Kossuth szobrait.3489 Bem szobra Huszártól3490 egyike volt az ország legsikerültebb régebbi szobrainak. Pap Gyula, a szentháromsági unitárius pap itt járva azt mondta, hogy a Kossuthszobor nyakába hurkot vetettek, s úgy vontatták a Széchenyi-téren.
Engem rettenetesen fölizgatott e barbárságok híre. Ennyire nem becsülni valamely nemzet emlékeit és múltját, csak igazán durva, meg nem értő, uralkodáshoz nem szokott és arra
nem való, tapintatlan és rosszindulatú emberek dolga, s cselekedete.
Istenem, ha ez civilizáció náluk: akkor milyen lehet a barbárságuk!?
Tegnap délután a Kányafőről lejövőben Patakival3491 és Batizzal3492 nehány tompa ágyúszót, s 1/2 6 tájt egy nagyon erős csattanó dörejt hallottunk. Pataki szerint 15-ös ágyúszó
lehetett. Én robbanásnak véltem volna.
Ma este Mamáéknál voltunk, s kilenc órakor Anna, a cseléd azzal futott be, hogy Balázs
állatorvosékhoz3493 egy úrfi azt a hírt hozta, hogy az éjjel sztrájk kezdődik, s elveszik a vizet.
Ma tették ki a parancsot a volt tényleges és tartalékos tisztek 48 óra alatt kötelező jelentkezésére. A szándék átlátszó. Benczédi Lacival és Nyiredy Gézával találkoztam az utcán.
Este hallottuk, hogy Csehországban is szovjetkormány van, s szövetkezett a budapestivel.
Hír…
Április 4. péntek este, 9 óra után.
Másodikától, szerdától fogva teljesen internáltság-szerű életet élünk. Akkor délután
megjelent egy rendelet, mely szerint este 8-tól reggel 7-ig tilos az utcákon tartózkodni.
Aznap a vasutasok sztrájkba léptek, s a közönség azt hitte, hogy a rendelet ennek a következménye. De megjelent egy szigorú, a hadiállapotot mutató másik rendelet is, mely megtilt
minden beszélgetést a hadseregről, annak létszámáról, mozdulatairól, s csak úgy dobálózik
a sok ezer leis bírságokkal, börtönbüntetéssel és ígérgeti szükség esetén (sőt hihetőleg anélkül is) mind a kettőt. Ez arra mutat, hogy a két rendelkezés összefüggésben van, s az éjjel
végzett szállítások és mozdulatok titkolása a cél az esetleg kémkedők elől.
A szobafogságos rendelkezést én már 5 óra tájt hallottam, de mivel későn jelent meg, s a
külvárosokban nem tudták: bő alkalom nyílt a zaklatásra. Éjjel 9–10 közt a Fellegvár tájától
a Törökvágás feléig eső vidékről több mint 10 lövést hallottunk. Ez a tegnap is megismétlődött párszor 10 óra után, a Sétatér tájáról.
Tegnapelőtt éjjel sok vasutast összefogdostak, két napig reggeli lapok nélkül maradva
csak a romániai lapok egyoldalú híreit tudtuk tolmácsolva olvasni, vagy hallani. Természetesen egyoldalú hírek.
Teljesen el lévén zárva, a történtek ismerete nélkül tájékozatlanságban élünk.3494 A
román cenzúra a magyar lapoknak nem engedi a romániai lapok hírei egy részének közlését
sem, csak azt, amivel minket lehangolni remél. Az újságíró uraknak, kik a mi hadiérdekeink
3489
3490
3491
3492

Vö. Murádin Jenő: A megsebzett szobor i. m. 62–63.
Huszár Adolf (1842–1885) Bem-szobrát 1880-ban állították fel.
Pataki András.
Batiz Dénes orvostanhallgató, Kelemen Lajos volt tanítványa a kolozsvári Unitárius Kollégiumban.
3493 Balázs Károly állatorvos, Deák Ferenc utca 4. sz. alatt.
3494 Erről az állapotról számolt be Márki Sándor is. „Mi harmadfél esztendeig kínai falak mögött
laktunk s ez idő alatt Budapestről nem híreket kaptunk, hanem többnyire csak légből kapott
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miatt volt cenzúrát elviselhetetlen zsarnokságnak tartották, most szótlanul kell nyelni a
százszor keményebb önkénykedést.
Amit a budapesti helyzetről tudhatunk, abban semmi örömünk sem telhetik. A ma délutáni Ellenzék a kommunista kormánynak olyan rendelkezéseit közli, melyekben semmi
köszönet. A házasság olyan fölfogása, amilyen a rendeletekből tükrözik, már a szabad szerelem mezsgyéjén jár, s az erkölcsi tényezőket majd teljesen mellőzi. Két ember kijelenti,
hogy ők házastársak: s ezzel azok is. Egyévi együttélés is házasságszámba jön. Így az állatoktól nemsokára csak abban különbözünk, hogy azok nem jelentenek ki semmit, hanem a
„tace şi face”3495 álláspontján élnek.
Tegnapelőtt az ifjú br. Mannsbergtől3496 hallottam a Majális utcában Szádeczkyvel együtt,
hogy a gr. Béldi Györgyéknél3497 1914 óta iderekedt angol, ki otthon járt, visszaérkezett.
Párizsban találta a bolsevista kormányzás híre, s az ott nagy megdöbbenést keltett.
Pap Domokos a hét elején kezdte átnézni a Pálffy-levéltárat. Én ma raktam ki a Mikó
Imre levelezését, s még egy ládát. Ma jött a híre, hogy a 25 és 200 koronást, s a II. kiadású 20
koronást nem veszik el. Első dörgés most volt az idén e percekben.
Tegnapelőtt estétől újra szabad 11 óráig este a járás-kelés. Az a halotti némaság azonban,
mely hat napig este nyolctól a városra borult, alig engedett valamit. E percekben is pl. teljes
csend van az utcánkban. Sehol egy lélek sem jár.
A teljes vakság, amiben botorkázunk, rajtunk van. Koronként bizonytalan és gyakran
hihetetlen hírek indulnak. Nehány ilyent jellemzőül följegyzek.
Tegnapelőtt este, »ha« s ma este újra hallottam, hogy magyar repülő több környéki
falura cédulákat szórt. Egyik szerint a székelyeket kitartásra intve, tudatta, hogy az oroszok
átlépték a román határt. Másik szerint román nyelven hívta föl a román katonákat az engedelmesség megtagadására.
Ma állítólag több vonat román katonát vittek le Brassó felé szabadság címen, de amint
Major, a könyvtári kapus,3498 mozdonyvezető sógora mondta neki, ágyúkat és gépfegyvereket is vittek magukkal. Gyalu felől sok marhát s juhot hajtottak át a városon.
Legostobább kacsa hír volt az ma, hogy Brucilor3499 Debrecenben van. Ezen jót kacagtam. Nem hittem Mihailescu ezredes3500 azt az állítólagos nyilatkozatát sem, hogy nekik ki
kell menni, de aztán az itt maradó fegyveres oláhság vadságának áldozatai leszünk. Katonaember nem beszél így a kimenetelről.
A tegnap állítólag az egyetem átvételéről is szó volt. Délután voltam a szegény Tarcsafalvi
Albert3501 temetésén, ma 4 órakor. Este Gyaluival és Pap Domokossal sétáltunk.

3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501

mendemondákat. Kolozsvárról, mely három év alatt Cluj-zsá sülyedt…” Márki Sándor levele
Veress Endrének (Szeged, 1921. nov. 26.) MOL P 1569. 8/d. Veress Endre levelezése.
Tace şi face = Hallgat és csinálja, vagyis nem beszél, hanem cselekszik.
Báró Mannsberg Arvéd (1890–1970) jogász, a bárói család utolsó tagja. A Ferenc József Tudományegyetem jogi karán Reményik Sándor költő évfolyamtársa.
Uzoni Béldi György (1878–1939) kamarás, felesége cseszeliczei Szilvássy Margit (1884–1970),
Kolozsvárt, a Monostori úti Szilvássy-palotában laktak.
Major András.
Talán Alekszej Bruszilov (1853–1926) orosz katonatiszt, a cári hadsereg tábornoka. 1920-ban
csatlakozott a szovjet Vörös Hadsereghez, a lovasság főfelügyelője volt.
Ştefan Mihăilescu, a 95. gyalogezred ezredese.
Tarcsafalvi Albert (1856–1919) a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára, majd a Honvéd utcai
állami elemi iskola igazgatója.
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Április 6. vasárnap délután.
Borzasztó lelkiállapotban élek. Ma délelőtt szokás szerint behoztam a tejet a reggelihez,
s felfőzve kitöltöttem Erzsikéimnek. Kicsi Erzsikének bár később adtam oda, igen meleg
volt, s letettem az asztalra. A gyermek mindig huzakodik a tejivástól; általában élhetetlenül
eszik, s ezért sokszor bosszankodom. Reggeli után megborotválkoztam, s egy jó óra múlva
bemenve, a tej még mind az asztalon állott. Ezen a már többször megtörtént rendetlenségen
úgy felingerlődtem, hogy Erzsikéhez a konyhára kimenve káromkodva kiabáltam, hogy a
gyermeket ezért megverem, mert már megelégeltem a tejivással és huzakodással járó örök
komédiát. Berontottam, a fürdőbe, hol a gyermek mosdott, s reákiabálva és szidva, a tenyeremmel jót csaptam reá, s ismételten nekirontva megijesztettem. Szerencse, hogy dühömben jobban nem ütöttem meg. Utóbb a hálóban a tükrön állott csonka porcelán szerencsedisznót kabátom szélével ledöntve rögtön úgy vágtam a padlóhoz, hogy szétment. Így
többet soha nem verem le, s nem bosszankodom miatta. Pár perc múlva lecsillapodva,
elmentem.
Az utcán a másik szélsőséges lelkiállapot lepett meg. Eszembe jutott, hogy egyetlen
gyermekemmel mily haraggal és vasszigorral léptem föl, s szegényt mennyit szidom. Előttem állott ártatlan, ijedt, sőt rémült tekintete haragom láttára. Eszembe jutott, hogy mily
jóindulatú, eszes, ügyes, kedves jó gyermek, s én mégis mily szigorú és ingerült vagyok vele
szemben kis hibáiért is. Lelki vád és mély megbánás rohant meg. Eszembe jutott, hogy mi
lenne, ha a gyermek beteg volna. Mily aggodalmakat állottam ki érte olyankor! Annyira
megrohant a megbánás, hogy majdnem sírva értem föl a kollégium épületébe. Itt átadtam
Pataki Andrásnak a Zsilinszky-féle protestáns egyháztörténetet,3502 mely már ötödik éve
nálam volt, s oly lehangoltam jöttem vissza, mint egy beteg.
A templom előtt találkoztam Pap Domokossal. Sétáltunk egyet a májusias, gyönyörű,
napos időben. A Szamos mellé bemenve, a régi Lövölde-kerttel szemben egy nagy levágott
fa törzsén ülve elbeszélgettünk.
Három nap óta újra Zilah elfoglalásának körpletykái táncolnak a városban. Przemyslt
nem emlegették sűrűbben annak idején. Bizonyára újra légből kapott hírek, mint a múltkor
Lechner felrobbantott dési hídja volt, melyet szerinte a románok robbantottak már föl.
Miket képesek elhinni az emberek!
Tegnap Vyx alezredes3503 kicenzúrázott nyilatkozata volt szóbeszéd tárgya.3504 Abból,
hogy Vyx a magyar kormány nyilatkozatát idézi, bizonyos, hogy magyaráz és cáfol, ha ki is
cenzúrázták. Tehát nem úgy mondta, vagy nem úgy kellett volna mondja azt, amit neki
tulajdonítottak. Némi reménysugár újra.
Az eddigieket összevetve megállapítható, hogy a románok februáriusban, a bolsevizmus
meggátlása címén kérték a román lakta magyar területek megszállására a fölhatalmazást az
antanttól. Ezt febr. 26-án meg is kapták. De ők, ahova beteszik a lábukat, mindenütt, mint
3502 Zsilinszky Mihály : A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., 1907, Athenaeum.
3503 Ferdinand Vix (1876–1941) alezredes. 1918–19-ben a szövetséges (antant) hatalmak budapesti
katonai bizottságának vezetője.
3504 Az ún. Vix-jegyzék. A békekonferencia 1919. február 26-i ülésén új demarkációs vonalról született döntés, melyet Ferdinand Vix francia tábornok március 20-án ismertetett a magyar kormánnyal. A Vix-jegyzék elnevezés formájában elhíresült diktátum arra kötelezett, hogy a magyar hadsereg vonuljon vissza a Szatmár–Arad vonaltól 100 km-re, majdnem a Tiszáig. Eördögh
István: Erdély román megszállása (1916–1920). Szeged, 2000, Lazi. 31. (Világ – Egyház – Történelem)
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„hódítók”, s nem, mint megbízott megszállók lépnek föl. Ezzel az eljárással védekezésre szorították az elnyomó és durva uralmuktól irtózó magyarságot, s Vyx alezredes most már
magyarázott nyilatkozata alkalmat nyújtott Károlyinak, hogy a felborított ország szekérrúdja mellől egy hősi pózzal továbbálljon, s az úgy is nagy fejetlenséget még nagyobbra
növelje.
A beállott bolsevik uralom és rendszer előidézésében azonban a román falánkság is
hibás, s most már Vyx mosakodik. – Bárhogy nyilatkozott: szörnyű, hogy mi csupa nyilatkozatok áldozatai legyünk. Lindner úr után Vyx. Még nehány jó nyilatkozat, s belépusztulhatunk.
Hallom, bár nem olvastam, hogy Holban tábornok3505 elítélően nyilatkozik az Újságban
a Kárpátok Őre ledöntéséről, s múzeumba helyezését tartja helyesnek, hogy a további inzultusnak ne legyen kitéve.3506
Érdekes, hogy egy hét múlva jut eszébe sajnálkozni, vagy elítélni egy hitvány, sértő gaztettet.
Úgy gondolom, hogy nem spontán elhatározás, mert akkor túlságos lassú szellemi mozgás jele lenne, hanem valami felsőbb utasítás eredménye lehet.
Szigorú vizsgálatot ígér. Mindenki tudja, hogy kiket kellene megfogni – ők nem fogják
megtalálni, mert ha meg akarnák, akkor a tetteseknek már ülni kellene. Lettek volna csak
magyarok!
A megnyugtató nyilatkozat kifelé szól s porhintés. Ilyen kérdésben a tettek beszélnek, s
a tény az, hogy a jól ismert tettesek élnek, járnak, vigadnak; és a hajuk szála sem görbül meg,
s ahogy hiszem: ezért nem is fog.
Az inzultusoktól pedig a szobrot éppen úgy lehetne őrséggel védeni, mint ahogy a
Mátyás szobrát feleslegesen védik. És kik inzultusától félnek? Saját durva népükről tesznek
vallomást.
Mindenesetre a múzeumba helyezés nemes gondolata mutatja, hogy miként lehet egy
magyar emléktől nagyon átlátszó célzattal és kulturális látszat-keltéssel szabadulni úgy,
hogy még a jóakaratú eljárás nevére is igényt lehessen a gyengébbek előtt tartani.
Április 9. este 3/4 9, szerda.
Szokott sétámból hazatérve senkit sem kaptam itthon. Erzsikéim Mamáékhoz mentek
Mikó Pista sógorommal találkozni, ki most Tordáról benn van.
Erzsikém igazi nagy lélekkel viseli sorsunkat. Négy hónapja minden házi dolgot ő végez.
Tegnapelőtt újra mosott. Mindennap mosogat, sepreget, főz, bevásárolni jár. Én legfennebb
az edénytörölgetésben, a gyermek pedig a portörlésben segít. Soha sem hittem volna, hogy
ilyen durva munkákra kell szegénynek szorulni, de ő egyetlen panaszos szó nélkül önként
fogott mindenhez, s oly hősies öntudatossággal végzi, hogy csak a legnagyobb tisztelettel és
csodálattal lehet említni és látni. Igazi Mikó-leány. Megértő, önfeláldozó, finom lelkű, jó és
hű feleség, s nagyszerű háziasszony, amilyen ma oly kevés van, kivált itt.

3505 Ştefan Holban.
3506 Korabeli visszaemlékezés szerint: „Április elején Marosvásárhelyt ledöntötték a Bem és Kossuth
szobrokat, nemsokára Kolozsvárt is egy részeg társaság ledöntötte a Szeszák szép faszobrát, a
Kárpátok Őrét. Tudom jó forrásból, hogy Holban tábornok nagyon haragudott ezért s keményen megleckéztette a bűnösöket, de a szobor elkerült helyéről”. Gyalui Farkas: Emlékirataim
1914–1921. i. m. 336.
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Április 10. csütörtök este.
Az Esterházy-levéltár kicsomagolása közben ma délelőtt 11 óra tájban Paclişan Zeno
újra fölkeresett a levéltárban. Beszélte nekem, hogy Szebenben referált az Erd. Múzeum
Egyesület és az Egyetem szerződéses viszonyáról, s úgy hiszi, hogy a gyűjteményeket nem
bántják. Különben is csak az egyetemi könyvtárat akarják. A többi gyűjteményhez egyelőre
– úgy látszik – nem nyúlnának; de a könyvtárat valami módon, pl. ahogy Paclişan mondta,
valami kormánybiztos-féle kiküldöttel ellenőriztetni akarják. Én mondtam, hogy kár
zavarni a könyvtárat. (Innen nem viszünk el semmit, sőt kicsomagolunk.) A levéltár anyaga
pedig annyira magyar vonatkozású, hogy annak nem veszik hasznát, s az semmiféle uralom
és kezelés alatt magyar történeti vonatkozásaiban meg nem változik.
Paclişan mondta, hogy az egyetemet át fogják venni, s román egyetemmé szervezik át,
míg a magyaroknak ott állítnak egyetemet, ahol tömegesen laknak. Tehát Marosvásárhelyt.
Ez elhatározott dolog.
Kultúránkat tehát innen kitúrják, s a magyar mívelődés alkotásaiba egyszerűen belételepednek. Mondtam, hogy miért nem mennek Gyulafehérvárra, hol elég üres épület van erre
a célra? Nekik Kolozsvár kell.
Sokat beszélgettünk a magyarok ellen széltében használt agresszív föllépésről, melyet ő
nem helyeselt, s elítélte azt a tolakodó parvenüséget is, mellyel újdonsült adótisztecskék,
fogalmazók és más címzetes urak előkelő családokhoz beszállásoltatják magukat, s kéthárom nap múlva új helyen rekviráltatnak ismét lakást. Mondtam, hogy e míveletlen tolakodást jó érzésű úriember csak megvetheti.
Reggel Wekerle,3507 Szurmay,3508 Szterényi3509 és Károlyi György3510 kivégeztetéséről
olvasva, lehangoló és nyomott érzés szállott meg.3511 A francia forradalom rémuralmi napjai
jutnak eszébe mindenkinek, aki a történelmet ismeri. Nem bizonyos ugyan, hogy e kivégzések megtörténtek, de ma minden lehetséges. Elgondoltam azt a rettentő helyzetet, hogy
Wekerle széles látókörével a világ legsúlyosabb problémáiról kellett felelni egy alkalmi laikus bíróságnak, melynek tagjai soha Wekerle elhatározásának rugóit meg nem érthetik,
mert azokat, miket ő látott, nem látták, nem ismerték, s így meg sem érthették. Borzasztó
sors és borzasztó sors a miénk, hogy ide jutottunk.

3507 Wekerle Sándor (1848–1921) politikus, pénzügyi szakember. 1892 és 1895 között Magyarország első polgári származású miniszterelnöke.
3508 Szurmay Sándor (1860–1945) gyalogsági tábornok, 1917–1918 között honvédelmi miniszter.
Az őszirózsás forradalom idején a minisztertanács internáltatta.
3509 Báró Szterényi József (1861–1941) legitimista politikus, iparfejlesztési és -oktatási szakértő.
1918-ban kereskedelmügyi miniszter a Wekerle-kormányban. Az őszirózsás forradalom idején
a minisztertanács internáltatta.
3510 Inkább gróf Károlyi Gyula (1871–1947) nagybirtokos, politikus. Arad vármegye és a város főispánja. 1919. május 5-én Aradon ellenkormányt alakított, mely 29-én Szegedre tette át székhelyét. Az említett személyeket nem végezték ki, a hír tévesnek bizonyult.
3511 1919. február 24-én ellenforradalmi tevékenység gyanújával tartóztatta le őket a budapesti
rendőrség. Károlyi György nem volt közöttük, később ugyanilyen indokkal őrizetbe vették zabolai gróf Mikes János (1876–1945) szombathelyi püspököt is. Utóbbit közelről érintette Erdély
sorsa, korábban gyergyóalfalui lelkész, majd székelyudvarhelyi plébános és főesperes volt. Letartóztatásuk indoka „A forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet
alá helyezéséről és őrizet alá vételéről” elnevezésű 1919. évi XX. sz. néptörvény volt.
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Akiket Isten el akar veszíteni, azoknak előbb eszét veszi el. Úgy mondják, hogy
Gyöngyössy Böhm Mihálynak3512 mindenét elárverezték. Ma délben Hirschler József apátplébánost letartóztatták.3513 Szatmári Ákos tanárt Désről hazaengedték.
Április 15. kedd éjjel 10 óra.
Egy éve, hogy a levéltárnál vagyok. Elrepült az idő, de elrepült vele a nyugodt munka
lehetősége is, és ma ki tudja, hogy mi lesz egy hét, egy hónap, s egy év múlva? Ma még tengődünk, s Isten tudja, hogy ez meddig tart. Amit láthatunk, az nem biztató. Sötét az egész
világ körülettünk. Igaz, hogy akinek a szemét befogják, az délben sem láthat, s nekünk nemcsak a szemünket, hanem a torkunkat is fogják.
Sok ember van, aki reménykedik a bolsevizmus üdvözítő erejében. Némelyik mindent
vár tőle, némelyik eszköznek akarja csak.
Ez még eddig csak felforgatott és tönkretett mindenütt mindent, és sokan úgy képzelik,
hogy mire hozzánk ér: kiforrottabb formájában már nem lesz oly ártalmas. Én nem vagyok
ebben optimista. Ha a szomszédom súlyos ragályban vergődik, én hiába biztatom magam
azzal, hogy az a betegség már mire én esem belé: kifújja magát s nálam enyhébb lesz; mert
az minden egyént külön támad meg, s külön tör össze. De az emberek nem gondolják át ezt,
csak fújják egymás után a frázisokat.
A bolsevizmus helyzetünkben eszköznek is csak olyan, mintha valaki lakásából a poloskát háza felgyújtásával akarná kitakarítni.
Szombaton, 12-én Pap Domokos barátom Désre utazván a szünidőre, most egyedül
sétálgatok. Vasárnap délután 6 felé a Törökvágásnál így találkoztam Puskás Endrével,3514
akivel a Donát úton kimentem, s betértünk a nagy zúgóhoz, majd a Szamos mellett lejöttünk az elszedett „Fekete-palló” helyéig, s onnan ki újra a Rákóczi útra. Este 1/4 9-re kerültem haza. Az úton láttam, hogy parasztgyerekek a monostori gazdasági intézet búzavetésében sétáltak. A kertekben és vetésekben a legeltető romániai katonák, s természetesen a
hazaiak is rengeteg kárt tesznek. A volt tisztviselői kertek területét a jóindulatú román hatóság nem engedte a tisztviselőknek, hanem bevettette zabbal.
Szombaton délelőtt fölkeresett Keőváry Arthur, kinek régi bélyegeket ígértem az ún.
Hilibi Gál-féle kiselejtezett anyagból. Mintegy 250 drb különféle osztrák és magyar bélyeg
gyűlt a selejtezés rendjén 1851-től kezdve 1900 tájáig. Nem specialitások, de ma már érdekesek. 1871-beli kőnyomatos bélyeg csak egy 5 krajcáros került. Két szép kék 10 krajcáros
acélmetszetű is akadt ugyanazon évből. Ezekért Keőváry nekem délután Jókai Mórunk egy
1851-beli levelét, s Kemény Zsigmondnak egy 1856-beli, a Vörösmarti-árvák ügyében3515
szóló válaszát hozta ajándékul. Természetesen csak a levéltár számára fogadtam el.

3512 Gyöngyössy Böhm Mihály ügyvéd, MÁV-titkár.
3513 Hirschler József főesperes-plébános kiszabadításáért egyháztanácsa minden tagjának aláírásával kérvényt nyújtottak be. Sas Péter: A kolozsvári római katolikus egyháztanács kérvénye dr.
Hirschler József szabadon bocsátása érdekében. Keresztény Szó, 2009. 6. sz. 23–25.
3514 Puskás Endre, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fizetéstelen segédtisztje.
3515 Vörösmarty Mihály árván maradt gyermekei megsegítésére országos mozgalom indult, melynek élén Deák Ferenc, az árvák keresztapja, gyámja állt. „Fogad(d) el mindenek előtt őszinte
köszönetemet azon barátságért, hogy Vörösmarty árvájinak ügyét Erdélyre nézve magadéva
tenni szives valál.” Kristóf György : Deák Ferenc két levele gróf Mikó Imréhez a Vörösmartyárvák segélyezése érdekében. Irodalomtörténeti Közlemények, 1932. 2. füzet. 184–186.

683

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Hívására vasárnap délelőtt 11–1/2 2-ig s du. 4–1/2 6-ig, valamint hétfőn du. is nála voltam, nagybátyjától elhozott levélanyagát átnézni.
Nagyobb számú levél volt Friebeisz Istvántól,3516 Dózsa Dánieltől,3517 Vachot Imrétől,3518
Tilesch Jánostól.3519
Nehány volt Császár Ferenctől,3520 Fényes Elektől,3521 Hunfalvy Jánostól,3522 Heckenast
Gusztávtól,3523 Komáromy Ferenctől,3524 Klimkovits Ferenc és Mezei József festőktől, Pesty
Frigyestől3525 (2), Szilágyi Ferenctől3526 (2). Volt pár levele Kemény János fejedelemnek, s egy
II. Apafi Mihálynak és az özvegyének3527 is.
Ezekből az utóbbiakat, s Dózsa Dániel és gr. Bethlen Lajos3528 leveleit ma már, mikor az
anyagot elhoztam, nem találtam benne, Kemény János két levelén és Apafinéén kívül.
Volt egy csomó proklamáció, s a XI. honvédzászlóalj 5. századának pár irománya és
mintegy 250 régi gyászjelentés. Ezekből az ötvenes évek írói levelei érnek a legtöbbet.
Nekünk alig van ilyesfélénk, kivált a törzsgyűjteményünkben. Részben megvételre, részint
cserére régi bélyegekkel, elhoztam a gyűjteményt, ma délben.
Megtudtam Keőváryéknál, hogy a náluk levő Bergmann-féle3529 Hatolykai Pál Sándort
és feleségét 1808-ban ábrázoló két képet, valamint még 5 más olajfestményt kászonjakabfalvi
László József,3530 a Keőváry néhai apósa az Erd. Múzeumnak hagyta volt, de Finály Henrik3531 nem fogadta el azzal, hogy ilyen képeket a múzeum nem gyűjt.

3516 Rajkai Friebeisz István (1822–1890) jogász, ülnök, a Pesti Napló állandó munkatársa.
3517 Dózsa Dániel (1821–1899) jogász, író, újságíró. A marosvásárhelyi ítélőtábla, majd a Kúria bírája. Az Ellenőr és 1859-ben a Kolozsvári Közlöny politikai tudományos és szépirodalmi lap
szerkesztője.
3518 Vachot (Vahot) Imre (1820–1879) szerkesztő, író, színműíró. 1844-ben átvette a Regélő Pesti
Divatlap szerkesztését.
3519 Tilesch (Tiles) János (1872–1938) bányamérnök, bányaügyi főtanácsos. A Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke.
3520 Császár Ferenc (1807–1858) költő, műfordító, szerkesztő, jogtudományi író. A Pesti Napló
megalapítója.
3521 Fényes Elek (1807–1876) statisztikus. Az Országos Statisztikai Hivatal megszervezője és vezetője.
3522 Hunfalvy János (1820–1888) földrajztudós, egyetemi tanár. A Magyar Földrajzi Társaság elnöke.
3523 Heckenast Gusztáv (1811–1878) könyvkiadó, nyomdász, könyvkereskedő. 1840-ben társult
Landerer Lajos nyomdásszal.
3524 Komáromy Ferenc (1823–1896) író, műfordító. Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
3525 Pesty Frigyes (1823–1889) történész. Történeti földrajzi és helynévgyűjtő munkássága jelentős.
3526 Szilágyi Ferenc (1797–1876) tanár, történész, újságíró. 1803–1815 között, majd 1821-től a történelem és filológia tanára a kolozsvári Református Kollégiumban. 1841-től 1848-ig a Múlt és
Jelen című kormánypárti lap szerkesztője.
3527 II. Apafi Mihály felesége, majd özvegye, Bethlen Kata.
3528 Bethleni gróf Bethlen Lajos (1782–1867) kerlési birtokos, emlékíró.
3529 Bergmann Ferenc Antal (1762–1807) nagyszebeni festő.
3530 László József (1839 körül–1908) bányamérnök. A kristyori aranybányánál kísérletezte ki és vezette be szabadalmazott aranyfoncsorító malmát, mellyel a kinyert arany mennyisége 20–40%kal megemelkedett.
3531 Kendi Finály Henrik (1825–1898) történész, filológus. Az Erdélyi Múzeum-Egylet titkára, régiségtárának őre.
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Megvan László Józsefnek – kinek az aranymosás terén jeles találmánya van –
Keőváryéknál egy saját maga által szerkesztett és öntött kis gőzgépe s egy fonókereke. Ezeket Keőváryné az E. M. E.-nek ígérte. (Később megvettük 1941-ben.)3532
Ma vittem 3-3 példányt az E. M. E. kiadványaiból az Est könyvesboltjába, hol már egy
sorozat a múlt héten elkelt. S. Nagy László soha egy fillért se adott át árukból.3533
Kicsi Erzsikém már öt napja fekszik erős hűléssel. Tüdőhurut bántja, sok köhögéssel.
Hirschler Józsefet, Vezér Lászlót3534 és Botka Sándor volt főkapitányt ma szabadon
bocsátották. Egy Dávid Lajos nevű hitvány brassai fiatalember miatt tartóztatták le őket, aki
némelyek szerint svindler, mások szerint agent provocateur lett volna. Én inkább hiszem,
hogy közönséges pumpoló, de a románok most kémlátási dühükben alkalmat kerestek és
találtak arra, hogy e pár derék ember elfogatásával is tovább űzzék ismert megfélemlítő
működésüket.
Április 16. éjjel.
Életem egyik legrosszabb napja volt az eltelt mai nap.
Délelőtt a könyvtárban és levéltárban háztűznéző vendégek járása zaklatott fel. Délután
Pósta Béla hirtelen halála híre sújtott le.
Befolyásolt a rossz éjjeli alvásom, s a borús, bús nap is.
Fél tizenegy óra tájban a rendezőszobából a dolgozó helyiségembe indultam, mikor
Valentinyvel az első levéltári szobában a törzsgyűjteménynél két urat pillantottam meg.
Bemenve Valentiny bemutatott. Porutiu Bálint prefektus és Onisifor Ghibu szebeni tanár3535
voltak.
Érdeklődő vendégekül fogadtam őket, s elmagyaráztam a levéltár alakulását, anyagát és
jogi természetét – hangsúlyozva –, hogy ott letétek és tulajdonaink vannak. Állami tulajdon
Halász Ignác3536 és Nyiri Elek kevés anyagát kivéve nincsen is.
Porutiut3537 most ismertem meg, bár látásból emlékeztem reá, csak nem tudtam, hogy
ki.
Ghibut csak nevéről ismertem mostanig. Ő a végén egész piros volt, mikor a gyűjteményt egészen végigjártuk. Látszott rajta az olyan ember kínja, aki valahol nem érzi jól és
otthon magát, mert nem ismeri azt, amit kellene ismernie.
Porutiu kifejezte a látottakról, hogy gyönyörű dolgok, mikor elmentek. Ghibu nem
mondott semmit.
Elmenőben találkoztak Gyaluival, ki reumája miatt később jött fel, s beszéltek vele is.3538
Tán egyelőre nem zavarnak még.
3532 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
3533 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
3534 Vezér László (1874–1932) 1901-ben a gyulafehérvári teológián tanulmányi prefektus, 1906-ban
a Báthory–Apor (Szent József)-szeminárium igazgatója.
3535 Onisifor Ghibu (1883–1972) kormánytanácsi államtitkár, egyetemi tanár. A román Vallásügyi
Minisztérium történelmi–jogi bizottságának elnöke.
3536 Halász Ignác (1855–1901) nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1893-ban a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetemen a magyar nyelv és ugor összehasonlító nyelvészet tanára.
3537 Valeriu Poruţiu.
3538 A könyvtárigazgató beszélgetésük lényegét lejegyezte: „Az elfoglalás előtt már járt nálam, a
könyvtárban, mint látogató, Porutiu prefektussal Ghibu államtitkár. Azt mondják, hogy az
egyetem hirtelen átvételének – mert hisz az átirat szerint okvetlen augusztus végéig nyitva akarták hagyni az egyetemet –, ő volt a mozgatója. Energikus nyugodt ember, szerepét én nem
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Délután fél öt felé Keőváry Arthurral a rendezőszobában éppen két ügyvédi aktacsomót
bontottunk ki, mikor Buday Árpád oda belépett. Rosszat sejtettem, de mikor megmondta,
hogy Pósta Béla most délután szívszélhűdésben hirtelen meghalt, olyan lettem, mint akit
főbe vernek, s ettől a hangulattól estig nem is tudtam menekülni.
Érelmeszesedése volt. A régiségtár lefoglalt és elvitt fegyverei, s az ezekért tartott idézések és huzavonák izgatták, s bajára végzetes hatással voltak.
Délben még ebédelt s délután 1/2 4-kor halott volt. A hírt megvittem Erdélyinek. Őt is
meglepte és megütődött. Bámulatos, hogy ő mennyire eltotyakosodott. Kész vénember, és
semmit sem mer, ahol cselekedni kell. Voltam Lechnernél is.
Este 7-kor az Újsághoz is elindultam, hogy nekrológot írjak Póstáról, de Mátrai Jánossal
találkozva ő mondta, hogy már írtak.3539
Megjegyezte, hogy Póstát általában nem szerették az emberek, s ebben igaza volt.
Konokságig menő makacssága, semmi hibájának, tévedésének el nem ismerése, kíméletlen
politikai egyoldalúsága és gyűlölködése nem voltak rokonszenves vonások, és szakjában
való kiválóságát, értékét és érdemeit kevesebben ismertük, mint gyengéit.3540 Az E. M. E. és
a Régiségtár rendkívül sokat veszített benne.
Április 19. szombat délben és este.
Pósta Béla temetése tegnap volt, délután.3541 Annyi érdekes és emlékezetre méltó történt
a halálával kapcsolatban, hogy most, frissében amit lehet, följegyzek belőle az emlékezetnek.
Tegnapelőtt hallottam, hogy gyára bezárása és a lovai elvétele nagyon bántották. Az
utóbbiakat a román hadsereg részére rekvirálták.
Tegnap délben, midőn az E. M. E. részvétét kifejeztük, szegény síró felesége elmondta
halálát részletesen is. Már hetek óta nehezére esett a járás. Ezért ment mindenüve a kocsiján, két apró lovával. Borzasztóan bántotta őt az, hogy a Honvéd utcában mindennap az
oláh katonasággal tele laktanyák előtt kellett eljárnia. Az utóbbi időben, amint a felesége
mondta, mindig behunyta a szemét, mikor a laktanyák előtt hajtatott, hogy ne lássa az oláh
katonákat.
Időnként fulladási rohamai voltak, s ilyenkor erős szívfájdalmakról is panaszolt. Mindez
a régi érelmeszesedése következménye volt.
tudhatom teljesen átvilágítani, elismeréssel kell lennem iránta a magam s a könyvtár szempontjából. Én ingerült voltam, mikor a könyvtár átvétele után bejött és kemény dolgokat mondtam,
ő türelemmel tűrte és nagymértékben megkönnyítette nehéz elhatározásomat, mert választanom nem lehetett. Szakom, a könyvtári tudományok szabályai és józan ész, a tisztességtudás
parancsolták, hogy ne mozduljak innen. Ha én repatriálok, házamért 450–500 ezer leit ígértek,
akkor a lei Budapesten, 7 koronán állott, és én három és fél millióval mehettem volna Budapestre”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 326.
3539 L. Pósta Béla dr. halála. Ellenzék, 1919. április 18. 3.
3540 Könyvtárigazgatója megerősítette a vélekedést: „Nevezetes halottja volt Kolozsvárnak április
17-én, mikor Pósta Béla halt meg. […] Munkája egy részét pártpolitikai korteskedésre fordította. Sikerült egy választáson többségre juttatnia az ellenzéket, azóta Pósta ellenzéki vezérférfiú
lett, a kormánypártiakat mungóknak nevezte. Gyűlölt mindenkit, aki vele egy párton nem volt,
s ellenben saját embereit tűzön-vízen keresztül érvényre juttatta. Pártpolitikai dühére vall, hogy
Kenessey püspöknek nem köszönt, mert munkapárti, kormánypárti volt”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 543.
3541 Eltemették Pósta Bélát. Ellenzék, 1919. április 20. 3.
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Halála napján csak a felesége volt vele benn, midőn újabb rohama jött. Felült az ágyon,
s halotthalvány lett. A felesége futott, hogy hivassa át a cseléddel a fiát. Intett, majd szólt,
hogy a gyermekeket most nehogy beengedjék. Érezte tán a végét. A felesége, mihelyt szólt a
cselédnek, rögtön vissza is tért. Ekkor már vörös arccal, hátraesett fejjel fuldokolt, s pár
pillanat múlva szeme hátraszakadt. Meghalt. Összes haláltusája mintegy negyedóráig tartott, de nagyon kínos, nehéz volt.
Szegény asszony sírva mondta el ezeket.
Ott volt a kellemetlen modorú, rokonszenvtelen fia, Lajos is. Ezzel igazán nem szeretek
még találkozni sem. Eljövőben találtuk Schnellert, a leányával. Lechnerrel és Erdélyivel
jőve, együtt indult velünk. Szádeczky Gyula is a leányával. Schneller egy pillanatra megállva
kérdezte, hogy az E. M. E. nevében voltunk? Igenlő feleletünkre rögtön azt mondta: Az adta
ki a legszebb gyászjelentést.
Nekem is jólesett ez az elismerés, annyival inkább, mert ő nem tudta, hogy azt én fogalmaztam. Igyekeztem Pósta érdemeit s értékét tömören jellemezni benne.
*
Mikor délelőtt Erdélyinél jártam, hogy az indulás határidejét megbeszéljük, ő nagyon
érdekes visszaemlékezéseket tett. Elmondta, hogy Póstát több mint harminc év óta ismerte.
A Nemzeti Múzeumnál is pár évnyi különbséggel együtt kezdték a pályájukat. Az ő fejlődésére sajátságos hatást gyakorolt Hampel József. Ez az ember jeles tudós, de kicsinyes, szurkálódó, gunyoros, meg nem értő és zsarnoki szellemű főnök volt. Pósta valóságos szabaddá
lett madárnak érezte magát, midőn a keze alól kiszabadult. Kolozsvárt aztán észrevette,
hogy itt az egyetemi tanár nagyság. Ő tele volt tetterővel. Alkotni akart, s itt a viszonyok
nem kedveztek eléggé terveinek. Múzeumi céljai eléréséért fordult a politikához, s az nála
rendre eszközből cél lett, mely aztán tömérdek ellenséget szerzett neki, s ezzel ártott a múzeumnak is.
Erdélyi némi csendes keserűséggel mondta el, hogy Pósta a politizálás dühében sok
tényt elfelejtett. Erdélyi megvásárolta az állam megbízásából a nagy telektömböt, melyre a
könyvtár fölépült s melléje odatervezték a Régiségtárat is. Az állami költségvetésben már
előirányozták az épületére az első 200.000 koronát, mikor Pósta betegsége alatt Apáthy
Apponyinál kivitte, hogy előbb az Állattárat építsék föl, s ezzel a Régiségtár ügye kútba esett.
Apáthyra nem haragudt meg, mert a politika együtt tartotta őket, s remélte, hogy az Állattár
után a Régiségtár fölépítésére kerül a sor. De Apponyi és pártja megbukott, mielőtt Pósta
célját elérhette volna. Ez érteti meg, hogy miért volt oly elkeseredett ellensége Tiszának és
pártjának. Tervei megölőjét látta bennük.
Még egyszer alkalma lehetett volna megnyerni gyűjteménye épületét, s ekkor haragudt
meg Erdélyire. Ő ugyanis Budapesten, amint mondja, ebben az ügyben a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban s a pénzügyinél is járt és tárgyalt. Tőle megizenték, hogy az épület meglesz. Azonban azt is megizenték, hogy Pósta kövesse meggyőződését, de ne exponálja magát. Ne vezérkedjék, ne népgyűlésezzen, és ne táncoljon a hostátiakkal a
választásokon. Nem azért küldték Kolozsvárra.
Erdélyi ezt megmondta, s ekkor éktelen dühbe jőve azt mondta, hogy ő marad, aki volt.
Az épületet építsék fel, ha akarják. Az nem neki kell, hanem az államnak, s az köteles vele.
Ő azonban úgy tesz, ahogy jónak látja, s neki ebben senki sem rendelkezik.
Ezt én Póstától is hallottam. Ő Erdélyi eljárását valóságos politikai kerítésnek bélyegezte.
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Pedig nem volt igaza. Ha én az ő helyében vagyok, minden politikát a földhöz vertem
volna, hogy az erdélyi magyarság nagy és szép múltjának méltó épületet nyerhessek. Mit ért
volna az! És így mit ért, hogy ezt elejtve megmaradt politikusnak?
Ez a politika segített felgyújtani az országot, s most e lángban ő is elégett.
Erdélyi lemondással említette, hogy ez az ügy neki is a további karrierjébe került. Sógora,
Szász Károly,3542 az érdekelt miniszteri tanácsosok, s maga a miniszter is kellemetlen helyzetbe kerültek azzal, hogy küldetése rosszul sikerült. Ezért nem jutott ő föl Budapestre
akkor, s ezért járt le. Energiája is ezekért rokkant meg. Tudta, hogy felülről nincs támogatása.
És Pósta emellett – mindent jól tudva – haragudt reá, s a Richter-ügyben3543 aztán még
jobban szétváltak útaik.
*
A temetésén nagyon szép közönség volt.
Hornyánszky Gyula3544 szép méltatással búcsúztatta, s befejezésében ügyesen célzott a
föltámadásra, melyet mindenki megértett. Lechner beszéde nem volt oly tartalmas – mint
ahogy tőle megszoktuk –, de befejezése szép volt. Buday a tanítvány hálájával és megindultságával beszélt. Végül a Menza ifjúsága részéről egy Pap Zsigmond egyetemi hallgató sablonos beszédet mondott.
A Bánffy-kriptán alól, Kenessey Bélával egy sírkertbe, Szabó Dénessel éppen szembe,
Purjesz Zsigmond közelébe temették. A díszsírhely ügyét úgy intézték el, hogy nem kérték,
hanem Schneller megkérdezte a várostól, hogy gondoskodtak-e díszsírhelyről. Ott a kérdésre, úgy vélekedve, hogy annak úgy kell lenni: azt felelték, hogy gondoskodtak.
Mi a szertartás után is ott maradtunk nehányan a sírnál, s megvártuk a teljes fölhantolást.
Lejövet a temető kapuján kívül elhatároztuk, hogy bemegyünk a Régiségtárba, egyetmást megbeszélni. Haton mentünk oda, az egyetem színház utcai részébe: Buday, Kovács
Pista, Roska, Ferenczi Sándor, Herepei János3545 és én. Legelőbb a Pósta-alapítvány ügye
került szóba. Ezt legelőször Menza-alapítványnak szánták, de számolva azzal, hogy az oláhok a Menzát átveszik, Buday vetette föl még tegnap azt, hogy inkább az Erdélyi MúzeumEgyesületnél kell a begyűlő összeget elhelyezni, hogy egy tisztviselői fizetéshez alapul, vagy
pótlásul szolgáljon. Az Esterházy László-alapból van évente 400 korona. Ha ebből is
begyűlne valahogy bár kamataival 10.000 korona, akkor már egy igen szerény összeg rendelkezésre állana úgy, hogy a napidíjasai fizetéssel egyesítve tisztviselői fizetésül szolgálhatna, s a mai őrsegéden kívül egy ember alkalmazását még legalább lehetővé tenné.
Mert azzal számolnunk kell, hogy ha Isten azzal büntetne, hogy a mai román uralmat
bár csak ideiglenesen is rajtunk hagyná: az E. M. E. azt a viszonyt, amelyhez ma szerződésével van a magyar állammal, semmi körülmények közt sem tarthatná fenn. Mert mi oláh
egyetemet, s oláh mívelődési célokat a magyarok által, magyar célokra alapított szent hagyományokból becsületünk gyalázata nélkül nem szolgálhatnánk. Legfennebb – amint Buday
3542 Szász Károly (1865–1950) politikus, író, kritikus. 1910-ben országgyűlési képviselő, 1917–18ban a képviselőház elnöke.
3543 Richter Aladár.
3544 Hornyánszky Gyula (1869–1933) klasszika-filológus, történész, szociológus, történetfilozófus.
1913-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára.
3545 Herepei János (1891–1970) művelődéstörténész, muzeológus, régész. 1914-től 1923-ig az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárának segédarcheológusa.
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fölvetette – a természettudományi gyűjteményeket, vagy azok egy részét adhatnók bérbe
bizonyos nekünk is megfelelő kikötésekkel; a történelmi gyűjteményeket azonban semmi
szín alatt sem. Ebben mind egyetértettünk.
Ezért kell alapról gondoskodni.
Roska előbb ásatási emlékalapra gondolt, melyből évente lehetne egy-egy ásatást rendezni, de mikor megértette a helyzetet, ő is belenyugodt abba, hogy egyelőre a fenyegető
veszély elé igyekezzünk erőnket összefogni. Végül abban állapodtunk meg, hogy a Póstaalapítványt a Régiségtár céljaira hozzuk össze, s egyelőre közelebbi rendeltetésének megszabását függőben hagyjuk. Isten, s az idő mindent megmutat.
Az összejövetel és beszélgetés nagyon jól fogott, mert a régiségtáriak az E. M. E. pénzügyi helyzetéről nem voltak tájékozva. Csak Buday tudta nagyjából a nehéz helyzetünket,
mert ő nem volt a háborúban; de a többiek nem tudták, hogy az E. M. E. vagyonából közel
félmillió korona-járadék papiros, 100.000 korona pedig hadikölcsönkötvény, ami most vagy
elvész, vagy legalább is nagyon csökken. Egyetlen ingatlanunk pedig a Wass Ottilia hagyatéka, a ház, most még 1–2 évig az adóhátrálékok és javítási költségek miatt alig jövedelmez.
S mikor jövedelméhez az E. M. E. egészen hozzájut, akkor is ma nyomorultul fizetett tisztviselői, napidíjasai, és szolgái fizetését kell elsősorban rendezni belőle.
Ezeket én vázoltam, s reámutattam a szerződés kikötéseire és a fölmondás következményeire. Legalább nagyjában tájékozódtunk, s most mind hálát adtunk az Istennek, hogy
annak idején az államosítás – melyet én soha sem akartam – nem sikerült.
*
Ma délután 1/4 4-kor kimentem Pósta sírjához. Valaki egy gyönyörű alma- és cseresznyevirág-ágat egy magyar nemzeti színű szalaggal összekötve tett le a sírra. Egészen friss
volt.
Mikor tegnap az egyetem előcsarnokában a beszédek bevégződtek, s az egyetemi tanárok a lépcsőről – hol a ravatal fejénél állottak – leindultak, Szádeczky Lajos egy gyönyörű
rózsaszín virágágat tett le a ravatal talpára, abból a virágból, melyből leánya sírján is van egy
szép bokor.
Ez most már nem volt a síron. Talán elhullatták a tegnap az úton, vagy elvitték.
Április 22. kedd délben.
Eltelt a húsvét vegyes idővel, vegyes hangulattal. Olyan volt, mint most minden napunk.
A természet kitett magáért, mert a kertek és mezők olyan virágpompába borultak, mint
május elejére szokott. Ünnep szombatján júniusi meleg volt. Első napján kezdett a meleg
csökkenni. Este már hűvös volt, s a tegnapra hideg lett. Délután havazott, s a gyalui és
járavízi havasokon vastag hóréteg fekszik. Még nem volt fagy, de ha kitisztul, vége a gyönyörűnek ígérkező gyümölcstermésnek és veteményeknek, hogy a megpróbáltatások mértéke
újabb kemény fokkal jöjjön ismét reánk. Az 1817. évi ínséges év időjárása ismétlődik. Csak
Isten megvédne a folytatástól.
Ünnep első napján a Törökvágásig kisétáltunk Székely Gézáékkal. A csepergő eső innen
visszaűzött. Székelyék meghívtak kávé-uzsonnára. Másodnapján a rossz idő miatt egész nap
itthon voltunk.
Április 24. csütörtök.
Hull az eső. Az ég hamisas felhőkkel tele. Délelőttöm jó részét és a Bpestről hazahozott
becsomagolt anyagunk aktáinak keresése foglalta el, s mivel nem kaptam: kedvetlen hangu689
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latom a levertségig fokozódott. Sikerült alaposan eltennem – most már magam elől. Egyszer
már két napomat reákerestem, s ma újra.
Hülye hírek és rossz hírek egyaránt őrlik a lelkemet, emésztik bizalmamat, s az emberek
korlátoltságát látva, kétségbeesés utálatával vesztem el türelmemet irántuk s hitemet a
jóban.
Csak nehány vonás az ezerféle keringő bolond pletykából.
Ünnep első napján az oláhok már kiragasztották a kávéházakba Szatmár és Nagykároly
megszállásáról szóló jelentésüket, s híre volt, hogy Várad felé is Örvéndig jutottak.3546
Másodnapján már az a légből kapott hülyeség járt közszájon, hogy a révi barlangnál elfogták az egész román vezérkart. Ünnep szombatján beszélték, hogy Marosvásárhelyre Beszterce felől erősen hallszik az ágyúszó. Képtelenségnek tartottam, s annak is mondtam.
Ünnep másodnapján „egy jogász”-tól, aki Mvásárhelyről jött, hallották. Szinte hinni kezdtem, bár lehetetlenek látszott. Ma megérkezett Balogh Ignác onnan, s megerősítette azt,
hogy az egész hír hülye hazugság.
Tegnap Andrássy Gyula miniszterelnökségéről értesültek jól, eszerint az antant (!) bízta
meg kormányalakítással, illetőleg elismerte őt Magyarország törvényes képviselőjének.
Azt hiszem, hogy ez a már majd két hét óta elindult ellenforradalmi kormány új híradása.
Tegnap Pap nevű főpostatiszt,3547 ki a Pasteurben volt itt sokáig parancsnok, Keőváry
Arthurnak újságolta, hogy a románok nyolc megyét kapnak Erdélyből, s a csehek megszállották Budapestet. Egyiket úgy nem hiszem, mint a másikat.
A román előnyomulásból azonban úgy látszik, hogy Magyarországon történni kellett
valaminek, amit mi nem tudunk, s ami a Bucuresten átszűrődő cenzúrázott hírekből még
nem szivárgott ide.
Vagy a hadseregben állott be újra valami bomlás, vagy tényleg ellenforradalom van,
melyhez a hadsereg is csatlakozott, s Budapest ellen vonult. Másként nem érthető a román
csapatok hírtelen előnyomulása, nagy győzelmi kiabálása, kevés fogollyal, ütközet nélkül;
míg előbb moccanni sem tudtak.
A székelyek állítólagos csatakozásának is valami még nem érthető oka van – ha ugyan
igaz.
Homály és bizonytalanság, vakság és kínos érthetetlenség mindenfelé.
*
Itt egyes emberek és családok viselkedése jellemzésére följegyzem azt, amit Esterházy
László városi főjegyző feleségéről és hiú leányáról hallottam. Ez a hölgy egy szegény borbély
leánya volt, s Széky gyógyszerész3548 és a felesége, mint szép gyermeket magukhoz vették, s
fölnevelték. Könnyűvérű, üres, léha asszony lett, akinek mindig udvarlói voltak. Ferenczy
Józsival3549 való viszonyát a fél város tudta. Utóbb Harsányi Zsolttal3550 való édes együttlétét
a kertjükben én is láttam.
3546 Április 19-én Szatmárnémetit, másnap Nagyváradot és Érmihályfalvát foglalták el a román csapatok. 22-én bevonultak Mátészalkára, majd Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra.
3547 Pap Kálmán postatiszt, főfelügyelő.
3548 Széky Miklós (1842–1912) gyógyszerész. Mátyás királyról elnevezett gyógyszertára a Széchenyi
tér 41. sz. alatt.
3549 Ferenczy József (1855–1928) irodalom- és sajtótörténész, író.
3550 Harsányi Zsolt (1887–1943) író, újságíró. A kolozsvári egyetem hallgatója volt. Incze Sándorral
szerkesztette a Színházi Élet lapot.
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Ez a hölgy szép, de éretlen és hiú leányával többször román tisztek társaságában volt, és
Segesváry Viktor3551 figyelmeztette, hogy ez magyar úrinőtől nem járja. Segesváry Viktort
ezután kevéssel elfogták, s még ma sincs szabadon. Az ünnepig ki sem hallgatták.
Úgy beszélik, hogy Esterházyné hiúságának az áldozata, aki elbeszélte a román tiszteknek Segesváry figyelmeztetését.
Nehány nappal ezelőtt Féder Ottó, a katonaszabadító városi tanácsos, ki a románok szolgálatába állott, s most szásznak vallja magát, nagy vacsorát adott. Román tisztek voltak nála,
s Esterházyné a leányával ezen a vacsorán is ott volt. Egyik résztvevő tiszt elbeszélte, hogy
hol voltak, s hozzátette, hogy a vacsorán városi előkelőségek is részt vettek. A szereplőket
megnevezve Tokaji Lászlóné3552 azt felelte: „Úgy látszik, hogy Ön nem ismeri a városi előkelőségeket”.
Május 1. csütörtök délben és este.
Reggel óta szakadatlanul havaz, s a hegyek kereken újra fehérek. Ami még megmaradt
vetésből, virágzásból most már elpusztul. A virágzásukban hátramaradt almafáknak ez a
kegyelemdöfés.
Tegnap délben járt nálam Orosz Endre,3553 a néprajzi gyűjteménye ügyében.
Mondja, hogy december elején a Gyulafehérvárról hazaérkezett apahidai román pap
felhívta őt arra, hogy gyűjtését a Kolozsvárt állítandó román múzeum számára adja el. A
sátoros cigányokra vonatkozó gyűjtését régebb Berlinbe, s az összest a budapesti néprajzi
múzeum részére is kérték. Póstával többször tárgyalt, de Pósta azt kívánta tőle, hogy mivel
ő csak egyetemi végzettségű embereket alkalmaz, s ő nem az: tanári diplomája híján, mintegy ennek ellenértékéül ajánlja föl gyűjteményét díjtalanul, s így ő előterjeszti múzeumőri
kinevezésre, vagyis berendeltetésre a múzeum mellé. Ezen az alapon ő nem mehetett a
vásárba. Máskor szó volt pénzértékben való átvételről. Ilyenkor Pósta a római emlékek megbecsülésére Budayt, a prehistorikus és néprajzi emlékek becslésére Roskát delegálta. Orosz
mind a kettővel összeveszett. Mind a kettő az irodalomban ledorongolta őt, s mégis Pósta
éppen ezeket jelölte ki a vele való tárgyalásra, holott jól tudta viszonyukat vele. Természetesen ő ebbe sem ment bele. Kovács István kiküldésébe belényugodt volna s ezt – amint
mondja – kérte is, de ezt nem küldték ki, hanem valahányszor a Régiségtárba ebben az
ügyben elment, mindig Budayval és Roskával fogadták.
Most Orosz Márkihoz és Cholnokyhoz ment, s ezek szeretnék, ha gyűjteménye Kolozsvárra kerülne. Hozzám is azért jött, hogy az E. M. E. részéről tegyünk valamit.
Az ő ügyében kétféle a baj.
Egyik Pósta merevsége volt. Ő elvi és bürokratikus álláspontján az intézete két szakemberét delegálta, s a dolog személyi oldalát nem nézte. Úgy fogta föl a dolgot, hogy Buday és
Roska jogos bírálattal illették Orosz irodalmi és tudományos működését – s ebben igaza is
volt. Az ő felfogása szerint emellett Orosz gyűjteményének értékét Buday és Roska teljes
tárgyilagossággal bírálhatta meg. Elvileg ez is igaz, de gyakorlatilag ez célszerűségi kérdés, s
itt nem számolt az emberrel.

3551 Segesváry Viktor, a kolozsvári városi tanács egyik fogalmazója.
3552 Tokaji László (*1868), az Erdélyi Gazdasági Egylet elnökének a felesége.
3553 Orosz Endre (1871–1945) régész, helytörténész. Apahidán, majd Kolozsvárt tanító. Az Erdélyi
Kárpát-Egyesület főtitkára, 1914–17 és 1930–33 között az Erdély turisztikai folyóirat szerkesztője. 1926-tól a kolozsvári Néprajzi Múzeum őre.
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Orosz nem az az ember, aki felejteni tudta volna az irodalom harcában kapott sebeket.
Ő nem tudott különbséget tenni a folyóiratok hasábjain, a tudományszak színvonaláért és
megbízhatóságáért harcoló szakemberek bíráló észrevételei, s keménysége mellett, azok
hivatali küldetése és megbízása mellett lehető más föladatával más föllépése, és kötelessége
közt. Animozitás vezette velük szemben, s szenvedett keserűsége annyira uralkodott rajta,
hogy ezt más érdeknek alárendelni nem tudta. Ehhez járult aztán Pósta kétségtelenül nem
szerencsés modora, és a két ellenfél forszírozása, ahelyett, hogy okosabban nem exponált
emberrel alkudoztasson és becsültessen. Nem számolt Orosz emberi érzéseivel, amikkel az
ügy érdekében számolni kellett volna. Ezért nem mehetett az ügy dűlőre.
Orosz viszont tisztán szubjektív szemüvegen nézte az ügyet, s ez volt a másik baj: Ellenségeket látott azokban, akikkel tárgyalnia kellett, s személyes sérelmeit felejteni nem tudva,
maga is gátakat épített ügye elé.
Most is gyűjteményét szeretné behozni, mert Apahidán nincs biztonságban. Szeretné
átadni is a múzeumnak, de viszont mint őr, szeretne azzal együtt ő is bejönni a múzeumhoz.
Körvonalaztam előtte a helyzet nehézségét. Sem én, sem senki az Elnökségből, vagy a
választmányból gyűjteménye megvételére kötelező nyilatkozatot nem tehetünk, bár kétségtelen, hogy annak megszerzése gyűjteményünkre csak előny, s én melegen óhajtanám is azt;
mert pl. a kolozsvári szilajpásztorság tárgyi emlékei, úgy a vándorcigányság néprajzi tárgyai
rendkívül értékes emlékek, s a mi gyűjteményeinkből merőben hiányoznak. A mai helyzetben azonban nem tudjuk, a holnap mit hozhat, s nem költhetjük le magunkat, mert nincs
pénzünk. Vagyonunk háromnegyede koronajáradék-papirosban, százezer korona hadikölcsönben van. Ezekből vesztünk. A Wass Ottilia-féle ház és hagyaték jövedelme így tán csak
éppenhogy vagyonunk régi színvonalát biztosítja. Az államsegély kérdése függ. Isten titka,
hogy ezzel is mi lesz. Mai pénzügyi helyzetünkben lehetetlen reális számítást tenni.
Nem lehet szó most őrré alkalmaztatásáról sem, mert a Régiségtárnál ez a hely be van
töltve, s új állás szervezését vagy díjazását pénzügyi helyzetünk nem bírja meg. Én azt ajánlom, hogy a gyűjteményt ideiglenes letétül helyezze el gyűjteményünkben, hogy megmaradását emberileg biztosítsa, s közben tárgyalhatunk. Erre nézve én beszélek, hogy a Régiségtár Kovácsot küldje ki, akinek kiküldésébe állítólag már a háború előtt Márkinak is Pósta
ígéretet tett. Ha aztán dolgaink jóra fordulnak, természetesen én is mindent elkövetek a
gyűjtemény megszerzése érdekében. Most azonban üres biztatásokkal nem áltathatom,
mert a mai helyzetben ezek teljesítésére az Egyesületnek semmi biztosítéka sincs. Megköszöntem, hogy fölkeresett.
Délután beszéltem Vajna Andrással – végzett joghallgató – a questurán, aki januárius 3
óta távol volt, s Szatmárnémetiben átélte a bolsevizmus idejét. Igen érdekes dolgokat s részleteket mondott el. Úgy látszik, hogy ott is az volt a fő baj, hogy elméleti idealisták, helyesebben elvetemült doctrinairek és gazemberek állottak elöl, s a csőcselékre támaszkodva
terrorista uralmat létesíttek, úgyhogy az elgyötört intelligencia megváltásként volt kénytelen üdvözölni a román csapatokat, melyek oda bevonultak. A „tanácszászlóalj”-nak nevezett 150–200 főnyi testőrgárda egy része pl. oláhcigányokból és hasonló megbízhatatlan
emberekből állott. A kat. püspököt két szobára, kanonokjait egy-egy szobára szorították, s a
püspökhöz egy lengyel zsidó susztert szállásoltak be, úgyhogy a zsidó hitközség maga szólította fel távozásra, s mikor a bolseviki uralom megbukott, ők maguk dobták ki a püspöktől. Egy zsidó népbiztos az apácakolostorban éppen nagypénteken szedette le a feszületeket
és a Krisztus-képeket azzal az indoklással, hogy a Jézust ezen a napon végezték ki, s mivel
valószínű, hogy nem támad föl: felesleges emlékeit is el kell távolítani.
692

EME
1919

A 12-sek állandó ellenségeskedésben éltek a székelyekkel. A frontszolgálattól bújtak,
elszöktek. Végre két századjukat a székelyek le is fegyverezték. A székelyeknél jó fegyelem
volt. Számukat felső-magyarországi menekült, állástalan magyarok egészítették ki. Ki tudja,
azóta mi van szegényekkel!
Május 2, péntek délben.
Balogh Ignác mondta ma nekem, hogy az az Alexandru Il. Pop Avoramescu nevű romániai katonaorvos, ki tegnap délután a könyvtárat két itteni román fiatalemberrel végignézte,
élénken érdeklődött, hogy a könyvtár a bolseviki uralom és a Kolozsvárért folyt harcok alatt
nem szenvedett-e károkat? Tehát ő úgy tudta, hogy itt bolseviki uralom volt, s Kolozsvárt a
román csapatok harcokkal foglalták el.
Miket hazudhattak a romániai lapok a világnak, ha ez az intelligens ember elhitte, s mit
hihet a többi? Mit tarthat rólunk a tőlük informált külföld, s mit várhatunk mi azoktól, akik
a mi viszonyainkról hazugságnál egyebet alig ismernek?
Sorsunk borzasztó. Most a debreceni, szatmári és váradi tisztviselők a bolseviki csőcselék üldözése miatt állás és kenyér nélkül maradva, vagy attól félve, letették a kényszeresküt,
s mi, a megvetett erdélyiek, szigetként állunk a román tengerben. Félős, hogy el ne merüljünk, s össze ne csapjanak fölöttünk egyfelől a kapzsi és hazug, önző idegen uralom, más
részről a kísérletező, lelkiismeretlen, megértést nem ismerő zsidó és csőcselék uralom
szennyes hullámai.
A lelkünktől idegen két rossz között élve elsorvadunk, s az igazunkat majd a sírkövünkre
írhatják.
Este.
A könyvtár zárása után Pap Domokossal sétálva, a Wesselényi utcán 70–80 fogoly
magyart láttunk fölkísértetni. A főtér sarkán megállva néztük a szomorú menetet. Elöl egy
olyan altiszt jött feltűzött szuronnyal, akinek fekete-sárga kardbojt csüngött még a szuronyáról. Az első sorokban több polgári fogoly jött, s köztük egy nő is, hátrább jóval több volt
a katona. Dermesztő hideg szél fújt, s e szegény emberek fele mezítláb volt. Kétségtelenül
elvették a lábbelijüket a jóérzésű, humánus, mívelt, jóindulatú „hódítók” – mert így szokták.
Ez természetesen nem baj, mert nem a párizsi békekonferencia kiváltságos farizeusaitól
veszik el, csak üldözött, nyomorult magyar foglyoktól.
A polgári foglyok közt volt 15–20 igen züllött, sötétarcú alak. Alighanem bolsevikik
lehettek. Nehány azonban nyílt, jóarcú, nyugodt ember volt. A katonák majd mind lerongyolódottak voltak. Később a csendőrlaktanya felé sétálva, ott láttuk őket a hidegben sorba
állítva az udvaron. Egy 25 személyre szóló üstből adtak a majd négyennyi embernek vacsorát.
Tegnapelőttre virradó éjjel lefűrészeltették a városháza elől a Kárpátok Őre védő épületét.3554 Akkor voltak itt az angol tisztek. Talán nem akarták, hogy az üres épület feltűnjék
nekik, s megtudják a történetét.
A hét elején hétfőn és kedden déltől délután 5–6 tájig folyton dörögtek az ágyúk. Valószínűleg céllövési gyakorlat folyt, de az emberek mindent kombináltak.

3554 Balázs Károly : Elpusztított emlékműveink. Az utódállamokban elpusztított vagy megrongált
emlékműveink és szobraink képeslapokon. Bp., 1996. 34. (Képeslevelezőlap-gyűjtők kiskönyvtára 4.)
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A dési katonazendülés hírét, s történetét hamar hallottuk. Nincs köszönet az ilyenben.
A román katona alacsony intelligenciájával fegyelem nélkül csak rabló lenne.
*
Egy körfogó hír. Mikor a színház átvétele és a román papi gyűlés volt, egyik főtéri üzlet
kirakatát két kereskedősegéd takarította. Közel hozzájuk két román pap beszélt, s egyik
elmondta, hogy az antant Erdélyt nem adta nekik. Az egyik kereskedősegéd tudván románul, örömében túl hangosan tolmácsolta a jó hírt társának, s a két pap meghallotta. Elhallgattak, s elmentek, de pár perc múlva a két segédet elvitték, hogy a hír ne terjedjen. Azonban a kereskedőtől mégis elterjedt.
Egy heténél több, hogy burkoltan hallottam e hírről, s ma ebben a formában újra. Adná
Isten, hogy igaz legyen.
A román király3555 kedden érkezik ide. Lobogókkal, s a hirdetés szerint „drága és ékes
szőnyegekkel és pamlagokkal” ki kell díszítni a tiszteletére a házakat.
Gyalu felé még mind van hó a hegyeken.
Május 4., vasárnap délelőtt.
Tegnap az Új Világ című nagyszebeni magyar nyelvű román propagandaújságban olvastam dr. B[oér] P[ál] erdélyi „ősnemes”-nek a debreceni bolsevista uralomról festett és
nagyított képeit. Holényi százados szerint, ki másokkal beszélt, hülye zűrzavar és polgári
ijedtség volt ott inkább, mint rémuralom. Az Új Világ vezércikke reálicitál a megijedt ősnemesre. Ez egy közönséges kalandor. Boér Pál,3556 ki ezelőtt négy nappal itt a kávéházakban
adta le kiszínezett tapasztalatait, s úgy ment Szebenbe, talán nem minden érdek nélkül.
Én rég ismerem. Az E[rdélyi] N[emzeti] Múzeum könyvtárának […]-ban3557 egy donationalis és két címeres levelet adott el 80 koronáért, mint családi leveleit. Nemsokára kiderült, hogy azokat a fogarasi Ferenc-rendi zárdából, a berivói Boérok ott letett levelesládáiból
jogtalanul – a gvárdiánt félrevezetve – hozta el. Berivói Boér Géza Esztergom egyházmegyei
áldozópap3558 mondta el nekem az ügyet tavalyelőtt, midőn itt kutatott, de a levelek kikérésében írott „emlékei” megvannak az E. M. E. irománytárában […]3559 szám alatt, s azokat jól
ismertem Boér úrral együtt. És ez most jön „megmenteni” a székelységet. Szélhámos, aki
kihasználja a mát, hogy holnap továbbállhasson.
Május 7., szerda este.
Még mind tart a hűvös márciusi idő. A gyalui havasokon még vastagon áll a hó. Tegnap
este séta közben a Törökvágástól láttam, hogy foltonként még a feleki hegyeken is bővön
van. Szerencsére tegnap már csak keveset, s ma egyáltalán nem esett az eső, úgyhogy a Szamos nem áradt tovább, s ha valami nem jön közbe, itt legalább nem önt ki. Dés környékén
rengeteg kárt tett. Mikó Miklós sógorom mondja, hogy a Maros is Marosújvár környékén
mindenütt kiöntött. Ugron Istvántól hallottam a tegnap, hogy Koronkában a park fái közül

3555
3556
3557
3558
3559
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I. Ferdinánd (1865–1927).
Boér Pál cserhátszentiványi állami iskolai tanár.
Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
Berivói Boér Géza 1920–21 között a Katholikus Élet szerkesztője.
Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
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a nagy hó sokat letört. Toldalagi László gróf beszélte, ki a nagyobbik fia3560 lakodalmán volt
itt, aki a gr. Bethlen Ödön kisebbik leányát3561 vette el.
Ma olvastuk a Keleti Újságban, hogy az egyetemi könyvtár szervezéséről gondoskodtak
Bukarestben. Furcsa szervezés az, ahol látatlanban intézik el a tisztviselőket, illetve azt, hogy
hányra van szükség. Látszik, hogy nem sok nagy könyvtárral volt dolguk.
Tegnap Kun Béla gyalázatos ajánlata háborított fel sokunkat.3562 Tessék Magyarországból mindent elfoglalni, csak Budapest maradjon nekik. Ez a lényege. A válasz méltó volt az
ajánlathoz: Budapestet francia gyarmati katonák fogják elfoglalni. Most tehát a judapesterek3563 is megízlelik közelről a háborút, ha távolról nem tetszett, s felborították az
országot. Valamit egyenek a főztükből ők is. Csak szegény jó magyarokat sajnálom, akik a
bolseviki uralom után most a gyarmati katonaság embertelenségeit is el kell hogy viseljék.
A tömeget nem szánom, mert az megérdemli a saját maga csinálta sorsát.
*
Tegnapelőtt dr. Kiss Géza, a debreceni egyetem rektora3564 ideérkezett. Erdélyit hazakísérve a Majális utcában én is beszéltem vele. Rémeseknek mondja a debreceni állapotokat a
bolseviki terror alatt. Teljesen átéreztem, s lelki meggyőződésem nekem is, hogy ez csőcselék- és tolvaj-uralom. Isten őrizzen tőle. Másfelől az is biztos, hogy Kiss Géza nem bátor
ember, s előadásából és fölfogásából, mellyel a váradiak eskütételét megítélte, megérzett a
zsidó: ubi bene, ibi patria.
Milyen szerencsétlen szegény magyarság! Hazáját védve szervezett nemzetközi bandák és
rablócsordák soraiba jut, s olyan „magyar kormány” dirigál nekik, mely elárulja az országot.
Nem csodálom, ha letették a fegyvert, mintsem e rablókért és anarchiájukért harcoljanak.
Tegnap és ma sok magyar katonát vittek itt át, állítólag rövidebb internálásra. Lehet,
hogy ebből a bolsevikik elleni fölhasználás lesz a besszarábiai fronton. Itt ment át Kulcsár
Károly alezredes is, aki velünk egy házban lakik.
Hétfőn – 5-én – kezdtük a Wass Ottilia-féle hagyaték átszállítását a Régiségtárba.
Ma hallottam Gyaluitól, hogy Lechner Károlyt is megidézték a Régiségtárban őrzött
fegyverekért, s felelőssé tették ezzel, mint az E. M. E. alelnökét. Igazi kákán bogkeresés és
tudatlanság, vagy rosszakarat.
3560 Nagyercsei és gelencei gróf Tholdalagi László Viktor (1892–1942) vegyészmérnök, katonatiszt.
3561 Bethleni gróf Bethlen Sarolta (1897–1964).
3562 1919. május 2-án a Kun-kormány békét kért. A békeajánlatban Kun Béla elismerte a románok
minden területi követelését, cserébe fegyvernyugvást és a magyar belügyekbe való be nem avatkozást kért. A románok csupán fegyverszünetet ajánlottak, azt is csak a Szövetséges Legfelsőbb
Parancsnokság nyomására.
3563 A korában divatos kifejezés Karl Lueger bécsi főpolgármester szójátéka.
3564 Kiss Géza (1882–1970) jogász, jogtörténész, egyetemi tanár. 1907-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára, 1913-ban dékánja. 1919 májusában egyeteme nevében üdvözölte a Nagykárolyban tartózkodó I. Ferdinánd román királyt, és titokban tárgyalásokat folytatott az Erdélyt megszállók képviselőivel. A debreceni egyetemen felfüggesztették állásából, és
valamennyi egyetemi kiadványból törölték a nevét. Tettének nyilvánosságra hozatala előtt átmenekült Kolozsvárra, ahol a román állami esküt megtagadó magyar egyetemi tanárokat próbálta más belátásra bírni. Mindezekért a kolozsvári magyar társadalom kitagadta. Ennek fényében érthetőbb Kelemen Lajos visszaemlékezés-részlete. „Réz Mihály szemével tetőtől-talpig
végigmérve Chiş Ghezát – ahogy őt akkor nevezte és írta jóformán minden magyar –, megvető
tekintettel hátat fordított neki, s hozzám fordulva hangosan azt kérdezte tőlem: Te miért köszönsz ennek a gazembernek?” Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 64.
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Május 13. kedd.
Tegnap délelőtt történt meg az egyetem hirtelen meglepetésszerű átvétele,3565 s ugyanekkor a könyvtáré is. Bichigean Vazul naszódi gimn. tanárt3566 küldték az átvétel foganatosítására. Gyalui az átadást megtagadta, s Bichigeannal és kísérőjével, egy egyetemi hallgatóval
átment a rektorhoz, aki utasította, hogy a fegyveres erőszaknak – melyet az átvevő kilátásba
helyezett – ellent nem állhatva, az átvevést passive engedje. Felolvasták előttünk a katonai
parancsnokság rendeletét,3567 mely szerint helyünkön kell maradnunk, s esküt nem kívánnak tőlünk. Aki helyét elhagyja, azt letartóztatják, s 24 óra alatt különvonaton a Tiszán túlra
szállítják.
Legalább az esküt nem követelve nem hoztak lehetetlen helyzetbe, s mindenki helyén
maradt, mert így többet is szolgálhat az ügynek, mint céltalan, kihívó kiugrással.3568
A jegyzőkönyvet Gyaluidiktálta, Valentiny írta, s Ferenczi Miklós és én voltunk az aláíró
tanúk.3569 Jegyzőkönyvre vettük, hogy az E. M. E. rendelkezési jogát fenntartja, s erre az
átvevő nem tett kifogásoló észrevételt.
3565 A Ferenc József tudományegyetem 1919. május 12-én történt elvételének jegyzőkönyvét l. Erdély magyar egyeteme i. m. 438–439.
3566 Vasile Bichigean naszódi gimnáziumi tanár, a nagyszebeni román kormányzótanács kultúr- és
közoktatásügyi osztályának megbízottja. Uo. 431.
3567 A nagyszebeni román kormányzótanács közoktatásügyi miniszterének rendelete a kolozsvári
egyetemi tanárok eskütételére vonatkozólag. Uo. 431–433.
3568 Időközben a Ferenc József Tudományegyetem tanácsa is megvitatta a kialakult helyzetet és a
tanúsítandó magatartást. Uo. 433–434.
3569 Az Egyetemi Könyvtár hivatalos átadásának teljes szövege: „Jegyzőkönyv 52/1919 sz. Felvétetett
Kolozsvárt, 1919. évi május hó 12-én, a Magyar Tudományegyetem Könyvtára átadása, illetőleg
a nagyszebeni Román Kormányzótanács által való átvétele alkalmával. Jelen vannak: a nagyszebeni Román Kormányzótanács megbízásából Bichigean Vasile tanár, aki megbízását Tanács
kultúr- és közoktatásügyi osztályától 14336/1919 számú megbízólevéllel igazolja. Az Egyetemi
Könyvtár képviseletében dr. Gyalui Farkas könyvtárigazgató. A jegyzőkönyvet vezeti Valentiny
Antal könyvtárőr. Jelen vannak, mint tanúk Kelemen Lajos tanár, aki egyúttal az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára és dr. Ferenczi Miklós egyetemi könyvtártiszt. Bichigean tanár úr a nagyszebeni Kormányzótanács nevében kívánja az Egyetemi Könyvtárnak azonnal való átadását,
megjegyezvén egyidejűleg, hogy az egyetemet átvették. Kijelenti továbbá, hogy a nagyszebeni
Tanács rendeletéből a könyvtár tisztviselőitől nem kívánnak esküt, de követelik, hogy mindenki maradjon helyén és folytassa működését. Bemutatja a kolozsvári román térparancsnokság
72. számú nyílt rendeletét, mely szerint azok az egyetemi tisztviselők és alkalmazottak, akik
helyükön nem maradnak meg, és nem folytatják tovább működésüket, azonnal letartóztatnak,
és 24 órán belül különvonattal a Tiszán túlra szállíttatnak. Dr. Gyalui Farkas könyvtárigazgató
kijelenti, hogy fölöttes hatósága, mely az Egyetem Könyvtára fölött rendelkezik, első fokon a
kolozsvári Tudományegyetem Tanácsa és Rektora. Maga részéről tiltakozását jelenti ki az ellen,
hogy az Egyetem hatóságán kívül álló közegek a könyvtár átvétele fölött vele rendelkezzenek,
minthogy azonban a nagyszebeni Tanács küldötte fegyveres erőszak alkalmazását helyezte kilátásba, és az erőszak jelképéül nevezett igazgatónak vállát érintette, dr. Gyalui Farkas kijelenti,
hogy az Egyetem minden jogának fenntartásával a további tárgyalásokat folytatja és illetve miután az imént vázolt események lefolyása után a Rektor úrtól személyesen értesült, hogy az
Egyetem átadása fegyveres erőszakkal megtörtént, mely aktus folyamán az egyetem álláspontja
és jogfenntartása az erőszak ellen megtörtént, a maga részéről ilyenformán az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, mint az egyetem tisztviselőjének álláspontja mindenben egyezik a könyvtárra vonatkozólag is, az egyetemi átadó Rektor úr álláspontjával. Minthogy azonban az Egyetemi
Könyvtárral együtt és egy épületben kezeltetik az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára, melyhez
kapcsolódik kézirattára és levéltára, az igazgató úr kijelenti, hogy e könyvtár magántulajdona az
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Május 21. szerda.
A múlt héten minden délután ásni voltam a Csikóréten3570 levő kis 200 négyszögöles
tisztviselői földünkön. Délelőtt Imre sógoromés Zsakó Gyula ásták. Egyetlen délután nem
mehettem, de viszont ahelyett egy más délelőtt, mikor sógoraim az eső miatt nem dolgozhattak, én délután 4-től este 9-ig ástam és gereblyéztem. Ma reggel az utolsó kis darab is
bevégződött, s tegnap már megkezdtük az ültetést. A munka mindennap elfárasztott, s
ezért, s egy hétig tartott hűlésemért nem is írhattam föl eseményeket.
Egész hét bizonytalanságban telt el. Úgynevezett jó hírekben sem volt hiány; de már
fázom ezektől, mert rendesen a valóság jeges zuhanya jön reájuk. Így magyar polgári kormány alakulása, Erdély nekünk maradása tartotta magát napokig, de az előbbiről bebizonyult, hogy kacsa, s az utóbbiról sincs sajnos pozitív alapunk.
Szombaton »múlt egy hete« Nagyváradról Lattyák Sándorral az a hír jött, hogy Pázmándy Dénes Párizsból Prágán, Kassán át odaérkezve azt hozta, hogy Erdély nagy része
nekünk marad.
Május 24., szombat este.
Félbeszakadt följegyzéseimet folytatom. A munka körül tett tapasztalataim legérdekesebbje az a rengeteg falopás, aminek egy hétig minden nap tanúja voltam. Minden délután
elvittek mellettünk 34 szekér fát a gyalogszeres tolvajok. A monostori Kétvízköz szegény
népéből 810 éves gyermektől öregemberig és asszonyig minden rendű népség egyedül, kettős, hármas, sőt néha ötös-hatos csoportokban állandóan hordta a fát. Némelyik 1-2 hosszú
ágat, mások egy szál vastagabb fát, egy-egy 45 szál ágcsomót húzott maga után, vagy hozott
a vállán. Egy-egy délután 1520, sőt, néha 2530 ember és gyermek vonult így el rendre mellettünk az Epres úton. Mind a Hója erdőnek a Kányafőn túli részéből hordták, melyet, amint
mondják, rettenetesen letaroltak. A faemelők közt cigányoktól postaszolgáig, vasutasig
mindenféle ember volt. Tegnap hallottam, hogy Róka László postaszolga, kinél a Sütő utcában földmíves szerszámainkat tartjuk, szintén kiindult, hogy fát hozzon, de azzal térítették
vissza, hogy most már csak a románoknak szabad hozni. Tehát privilégium a lopásra, nemzetiség szerint.

Erdélyi Múzeum Egyesületnek, s mint magántulajdon egyáltalán nem esik a jelenlegi átadás
aktusába ugyan – amit a küldött Bichigean úr is elismer –, mégis szükségesnek tartja már most
hangsúlyozni, hogy a könyvtár tulajdonosául és rendelkezőjéül az Erdélyi Múzeum Egyesület
tekintendő, melynek minden, a könyvtárra vonatkozó jogai is fenntartatnak. Végül dr. Gyalui
Farkas igazgató kijelenti Bichigean tanár úr kérésére, hogy közölni fogja megbízásának a tisztviselőkre vonatkozó részét az összes tisztviselőkkel és alkalmazottakkal, mégpedig nyomban. A
jegyzőkönyv felolvastatván, úgy Bichigean tanár úr, mint Gyalui Farkas dr. által két egyező
példányban kiállíttatván, aláíratik, illetve Bichigean tanár úr óhajtására az eredeti jegyzőkönyven kívül egy másolati példány is aláírva átadatik. Lejegyeztetik pótlólag, hogy a személyzetre
vonatkozókat az alulírt igazgató nevezett megbízott jelenlétében a személyzettel közölte. Kolozsvár, 1919. évi fent írt kelettel. Dr. Gyalui Farkas s. k. egyetemi könyvtárigazgató Valentiny
Antal s. k. jegyzőkönyvvezető Vasile Bichigean s. k. főgimnáziumi tanár, a nagyszebeni Román
Kormányzótanács megbízottja, Kelemen Lajos s. k. mint tanú Dr. Ferenczi Miklós s. k. mint
tanú”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921 i. m. 318–319.
3570 Csikós-rét, másnéven Csikós-kert = A Kisgereblye utca végétől nyugatra, a Fekete-palló mellett,
a Szamos és a Kis-Szamos közötti terület. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 556.
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Jellemző a plebs gondolkozására, ami velünk történt. Szerdán Aranka, Imre, Gyula,3571 a
két gyermek, s a német leány ott voltunk a földön és dolgoztunk. Öt óra tájt két 16–17 éves
leány, s két kisebb leányka fát hoztak. Velük jött egy 18–20 éves szegényebb külvárosi polgárleány is. Minket munkában látva a nagyleány hangosan, hogy hallhassuk, beszélt a többinek: „Csak nyomják. Jól esik a munka éhomra”. Mikor arra fordultam, pofáját eltakarta és
félrenézett.
Ő lopni jár, s azzal, aki dolgozik, csúfolódik. Ez a felséges, egyenlő és általános választójogos szent nép. S ezt az éretlen és aljas csürhét ilyen felfogásban és neveletlenségben úrrá
akarják tenni dolgos és tanult emberek fölé.
Róka László beszélte el, hogy Zilahra hazamenvén anyját meglátogatni, a város lakóinak
alig tizedét láthatta még otthon. Sok bolt, ház feltörve, kirabolva, a szőlőkből a venyigék
kitépve, a karók elégetve. Őt a főutcán elfogták, s mivel nem volt utazási igazolványa, az oláh
csendőr altiszt 200 koronát kért tőle, hogy megmeneküljön a büntetéstől és az eltoloncolástól. Végre 60 koronában megalkudtak, s így kikerülte a büntetést, vesztegetéssel.
Bokajból3572 viszont az a hír jött be Zsakóékhoz, hogy ott a rablott holmit az oláhoktól
román csendőrök összeszedték, s kegyetlenül elverték a rablókat. Ezek átkozták őket, s
áldották a magyar csendőröket, akik nem így bántak velük. Igaz; de a bánásmódban a
román csendőröknek van igaza a rablókkal szemben.
*
Május 17-én, szombaton délben vitte ki br. Apor István az 1916 őszén behozott négy
láda könyvét, kéziratát és levelét. Az utóbbiakat idővel, ha a mai viszonyok jobbra fordulnak, s a megdézsmálástól sem tarthatunk, ideígérte letétbe.
Keőváry Arthur már 10-én kivitte egész csereanyagát. A családja heccelte föl.
Tegnap délután Derzsi Dezső óvári Karolina téri kereskedőtől négy kötet kéziratot, két
könyvet, s egy XVIII. századvégi tordai perlevelet kaptunk ajándékul.
Hirschfeld Sándor3573 izente ezelőtt 10 nappal, hogy nézzük meg, de akkor nem lehetett.
Most lementem Pap Domokossal Hirschfeld utasítása nyomán. Derzsiről kiderült, hogy
városfalvi székely és unitárius ember. Kölcsönös örvendezés lett a fölfedezés vége, s ő ajándékba adott mindent a múzeumnak.
Az emlékek egy Búza utcai most vásárolt régi házból valók. Valami katonatiszt lakott ott,
s annak egy ládáján sok iromány volt. Mikor a rekvirálás és fegyverkutatás volt, a ládában
valami fegyverneműt találtak, s az oláh katonák szétdobálták a ládáról a könyveket és kéziratokat. Egy részük úgy szétment, hogy össze sem állították, hanem más lomokkal elásták
az udvaron. Ezeket is kiássuk. Egy csomót Keőváry Arthur elvitt.
Legérdekesebb közülök egy teológiai jegyzet végéhez csatlakozó 1814-beli magyar útinapló Bécstől Göttingáig, illetve Berlinig. Írójától még egy teológiai kurzus van az ajándékok közt, de neve nincs rajta. Tán sikerül meghatározni.
Keőváry tegnap egy Kemény Zsigmondtól való 1854-beli levelet hozott 63 bélyegért.
Volt nála még egy Jósika- és egy Szász Károly-féle3574 levél. Egyiket sem láttam volt nála a
több levél közt. Tehát nem járt el azzal az őszinteséggel és nobilitással velem szemben, amivel én vele, hanem kivett előre a levelekből. Szaporította a tapasztalataimat.
3571
3572
3573
3574
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Zsakó Aranka, Mikó Imre és Zsakó Gyula.
Bokajfelfalu.
Hirschfeld Sándor fűszer- és csemegekereskedő a Mátyás király tér 16. sz. alatt.
Szemerjai Szász Károly (1829–1905) költő, író, műfordító, egyetemi tanár. 1884–1903 között a
Duna-melléki református egyházkerület püspöke.
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Újra „jó hírek” járnak. Isten őrizzen. Orosz Endre ma újra nálam volt a délelőtt.
Május 27., kedd este.
Reggeltől délután 5-ig szobafogságban voltunk. Ma volt itt Ferdinánd, román király.
A lapokban megjelent hivatalos rendeletek szerint délelőtt 9-től du. 6-ig, a hivatalos
program alatt azokon az utcákon, hol a királyi pár járt, korlátozott volt a forgalom. Az ablakok redőit, függönyeit le kellett ereszteni, s az utcai szobákban sem volt szabad az elvonulás
ideje alatt tartózkodni.
Érthető biztonsági intézkedések, de legalább a mi utcánkban – értelmetlenül hajtották
végre.
Itt a klinikákra késő délutánra »jött« készült a királyi pár, s innen visszatérőben délután
1/2 6 órára volt tervbe véve az egyetemi könyvtár megtekintése. Az intézkedés erre az időre
szólott volna. Azonban már reggel 9 után bejött egy rendőr, s a házmesterre reáparancsolt,
hogy minden ablakot függönyöztessenek le. Egy óra múlva ismételten bejött, mert a harmadik emeleten, egyik oldalon nem voltak a függönyök lehúzva, s felizent a lakókhoz. A kapu
elől elzavarta a játszó gyermekeket, s a házmesterrel betétette a kaput.
Így a besötétített utcai szobákból az ebédlőbe és a konyhába húzódtunk, s 10 óra tájt
kimentem a folyosóra, hova Varga Béla is kijött a feleségével3575 és a kisfiával.
Unalmamban előbb kitakarítottam még a pincét.
Becsületes, komoly fellegek gyülekeztek, s mikor egyszerre tíz óra után a Mátyás király
térről a nagy rivalgás legelőbb felhangzott, ugyanabban a pillanatban – de oly pontosan,
mintha a rivalgás ezért történt volna – megeredt a zápor.
Fenn a felső emeleten a trafikosék,3576 alattunk Székely Bandiék és Kulcsárné, s mi
Vargáékkal együtt bámultuk ezt a ritka érdekes jelenséget, mely, amint délután hallottam, az
alsó városrészekben jéggel is tarkázta és meglehetősen megzavarta a látványosságokat, s
bőrig áztatta főleg a falusi közönséget, mely aztán alapos sárban mászott haza.
A mi lakásunk előtt 9 óra tájban egy tömegben, teljes csendben mintegy 100 főből álló
külvárosi románokból álló vegyes férfi és női csoport vonult le, egy nagy román lobogó
alatt. Ezenkívül 4–5 tagú női csoportok is mentek. Kokárdája volt mindeniknek. Elég tartózkodóan viselkedtek.
A jó eső közel félóráig tartott. Ebéd ideje felé 12 órától kezdve 1/2 2-ig folyton hallszott
a muzsikaszó. Valószínűleg a Görögtemplom utcából.
Ebéd után aludtam 1/2 5-ig. Ötkor jött Pap Domokos, s vele elmentem sétálni.
Május 29., áldozócsütörtök, délben.
A zápor megindult. Nehány napi kellemesebb meleg után újra hűvös lett az időnk. A
Gyalutól jobbra eső magas sátorhegy tetejéről még ma délelőtt is ragyogott a hó.
A könyvtárban a királylátogatás elmaradt. Okát nem tudjuk. Talán a hosszasabbra nyúlt
ebéd miatt történt. Elég, hogy nem történt meg, s jobb is így.
Hétfőn délig nem jött izenet hozzánk, s ekkor figyelmeztette Gyalui Bichigeant,3577 hogy
járjon utána a tervnek, mert előkészületekről s intézkedésekről gondoskodni kell, ha csak-

3575 Varga Béla és felesége, Márk Lenke (1895–1979).
3576 Özv. Vincze Miklósné dohánytőzsdés és leánya, Katinka.
3577 Vasile Bichigean.

699

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

ugyan eljönnek. Addig csak két nagy, otromba kékgömbös román lobogót, s három fénynyomatú képet küldtek „díszítésre”.
Bichigean félóránál rövidebb idő alatt azzal jött vissza, hogy a személyzet jelenlétét –
melyet előzetesen megkérdezett Gyalui előttünk tőle – nem kívánják. Bár ezt egyáltalában
nem bántuk, megjegyeztem, hogy a gyűjtemény a látogatási időre teljes őrizetlenségben
nem maradhat, s legalább szolgák berendelése az E. M. E. anyaga szempontjából okvetetlenül szükséges.
Így abban történt a megállapodás, hogy a szolgák délután takarítnak, s másnap délutánra hatnak belépőjegyet adnak ki. Estére tudtul adták, hogy senki sem kap jegyet, s csak
a kapus és a gépészt lettek volna így ott a fogadásnál.
Mivel pedig Bichigean, ki különben nem rosszindulatú, de igazi tipikus, szürke, kissé
félszeg és könyvtári ügyekben teljesen járatlan vidéki tanár, a könyvtárról nem tud többet,
mint a kapus: így csinos kalauzolásra lehetett kilátás.
Azután az egyetem és „gyűjteményei” – quae non sunt3578 – megtekintése elmaradt.
*
Két érdekes epizódot hallottam a királyjárásról. Egyiket Nagy József könyvtári szolga
mondta el.
Mikor a király ebédre jött a vármegyeházához, valaki a Wesselényi-ház egyik padlásablakából, kíváncsiságból kinézett a megyeház odalátszó nagy üvegablakaira, hol a nagyteremben folyt le az ebéd. Egy rendőr állott a könyvtár zászlóserkélyén. Ennek valaki alulról
fölkiáltott, s reámutatott a kíváncsira, mire a rendőr azonnal a fedélre lőtt.
A másikat Ferenczi Sándor beszélte ma nekem. A náluk leltározó orvosnövendék boszszúsan mondta, hogy ő szégyenli, hogy román, úgy viselkedett a népe a királyi pár előtt.
Mikor ugyanis az ún. néprajzi felvonulás megkezdődött, s nyomban reá a zápor megindult,
az oláh asszonyok és leányok ruháikat ősi szokás szerint az eső elől mind a fejükre fordították, s alsószoknyában és ingben mutatták meg magukat a bennük gyönyörködő közönségnek.
Egy angol filmvállalat e furcsa produkciót megrögzítette, s mindenesetre a mívelt Nyugatnak furcsa képe lesz „az erdélyi románok királyhódolati szokásáról”. Annál inkább, mert
a Mátyás király tér északi oldalát 26-án telehordták friss sárga poronddal, s az esőben csúnyán megtarkította a fehér alsóruhákat.
*
A város kidíszítése nagyon gyengén sikerült. Feltűnő kicsiny lobogók voltak, a legtöbb
helyen fordított sorrendű színekkel, s a papiros szalagokban tobzódtak a nemcsak nem
heraldikai, de abszolúte rossz színek. Láttam olyan szalagot, hol sötétlila – vékony narancsvörös és kobaltkék volt összeházasítva. Több helyen léc, meszelőnyél, rózsakóró volt a lobogónyél. De nem is lehetett másként. Akarva sem tudhattak volna valami nagy zászlókat
csinálni a mai szövethiány mellett, bár a román katonai parancsnokság, mely a díszítést
elrendelte, nagy buzgalommal üzleti reklámozónak is beállott, hirdetve, hogy lobogószövetek Dick Jakab üzletében3579 kaphatók.
Hétfőn délután 6-kor lementem a Marianumig, szétnézni. Roskával és Ferenczi »Miklós« Sándorral találkozva láttuk, hogy egy idősebb és egy ifjú román tiszt végignézte a háza-

3578 Quae non sunt = Amelyek nincsenek.
3579 Dick Áruház, Mátyás király tér 25. sz. alatt.
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kat, s a zsidótemplomnál és a Marianumnál, hol még nem volt lobogó, az idősebb mérgesen
mutogatott.
A Mátyás király téri házak közül csak [a] Rhédey-ház erkélye volt díszítve, hol a Román
Nemzeti Tanács székelt. Az északi soron ki voltak díszítve a Vatra bank ablakai a nagy református státusház első emelete egy részén. Ezekről nagy zászlók lógtak. Ezenkívül az egész
főtéren nem volt több nagy lobogó. Az Erdélyi Bank tett ki még egy majd háromméterest.
Ellenben a Kereskedelmi és Hitelbank második emeletéről egy oly kis zászlócskát dugtak ki
az erkélyről, hogy azon a nagy házon igazán komikus volt.
A Deák Ferenc utcában 5–6 helyen volt nagyobb lobogó, s a hajdani gr. Mikó Imre-féle
házat, hol most a függetlenségi pártkör helyiségeiben valami tiszti étkező van, kizöldágazták,
s Ferdinánd és Mária3580 monogramjaival díszítették.
A Mátyás király téri sátor és az utca fenyőgirlandjaihoz úri kertekből is erővel elrabolták
a román katonák a fenyőt. Így a tisztviselőtelep több házától.
A Kossuth Lajos utca unitárius egyházi házain este 7-kor még nem volt lobogó. Itt is
mindenütt kis lobogócskák lógtak a házakról.
28-án reggelre már csak a román lakóknál maradt künn a dísz és zászló, s délelőtt 10-re
minden utcában az ujjamon meg lehetett olvasni, hogy hány van.
A Deák Ferenc utcai gr. Wass-házra gr. Horváth Tholdy Rudolfné, az a Wass-leány,3581
kit Berthelot3582 ittjártakor minden ok nélkül elfogtak, s reggelig elzárva tartottak, nem
engedte kitétetni a zászlót. Felírták, hogy megbüntessék.
Május 31., szombat este.
Vikol Kálmán, aki az Erdélyi Banknál van, beszélt el egy érdekes és jellemző esetet a nép
hangulatárból, a román királyjárással kapcsolatban, anyósoméknak.
Ő egy kertet és nyári lakást bérel a Majális utca és a Házsongárdi körút sarkán, ahol elöl
az utcán egy pad is van. Jött ki a kertből, s észrevette, hogy a padon falusi oláhok beszélgetnek. Megállott a kertben s hallgatta. Panaszoltak, hogy őket a papok bebolondították a
városba, hol egész napjuk elveszett most, mikor a napszám 40–44 korona. Fiaik, kik segíthetnének, odavannak katonának, s még azokat is segítni kell és földjeiket drága napszámmal kell dolgoztatni, s rétjeiket kaszáltatni.
A királlyal nem voltak megelégedve. Azt mondták, hogy az is csak rázta a sátorból a
fejét. Bezzeg a magyar király odament hozzájuk a harctéren, s kezet fogott. Fenyegetőztek,
hogy ha lesz valami, a pópákat agyon kell verni.
Vikol kiment a szemben levő kúthoz vízért, s akkor egyik tüzet kért tőle. Ő egy tok gyufát átadott, s mikor használat után visszaadták, átengedte nekik. Az átvevő örömmel
köszönte meg, s azt kérdezte: Ugye az úr magyar? Az igenlő válaszra azt mondta: Látszik,
mert csak a magyar urak ilyen jók.
*
Éppen ma egy hete voltam legelőbb a Király utca 45. sz. alatt a tímár céhlevelek megnézésére, melyeket minden valószínűséggel a városi levéltárból loptak el. Hétfőn az eső miatt
nem mehettem. Kedden du. aludt a rendőrfogalmazó, ki árulta.

3580 I. Ferdinánd és felesége, Mária (1875–1938) román királyné.
3581 Gróf Horváth-Tholdy Rudolfné czegei gróf Wass Ráhel (1879–1944).
3582 Henri Mathias Berthelot.
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Június 3., kedd reggel és este.
Ideges, bolond túlzott jó hírek keringenek. A lelkünkre nehezülő lidércnyomásban orgiákat ül a hiszteriás képzelődés »és fantázia«. Megfoghatók hiányában a megfoghatatlant,
hihetők helyett a hihetetlent hiszik az emberek.
Jellemzőül és adatul írom le a vasárnap és hétfőn hallott hírek egy részét:
Tövisen francia vasúti parancsnokság van, mely az Arad–Szeben–vöröstoronyi vonal
fölött rendelkezik. Ugyanez átveszi a többi erdélyi vasútvonal fölött is a rendelkezést.
Predeálnál 1500 rekvirált lovat visszatartottak már.
A székelyeket Brassóból elviszik, és a bolseviki-ellenes hadseregbe sorozzák.3583
A román főhadiszállás Zilahon van. A fehér és vörös csapatok egyesültek ellenük. A
szegedi tiszti gárda visszaverte őket, csupa hiszteriás képzelődés. Olyanok ezek a hírek, mint
az üstökös: kicsiny a magjuk, abban is sok a köd, s óriási és megfoghatatlan uszály lebeg
utánuk.
Tegnap már a posta és vasút átvételéről, s június második felében a magyar közigazgatás
visszaállításáról beszéltek. A franciák vennék át a románoktól, s aztán átadnák a magyaroknak.
A román katonaságnak kihirdették már, hogy Erdély nem az övék, de felhívták őket,
hogy „mivel vérrel megszerezték, vérrel tartsák is meg”. Ezelőtt három hónappal pedig azt
énekelték, hogy „vettünk országot vér nélkül, fut a magyar fegyver nélkül”.
Komolyan vesznek sokan még olyan gúnyhíreket is, mintha a román király megkérdezte
volna, hogy a magyar lobogók miért nincsenek kitéve, a román királynénak pedig a lefüggönyözött ablakok tűntek föl, mely Angliában a gyász egyik jele, s annak okáról érdeklődött.
Elhiszik, hogy Debrecenben már a magyar hadsereg van, holott innen oda vígan adják
az utazási igazolványokat. Szabó György könyvtártiszt pl., ki december óta iderekedt, éppen
tegnap kapott igazolványt.
Vasárnap az unitárius templomból kijövet hallottam, hogy Vajda Sándor,3584 vagy az
öccse megleckéztette azokat, kik a magyar kultúrintézmények ellen oly durva és mívelt
emberekhez méltatlan módon nyúltak hozzá. Figyelmeztette őket, hogy ezzel az egész
mívelt világ ellenszenvét hívják ki magukra. Aztán autonómiájuk lesz, de Magyarország
keretében, s ha a rend helyreáll: olyan társadalmi bojkott alá kerülnek, hogy lehetetlenné
teszik a maguk számára a magyarok közt a megmaradhatást.
Candrea Vaszilie,3585 az a tanár, ki a Régiségtárban leltároztat, a napokban nem jó kedvvel járt-kelt ott. Kovács István kérdezte az okát, s azt mondta, hogy neki a román határkiigazító mérnökök jutnak eszébe. A breszt-litovszki béke3586 után mind jártak, mértek, s hónapokig húzódott, nyúlt a munkájuk, míg egyszerre csak elküldték őket.
Bár a párhuzam sikeres volna.
Azonban a kombinációk és képzelődések mellett itt a régi mederben foly az uralom.
Pénteken éjjel a Trefort u. 13. sz. alatti trafikról a szemben levő kórházi katonaőrség
leszedte a cégtáblát. A trafikosné3587 panaszt tett, s az őrmester azzal igyekezett „megnyug-

3583
3584
3585
3586

A Székely Hadosztály katonáiról van szó, akiket a brassói Fellegvárban tartottak fogva.
Alexandru Vaida-Voevod.
Vasile Cândrea kolozsvári történelemtanár.
Breszt-litovszki béke = békeegyezmény, mely 1918. március 3-án Breszt-Litovszkban született
Németország, az Osztrák–Magyar Monarchia és szövetségesei, valamint Oroszország között.
3587 Özv. Vincze Miklósné.
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tatni”, hogy az a katona, aki leszedte, Oroszországban volt, s ott tanulta az ilyesmit. A táblát
nem kapta vissza, sem árát meg nem térítették.
Rudas cukrász cselédleányát, aki azt mondta, hogy a magyar lobogó szebb, mint a
román, kegyetlenül megverték, úgyhogy összeesett a verés alatt.
Pap Domokos barátomat Suciu román hadbíró őrnagy, ki M[aros]vásárhelyt utánam
járt egy osztállyal, le akarta tartóztatni az utcán. Reáfogta, hogy az elfogott vasutasok ügyében a hadbíróságot sértően nyilatkozott, holott ő megkérdezte a Berde utca sarkán egy fiatalembertől, hogy az utcán álló emberek kik, s az mondta, hogy a szegény elfogott vasutasok, kiket a román hadbíróság még ki sem hallgatott.
A „jó hírek” mellett ilyenek a tények.
Vasárnap járt itt Vályi Károly Zilahról. Vagy 12–14 éve nem láttam. Februárius 22-én
menekült Zilahról, s Debrecenben átélte a bolseviki uralmat. Szomorú, amiket elmondott a
debreceniek közönyéről Erdély iránt. Mondta azt is, hogy mikor R. Kiss István a szociálisták
Csapó nevű vezetőjét – egy nyomdászt – fölkérte, hogy az erdélyiek ügyében mint erdélyi
szóljon a társainak, s figyelmeztette a szilágysági front áttörésével járó veszélyre, akkor ez az
ember azt mondta, hogy ők a szellem fegyvereivel fognak csak harcolni, s nem tett semmit.
Ők mint református tanárok, az apácáktól, s később a nőegylettől kaptak segélyt a kálvinista
Rómában.
*
Ma délelőtt volt nálam László Árpád. Komjátszegi Lajos ma hozta be családi leveleit, s
fölkeresett Szilágyi János, a vadasdi ref. pap.
Délután Sándor Imrével találkoztam.
Vasárnap hallottam Arankától, hogy Budapesten Almási Denise grófnő3588 egy szálloda
folyosóján reáismert Tisza István egyik gyilkosára, éppen arra, aki legelőbb reálőtt, s ez a
gazember Krúdy Gyula, az író volt.3589 Azért öltözött tehát katonaruhába – amitől a háború
idején fázott –, hogy ezzel takarózzék a felelősség elől, s azt a színt adhassa társaival együtt
politikai bérgyilkosságának, mintha azt a háború miatt elkeseredett katonák csinálták
volna.
Számításnak és ámításnak nem rossz a tömegek szemében és félrevezetésére; de éppen
most ezért volt, azért a gaztettet még aljasabbá is teszi.
Június 4., szerda este.
Schneller Károlytól hallottam a délben, a könyvtárban beszélgetés közben egész véletlenül, hogy a román katonáknak csakugyan kihirdették, hogy Erdélyt nem ítélték nekik. Egy
szász százados mondta Kirchknopfnak, a lutheránus papnak,3590 s ő ezen a réven tudja.
Tegnap beszélték, hogy rendelet alapján bevették a középületekről a román zászlókat.
Nem hittem el. Ma a városháza, hol már közel öt hónapja ki volt téve, csakugyan nem volt
ott a román lobogó, s a Deák F. utcán csak a tiszti étkezőn lehetett látni.
3588 Zsadányi és törökszentmiklósi gróf Almásy Denise (1890–1950). A Tisza-gyilkosság szemtanúja, Tisza Istvánnal és feleségével hármasban tartózkodott az ebédlőben, amikor a fegyveres katonák megjelentek. A Tiszára kilőtt harmadik lövedék az arcát súrolta. L. A véres szabadságnak
áldozatul esett gróf Tisza István. Pesti Hírlap, 1918. november 1. 1.
3589 Ez az értesülés sehonnan nem nyert megerősítést. Tisza István gyilkosainak perében nem merült fel az író neve. Vö. Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság. Bp., 1988, Helikon és Gróf
Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt. Szerk. Bencsik Gábor. Bp., 2002, Magyar Ház.
3590 Kirchknopf Gusztáv (1883–1930) lutheránus lelkész, püspökhelyettes.
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Vajon csak megelégelték az örökös lobogódíszt, vagy ez igazán jó fordulat jele? Isten
tudja.
Délben volt nálam Wallerstein.3591
Délután voltunk Mama neve napját köszönteni. Ott volt Aranka, s Zayzon Adél is.
Tegnap délután a könyvtár előtt őrt álló román katona délután 3-kor, midőn jöttem le,
mindenkit lezavart a gyalogútról az utcára. Megszólítottam, hogy ne zavarja az embereket,
mert azok nem vadállatok, hogy szuronnyal hajszolja őket. Mondott valamit: „Genelar”. Ezt
ismételte. Én azt hittem, hogy a fellebvalóját így hívják, s aztán Major, a kapus3592 világosított
föl, hogy a tábornok rendelte így el reggel óta a kapu »eleje« előtt a járdáról való letérítést.
Még jó, hogy az őr nem volt értelmesebb, mert meggyűlhetett volna a bajom vele, vagy
érte, hogy beléavatkoztam a dolgába. Ezzel is tanultam, s többet nem szólok nekik.
Az arany ára esik. Ez jó jel nekünk.
A kifli ára is 1 koronáról 70 fillérre jött le. A háború elején 4 fillér volt.
Június 5., csütörtök este.
A mezőn jártam, s a Hegyesdombon3593 levő kertünkben elültettem 38 fészek krumplit.
Kissé késő gazdaságilag, de jó nyár mellett még lehet valami belőle. A paszuly jól künn van,
valamint a borsó és lencse is.
Visszajövőben elnéztem – mint minden odajárásomkor – az állomás siralmas ürességét.
Ötven-hetven személy- és teherkocsi van össze-vissza a síneken. A háború előtt sokszor
3–400, s a háború alatt 7–800, sőt, több is állott itt gyakran, sőt szinte állandóan. Az állomás
magyar névtábláját levették, s helyette „Cluj” díszeleg.
Ma nem lövöldöztek annyit a mezőn, s a kertekben a román csendőrök, mint eddigi
kijárásaim alkalmával. A mozdonyházak őre is minden tíz percben vagy negyedórában lőtt
eddig. Ma nem.
Ezelőtt 8 v. 10 nappal az utánam 200 lépéssel ballagó csendőrök a Kerekdombon belől
még a szarkákra is éles töltéssel lőttek.
A rendőrség most is oly durva, mint eddig.
Tegnap a trafikba bejutottam. Az 13. és 15. sz. házak lakóinak az egyik Kalinka-leány
külön izent, hogy ad dohányt. Jó érzésére vall, hogy most teszi és éppen azért, mert tudja,
hogy a tisztviselőknek nem adnak a románok. Mi a könyvtárnál ugyan kaptunk, de az esküt
nem tett tisztviselők nem kapnak, s így még vásárolni sem tudnak ezen az úton.
Benn létem alatt egy káplár volt a trafikban, aki soron kívül beengedett egy leányt. Kérdezték, hogy az miért jött be, mert nem a 13. v. 15. sz. házból való. A káplár úr kijelentette,
hogy ez az ő draguce-ja (szeretője), s hogy bizonyítsa, mindjárt ott benn megölelgette és
csókolta az egyáltalán nem szabadkozó tenyeres-talpas dézsahölgyet.
Reggel durva jelenet izgatott föl.

3591 Wallerstein Manó is gyarapította az Egyetemi Könyvtár anyagát. Lásd a kéziratok származási
katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Wallerstein Manótól
vétel. Ld. 1906, 127. onsz. Ld. 1911, 34–35. ajándék. Ld. 1911, 37–38. vétel. Ld. 1914, 1. onsz.
Vétel, (örmény imatekercs). Ld. 1916, 3–7. onsz. Ld. 1916/17, 25–26. onsz. Ld. 1916/17, 62.
onsz.”
3592 Major András.
3593 Hegyesdomb = a Papfalvi úttól keletre emelkedő domb, a Kerekdomb régi elnevezése. Asztalos
Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 192.

704

EME
1919

A trafik előtt nagy tömeg ember állott, akiket a katonák sorakoztattak. Zúgásuk rég
hallszott fel. Egyszerre borzasztó sikoltozás riasztott meg. Azt hittem, hogy veszett kutya jár,
vagy gyilkolnak valakit, s az ablakhoz rohantam. Az utca közepén egy polgárasszony tántorgott és sikoltozott, s egy rendőr lökdöste. Halálsápadt színe és zavaros tekintete, s tántorgó mozdulatai rögtön a szívfogásost juttatták eszembe, de ahogy ez felvillant az eszemben, abban a pillanatban a nő úgy hátravágódott az utca hegyes köveire, hogy azt hittem,
hogy az agya szétloccsan. Alig 2–3 másodperc alatt sikoltozva föl akart kelni, de már akkor
a halottas kápolnán felülről futott oda egy feketeruhás jobban öltözött polgárasszony, s kiáltotta, hogy az Istenért ne bántsák, mert az egy beteges asszony. Mire odaért, a beteget a
rendőr durván, egy rántással felrántotta talpra a földről, s lökdösni kezdte. A másik asszony
támogatni akarta, de ahogy szólott a rendőrnek, az ezt is lökdösni kezdte úgy, hogy majd
mind a ketten elestek. Aztán egy szuronyos katonát hívott, s a két asszonyt a kezében levő
hántolt vesszővel, mint a juhokat, érintgetve lekísérte egy darabig, s aztán a katona elvitte.
A 11. sz. ház boltosnéja azt mondja, hogy az asszony a Holdvilág utcából Cseh nevű
építész vagy pallér felesége volt,3594 s a rendőr azért támadt reá, mert csak a falusi oláhokat
engedte a trafikhoz, s az asszony e jogtalan kedvezést látva, a hosszú várakozáson elkeseredve azt jegyezte meg, hogy nem járja, hogy csak a mócokat engedik be. Ha ő tudna oláhul,
őt is beengednék. A rendőrnek ezt megmondták, s ezért élt oly gyalázatosan vissza a hivatalos hatalmával.
A rendőr úr aztán a katonákkal együtt a polgárokat elkergette, s délelőtt csak a falusi
oláhok és oláhnék kaphattak ezután dohányt, akik elég arcátlanok panaszolni arról, hogy
őket a városiak kiuzsorázzák. Ha ők egy tojást 80 filléren, egy liter tejet 3 koronáért, egy
csirkét 15 koronáért adnak, az nem uzsora. Így rendőri segédlettel történik a szabadalmazott parasztprotekció.
Estére, illetve du. 5-re az utcabeli asszonyok egy része mégis előjött. A trafikosok kijelentették, hogy a dohány elfogyott, s a rendőr el akarta kergetni őket, de aztán hírlap, bélyeg és
levelezőlap vásár címen ottmaradtak, s úgy kaptak mégis dohányt a trafikosnők jóvoltából.
Ma délután Veszprémi egy. tanár3595 mondta, hogy Budapestre a szegedi kormány3596
bevonult. Már legalább negyedszer hallom. Tárkányi Györgytől hallottam, hogy az angol és
amerikai protestánsok támogatásának eredménye – ami hihető is – Erdély ügyének reánk
szerencsés fordulata. Boga Lajostól ma hallottam, hogy Hatiegan úr3597 Szebenben szándékszik a gyermekeit taníttatni. A fia zenetanítójának megmondta.
A hét elején az öreg Lepage3598 mondta, ki Hódmezővásárhelyről az unitárius paptól
hozott izenetet, hogy ott a villamos művek gépeit is leszerelték a románok. Viszont
Szentannai Samutól, a karcagi gazdasági iskola igazgatójától hallottam, hogy ott és a kör-

3594
3595
3596
3597
3598

Cseh István ács feleségéről van szó.
Veszprémy Dezső.
Az első szegedi kormány Károlyi Gyula miniszterelnöksége alatt 1919. május 31-én alakult.
Emil Haţieganu.
Lepage Lajos kereskedő. Könyvnyomdája, kiadó-üzlete, könyv-, papír-, író-, rajz- és hangjegykereskedése volt a Mátyás király tér 2. sz. alatti városházépületben. 1884-ben Békéscsabán alapított könyvnyomdát és könyvkereskedést, majd ezt eladva megvásárolta Polcz Albert kolozsvári könyvkereskedését és nyomdáját. Lepage-től 1911-ben Dobó Lajos vette meg, akitől Dobó
Ferenc (1886–1965) jogász örökölte, aki cégjelzésként megőrizte a Lepage könyvkereskedés
nevet.
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nyéken a mesteremberek szerszámait is elszedik s elviszik. Így lehet bolsevizmust csinálni,
de meggátolni nem.
Csütörtökön volt benn Veress Sándor Ajtonból. Őt az ott járt román csendőrőrnagy
megfenyegette, mivel esküje megtagadásakor a jegyző előtt azt mondta, hogy nem teszi azt
le, mert a dolog megfordulhat, s akkor állás és nyugdíj nélkül marad. Az őrnagy ezért fölhívatta, agitátornak nevezte, s azt mondta, hogy hálátlanok, mert a románok oly míveltek és
türelmesek, hogy nem kergették túl a magyarokat a Tiszán, s ezek itthon agitátorkodnak,
holott Nagyrománia itt bizonyos, s csak ők lesznek urak. Megfenyegette Belle Lajost, a
református papot3599 is. Kifogásolta, hogy miért nem jelenik meg rögtön a telefonnál, ha
csengetnek, s feleségénél azt az égre kiáltó bűnt fedezte föl és hányta szemére, hogy több
csuprát és fazakát román lapokkal kötötte le. Miért is nem köttet minden számot külön
aranyozott pergamenbe!? Mintha a lapokat az örökélet részére szerkesztenék, s a legtöbb
sem sokkal rosszabb helyen végezné földi pályáját az ételes és zsíros csuproknál!
Június 18., szerda este.
Hosszabb szünet után följegyzék nehány sort. A múlt héten, 13-án, pénteken délután
3-tól volt meg a kicsi Erzsikém vizsgája az unitárius elemi fiúiskolában, a második osztályból. A számtanból jelesre, minden más tárgyból kitűnője lett. Októbertől kezdve Nagy Józsi
hetenként kétszer járt tanítni hozzánk, s különben Erzsike készítette. Rajzra februáriustól
Tóth István tanította szívességből. Erre nem sok tehetségét látom. A vizsgán Erzsike volt
vele. Nagyon örvendtem a szép eredménynek. Most ilyen örömökön kívül másban úgysem
részesülök.
14-én, szombaton délután utazott el Désre Pap Domokos barátom. A rendes délutáni
sétákra most már nincs jó állandó társam.
Hétfőn, 16-án kezdtem a Csikos-réten a kapálást egyedül, s ott voltam tegnap is. Ma
Tóth Istvánnal a hegyesdombi kertben dolgoztunk.
Imre sógorom a múlt hét óta beállott a Renner-bőrgyárba3600 kertmunkásnak. Reggel
6-tól déli 2-ig egyfolytában dolgozik pár tisztviselőtársával, s napjára 18 koronát kapnak. A
Hegyesdombon ma a kertszomszédtól hallottam, hogy a kaszás napszáma 40 korona s az
étel.
A múlt péntek óta tele a város román tanfolyam-hallgatókkal. 560 tanítót és papot hoztak be ide, hogy gyorstanárokká képezzék őket egy nem egészen három hónapos nyári tanfolyamon. Miféle alapos tanári készültség és milyen mívelődési színvonal-emelkedés lesz
ebből, ha majd a magyar egyetemi végzettségű tanárok helyett ezek fognak tanítni az állami
gimnáziumokban! Négyévi képzettséget három hónap alatt szerezni igazi kultúrhumbug.
Mívelt emberekhez méltatlan játék a kultúra becsületével és szentségével. De akik ilyen
lépésre vállalkoznak, azok míveltsége nincs azon a fokon, hogy lépésük értékét kellően mérlegelni tudják. E vállalkozó szellemek jó részének fogalma sincs arról, hogy neki mit kellene
tudni, ha tanárnak vállalkozik, s mivel neki minden tudománya az lesz, amit itt közel 3
hónap alatt szerez. Így azt hiszi, hogy mindent tud is.

3599 Belle Lajos (1850–1937) ajtoni református lelkész.
3600 Renner-bőrgyár = 1900-ban a Renner testvérek alapították. 1930-ban Dermata néven egyesült
a Turul cipőgyárral. 1948-ban Herbák János ifjúkommunista nevét kapta, 1964-ben Clujana lett
az elnevezése. Asztalos Lajos: Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 408.
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A jelölt urak közt sok sötét balkánias külsejű és megjelenésű alak van. Fekete, hosszú
kabátjukkal hollócsoportként ötével-tízével járják az utcákat. Vannak azonban kisebb
számban csiszoltabb kiadásúak is.
Sok a Menzán lakik. Ez most az egyetemmel együtt kultúrlelencházzá vált. Mind a kettőben piszok és büdösség vert tanyát. Én nem jártam már rég egyikben sem, de elhiszem,
hogy úgy van, ahogy mondják, mert a könyvtárt és az Állattárat őrző katonák szállásán, és
régebb a postán a rettenetes büdösséget és piszkot magam is tapasztaltam.
E bevándorlással egyidejűleg népszámlálás készül. A célzat átlátszó.
Megvárták a 3–4000 vidéki tanuló elutazását, kik a vizsgák és évzárás után szétoszlottak.
Ennyivel kevesebb magyar lesz a statisztikában. A berendelt hivatalnokok, és az idehozott
560 tanfolyamos nagy mennyiségű románnal szaporít. Ugyanezek most, mint magasabb
kultúrájú elemek is fognak szerepelni. És a végén így kiderül, hogy Kolozsvárnak 25%
román lakossága van, melyből vagy 10% tanító, pap, hivatalnok. Így mindjárt kész a statisztikai kultúrszázalék. Ugyanezeket aztán őszre más magyar városokba is be lehet rendelni
tanfolyamra tisztviselőségre, s akkor ott is népszámlálást lehet rendezni. Humbugnak humbug, de „a cél szentesíti az eszközöket”.
Hétfőn, 16-án Domokos Ernő úrnak, az E. M. E. in partibus infidelium3601 pénztárosának, egy hozzá méltó leckét adtam.
A múlt elsején az E. M. E. minden tisztviselőjét és kollégáját fehérhátú bankóval fizette
ki. Én az első negyedévre szóló 300 koronámat mostanig nem vettem föl. Nekem is ilyen
pénzt küldött. Most 16-án az Erdélyi Bankban jártam a Gálfalvi sógoromtól3602 átvett telekrész váltója törlesztésére, s Ő is bejött a váltóosztályba. Hozzám fordulva így szólt: Hogy van
tanár úr? Megbukik az E. M. E.! (Ezzel jövedelmeink be nem folyására célzott.) Én rögtön
így feleltem: „Éppen látom. A tisztviselőit máris rossz bankókkal fizeti a pénztára”. Domokos úr szó nélkül továbblépett.
Itt láttam, hogy az Erdélyi Bankban a szombaton elrendelt kétnyelvű felírások már akkor
mind ki voltak függesztve. Lendvay Emil aljas szolgalelkűségét mutatja az, hogy mikor a
rendeletet a reggeli lapokban elolvasták, már aznap 9 órára meg voltak rendelve a föliratok.
Ezt Nyírő Zelmától – tehát Erd. Bank tisztviselőnőtől – tudom, aki vasárnap mondotta, s
hétfőn már láttam az eredményt.
Péntek, június 20. délben.
Délelőtt Geduly Henrik, a lutheránusok nyíregyházai püspöke3603 volt a levéltárban a
családjával, Schneller István rektor úr kíséretében. Kedves délelőttöm volt.
Reggel találkoztam Márk Endrével, aki most jött Debrecenből. Mondja, hogy a Hajdúságban nagy antiszemitizmus van. A megszálló oláhok előbb nem bánták, de most már a
román cenzúra nem enged zsidóellenes cikkeket kiadni, a zsidók „közbenjárására”.
Félős, hogy a zsidók a megérdemlett ellenszenvből világkérdést csinálnak, s rontani fogják a magyarság ügyét. Ezer okot szolgáltatva a gyűlöletre, mikor az ellenük fordul, s kitöréssel fenyeget: akkor kiabálnak és mártírt játszanak. Most még a megszállók észrevéve ezt
az ellentétet, hihetőleg szítani fogják, hogy kitörése elfojtása címén ott maradhassanak.
3601 In partibus infidelium = A hitetlenek tartományaiban; címzetes, kitüntető, de semmire sem
jogosító.
3602 Gálfalvy Antal.
3603 Geduly Henrik (1866–1937) 1911-ben a Tiszai evangélikus egyházkerület püspöke.
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Szombat, június 21. délben.
Tegnap félbenszakadt följegyzéseimet nem tudtam este sem folytatni. Itt voltak Arankáék
s egy ideig László Gyula, volt kőhalmi tanító, ki pályázik ide az unitárius kollégium elemi
iskolájához.
Töredékesen írhatok csak. Az események újra őrült táncot járnak, s félős, hogy felfordulóban minden, és mi egy oláh bolsevizmus barbár rombolásait fogjuk megérni. Isten őrizzen tőle.
Kedden úgy hírlett, hogy világsztrájk van. Miért – nem tudtuk. Romániai lapok napokig
nem jöttek ide. Ez a híreket igazolni látszott. Ma és tegnap megtudtuk az itteni lapokból,
hogy a romániai vasutas sztrájk a vasutasok győzelmével véget ért. Tehát ott is feldőlőben a
világ, a rend. Az ilyen sztrájkok lehetősége a belső rendre bomlasztólag hat mindenütt, de
ily kis és éretlen népű államokban leginkább.
Tegnap délelőtt 12 felé hozta Gyalui a Progres francia lap szövegének másolatát arról,
hogy a románoknak az antant parancsára vissza kell vonulni a Marosig, az 1918. októberi
demarkációs vonalra.3604 Ezt ők oly feltétel alatt teljesíteni hajlandók, ha viszont a Dunáig
megszállhatják a Bánátot. Adják ők olcsóbban is. Sokat markoltak, nagyot nyeltek. Most
már kapkodnak. S ha alkusznak: már vesztettek.
A délutáni Ellenzék már közölte ezt a hírt. Ezért volt a Koronatanács is állítólag, s ez
hihető is. Most nehéz helyzetben vannak. Tudatlan népüket nagyhatalmi álmokkal, s csőcseléküket a földosztással felültették. Ígéreteiket nem válthatják be, s most a fölszarvazott
tömegek őket, a bolondítókat is feldöfik, és lángba boríthatnak minket is.
Híre volt, hogy Garamival3605 szocialista kormány van már Budapesten. Mások szerint
Károlyi – Garami-kormány van.
A csehek megveréséről dr. Szabó Józseftől hallottam, hogy a tótoknak köszönhetik,
kiket leigáztak, kifosztottak, s végül a magyarok ellen fölfegyvereztek. Az első harcok alatt
sok cseh tisztet lelőttek és leszúrtak, s fölkeltek a cseh uralom ellen. Ezért győztek a magyar
vörös csapatok, s ezért sírnak a csehek az antant segélyéért. Szabó onnan idejött embertől
hallotta. Tegnap du., mikor a Csikós-rétről hazajöttem, akkor mondta nekem az utcán.
Tegnap az Economulnál ki volt téve újra – mint tavaly októberben – a Román Nemzeti
Tanács táblája. Aranka látta Magyarország új határainak a Timesben megjelent térképe
másolatát, melyben Mármaros, Beszterce, Naszód és Fogaras megyék nagy része, s más
megyékből kisebb részletek jutnak Romániának, Trencsén, Pozsony megye egy része, s
Árva Csehországnak, Torontál, Temes és Bács-Bodrog a Ferenc-csatornáig Szerbiának.
Horvátország a Muraközzel Jugoszláviának. Ezt még kibírnók, sőt amivel területben veszte3604 1919. április 30-án Stéphen Michon francia külügyminiszter felszólította Ion I. C. Brătianu román miniszterelnököt, hogy állítsa meg a román csapatok előrenyomulását a Tisza felé, és vonja vissza őket az Antant által megszabott demarkációs vonal mögé. Brătianu megígérte, hogy a
román csapatok nem lépik át a Tiszát. A román határ és a Tisza közötti katonai körzet kormányzójának Moşoiu tábornokot nevezték ki. A szövetségesek tanácsában visszatetszést keltett, hogy
a románok a jóváhagyásuk nélkül mégis a Tiszáig előrenyomultak. Követelték, hogy haladéktalanul vonják vissza csapataikat az eredeti demarkációs vonal mögé. A román kormány kitartott
döntése mellett, azzal érvelve, hogy amíg Magyarország és Románia között a végleges határvonalat meg nem állapítják, katonai szempontból a Tisza lehet az egyetlen elfogadható demarkációs vonal.
3605 Garami Ernő (1876–1935) szociáldemokrata politikus. 1918. október 31-től 1919. március 21ig kereskedelemügyi miniszter. 1919. augusztus 1–6. között a Peidl-kormány igazságügyminisztere.
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nénk, annyit népességünk magyar számaránya javulásával nyernénk. Csak a további belső
bomlás megszűnne!
Ma ugyanezeket nagyjában Csillik is megerősítette. Már tegnap délelőtt hallottam
különben a kerületi kapitányságtól jövet dr. Bartók Györgytől. – A hírek izgató és villanyzó
hatásúnak.
Június 29., vasárnap délután és este.
Hihetetlen hírek és szomorú tapasztalatok. Ebben foglalhatom össze az elmúlt üres
hetet. Se hangulatom, se erőm nem volt az íráshoz. Most egy hétről, amit összekaphatok,
leírom.
Hétfőn, kedden délután a Hegyesdomb mögött kapáltam a vasárnap jól megázott
krumpliföldet, s gyomláltam is keveset. Pénteken délután az öreg Tóth Istvánnal kimentünk
a város erdejébe, s vagy 40 vékony karót hoztunk a paszulyokhoz, és meggyomláltuk a hátralevő két hagyma és három fokhagyma ágyást. Ezeken a napokon este jöttem be, s az
emberektől távol lévén, nyugodtabb lehettem.
Szerdán az esős idő és szél a búskomorság határáig lehangolt.
Csütörtökön az Erd. Múzeum Állattárába való román behatolás és erőszakos beavatkozás izgatott föl.
Szombat holt nap lett volna. Ez nap írtam meg az E. M. E. válaszát a szebeni Kormányzótanács megkeresésére és ukázára. A kért szabályokat elküldtük, mert azokat egyes érdeklődőknek is el szoktuk küldeni. Rendelkezésükre, mellyel tulajdonaink elidegenítésétől
óvnak, nyugodt, de önérzetes választ adtunk.
Pénteken nálunk volt búcsúebéden Tóth István. Igen rossz kedvvel váltam el tőle. Désre
ment.
A levéltárban Csérer Lajos volt mindennapos vendégem, aki már egy hónapnál régebb
kutat a régi erdélyi gazdasági életre. Párszor volt ott Rédiger Béla főszámtanácsos3606 is, aki
családja történetére keresett, de alig találhatott valamit. Teljesen tájékozatlan, nehézfejű
ember.
Ezek voltak saját szűkebb élményeim. Alig érintkeztem emberekkel, hogy kerüljem a
hiperoptimista híreket, s a velük karonfogva járó butaságokat.
A hét elején hallottam, hogy a magyar hadak Morvaországban járnak. Azután az volt a
hír, hogy Tokajnál, Szentesnél a magyarok átjöttek a Tiszán, majd Törökszentmiklósnál
nyert győzelmükről beszéltek. Minderről semmi sem biztos.
Ellenben ezen a héten hallottam újra, hogy a Petőfi utcába Arankáékhoz3607 mindennap
áthallszik a Farkas utcai tömlöcből a szegény rabok verése és jajgatása. Egyik estefelé náluk
egy székely szökött rabot kerestek. Azelőtti héten egy este 8 után, mikor ott voltam, reálőttek valakire, s aztán utána vadul káromkodott a lövöldöző oláhul és magyarul. Könnyű
következtetni, hogy csak magyarra lőhetett és káromkodhatott.
Tegnapelőtt egész sereg pénzügyi tisztviselőt tartóztattak le. Tegnap letartóztatták
Grandpierre Emil volt főispánt és kormánybiztost, s Bottka Sándor rendőrkapitányt.
A román korrupció egy-egy szemétvirága is sorra kerül. A hét elején lefogták Morariu
ügyvédet, a hírhedt marosújvári szódagazembert, akiről itt már februáriusban köztudomású volt, hogy ezrekben seftelt. Tegnap letartóztatták Caciula Nikulaj kolozsvári élelme3606 Rédiger Béla (*1865) Kis-Küköllő vármegye pénztári ellenőre, főszámtanácsos.
3607 Zsakó Aranka.
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zési biztost is. Előbb kiengedték, de aztán újra bevitték. Most, hogy benntartása bizonyosnak látszik, kezdik beszélni, hogy kitől mennyit kapott, és ma hallottam Sándor Jánostól,
hogy a Brisztol kávéház börzezsidói egymillió koronát számítottak össze, amit különféle
sápokban adtak neki. Igazi aljasság.
A múlt héten az állomásról eltűnt hat vagon cukor. A városban 50–60 korona egy kiló
cukor, s Lechnertől3608 hallottam szombaton, hogy egyik vagyonos egyetemi tanárnak egy
román medikus egy vagon cukrot ajánlott föl vételre, kilóját 30 koronában.
Egy medikus hogy juthat most becsületesen egy vagon cukorhoz? S csak együtt, az egészet adja. Sapienti satis.
Pénteken délben láttam azt a térképet, mely szerint Csehországnak Árva és Trencsény
megyéket, Nyitra nagyobb részét, s Pozsony megye egy darabját; a horvátoknak a Muraközt, a szerbeknek a Bácskát a Ferenc-csatornától délre, s ezzel egy vonalba a Bánság déli
részét adták volna. A románoknak a Bánságból a régi oláh határőrezred területe, Erdélyből
a Retyezáttól délre eső nagy rész jutna úgy, hogy Lupény nekik, Petrozsény nekünk maradna.
Szeben megyéből havasok, Fogaras egészen nekik jutna. Csík északi részéből a régi Torda
megyéhez tartozott szeglet, Maros-Tordából a Kelemen-havasok; Beszterce-Naszódból
Naszód a Ciblesig, s Mármarosból a Tiszától délre eső rész majdnem Mármarosszigetig
kerülne hozzájuk. Hozzávetőleg 10–12000 négyzetkm területe volna, negyedmilliónyi
lakossal.
Mindezeket elviselhetnők. A gazdag Bácska és Bánság volna a legsúlyosabb veszteség.
De amit területben veszítenénk, az javulás volna a népesség számarányában, s igazában
életképesebbé tenne.
Csakhogy semmi sem biztosít arról, hogy ez a térkép nem pium desiderium.3609 A
kolozsvári közönség a legnagyobb optimizmussal bízik. Ez éltet sokszor engem is, és az a
tudat, hogy sokkal magasabb kultúránk és nagy múltunkkal igazolt államalkotó képességünk nem lehet sokáig zsákmánya egy már eddig annyi aljas korrupciót produkált félmívelt
parvenü uralomnak.
A templomban ma láttam Ürmössy Elzát, s Boros Rósit3610 legelőbb magyar ruhában. Itt
Szentkirályi Amália vette föl először. Tordán előbb kezdték.
Július 3. csütörtök reggel.
A tegnap reggel lőtte főbe magát br. Wesselényi Ferenc.3611 Okát még nem tudom, de
sejtem.
Gyönyörű szép férfi, kedves, mívelt, finom úriember volt. Az este voltak nálunk Benczédi
Laciék, Nyiredy Géza, s a jegyese az Arlow-leány. Meghívtak vasárnapra a Brétfűbe.
Tegnap újra a tarka hírek forgataga kóválygott. Nehányat följegyzek.
A városi román tisztviselők háromhavi fizetést kaptak ki egyszerre. Tegnap kilenc vonat
román katona ment hazafelé, 45 napos aratási szabadságra. Ezek állítólag végleg mennek.
Ezt én nem hiszem.

3608
3609
3610
3611
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Lechner Károly.
Pium desiderium = jámbor óhaj.
Boros György leánya.
Hadadi báró Wesselényi Ferenc (1875–1919) jogász, országgyűlési képviselő.
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Az Economulnál egy román fiú van, ki Lottinál, az Erzsike varrónőjénél lakik. Ez
beszélte el, hogy Francu Amos a haját tépte dühében és elkeseredésében azért, hogy a román
hadseregben kitört a bolsevizmus.
Beszélik, hogy a román tanfolyamosok valami gyűlést tartottak az egyetemen. Nem tudjuk biztosan, hogy miért. Állítólag amellett foglaltak állást, hogy Erdélyt vérrel is megvédik.
Ha csak ez a baj, akkor ez nem nagy baj. Az ilyen ifjúsági állásfoglalások gyakorlati értékét
jól ismerem.
Hétfőn végeztem a Hegyesdombon a hagymakapálás nagy részét, s a későre ültetett
krumpli első kapálását, a karós paszuly fölkarózásával együtt.
Pap Domokos hétfőn este volt nálunk, s a Keleti Könyvtár és Erdélyi kalauz tervéről
akkor szólt nekem.
Július 7., hétfőn délben.
A tegnap Nyiredinééknél voltunk a Brétfőben. Imrével s Nyírőékkel és Arankával,
Imrussal, Zsakó Gyulával és Lenkével együtt.3612 Kedvesen töltött délután és este végén éjjel
fél tizenkettőre jöttünk haza.
Ott hallottam s ma a könyvtárban is, hogy a tegnap a sétatéren a magyarruhás leányok
közül azokat, kiknek magyar nemzeti színű szalagjuk volt, vagy ruhájukon a piros- fehérzöld szín előfordult, szétzavarták az oláh rendőrök, katonák, a szalagokat letépték, sőt,
közülök be is kísértek. E gyalázatos erőszak és a míveletlen, irigykedés, gyáva kapkodás, és
basáskodás tényét csak megvetéssel lehet tudomásul venni. Így feneketlen gyűlöletet lehet
csak maguk iránt nevelni.
Ki bajlódott az ők ruhájukkal? És ők a szent szabadság és mare Románia nevében már a
magyar ruhát is üldözik. Ez a míveletlenek türelmetlensége és rosszindulata.
Ma mondta Csérer Lajos, hogy Nagykapusról3613 s környékéről mintegy 300 drb szép
marhát hajtottak el Romániába. Ezeket ő is látta.
Az éjjel állítólag a városi határról is több száz marhát hajtottak el Apahidára, s ott vonatra
tették, hogy Romániába szállítsák. Rablás.
Este.
Délután kapálni voltam a Csikós-réten, mint tegnapelőtt. A krumpli második kapálását
és töltését félig elvégeztem. Fél tízkor a Czecz-féle gyógyszertárnál a szemem előtt hajtottak
mintegy 150 szép marhát. Egy román tisztviselőféle ember kérdezte a Mikó utca sarkán egy
ablakból, hogy hova viszik. A hajcsárok egyike szemtelenül válaszolta: „Gye lá front”.3614 S
röhögött utána.
Tegnapelőtt az oláh katonák egy zászlósi vagy tiszthelyettesi rangban levő tisztjüket
összevissza verték a posta közelében, mégpedig amint hallottam, azért, mert egy öregembert megpofoztak, s ezért a komiszságért megszólította és megszidta őket. Erre reátámadtak, s összevissza verték és szúrták.
Kimondhatatlan szemtelenséggel és a fegyelmet nem ismerő paraszt arcátlanságával
viselkednek lépten-nyomon.

3612 Zsakó Lenke, Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre.
3613 Magyarkapus.
3614 De la front = A harctérről.
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Tegnapelőtt hallottuk, hogy Zsakó Andorné Grátz Mici3615 sürgönyzött Arankának
arról, hogy Lőrincet és Andort3616 egy hazakerült ismerősük 1918 decemberében egészségesen hagyta, Lőrinc Krasznojárszkban volt akkor.
Július 11. péntek.
Szerdán voltam Sándor Imrénél a pénzlebélyegzés ügyében.
Tegnap végeztük Zsakó Gyulával a Csikós-réten a krumpli második kapálását és feltöltését.
Az unitárius levéltárba már egy hete újra naponként bejárok a három egérfogó fölállítására, mert az egerek újra járnak. Hétfő óta hatot fogtam ki.
Szerdán jött haza Lattyák Sándor. 15-ére ki kell költöznie az erdészeti palotából, a lakásából. A Wass-háznál talán sikerül egy szobát szorítni neki. Végszükség esetére nálunk az
ebédlőt engedjük át.
Tegnap mondta Székelyné, a teológiai szolgáné, hogy Nagy Gyula nyugdíjba menés
helyett abban utazik, hogy a teológiai intézet helyiségeiből visszaszerezze a régi lakását, s
ezzel az én levéltári dolgozószobámat is, mely neki ott konyhája és az alsó levéltári helyiségeket, amely fáskamarája és pincéje volt. Ahogy én ismerem az egyházi képviselőtanácsban
a levéltár iránti érzéket: ez a nemes és önzetlen törekvés sikerülni fog neki, s akkor a levéltárat bedugják valami lehetetlen helyre ismét.
Vasárnap, július 13., reggel.
Tegnap délben 1 óra felé ki kellett mennem a Donát úti 58. sz. alá Regius Arturhoz, a
Wass Ottilia-ház egyik lakójához. Lattyák Sándor 15-én ki kell hogy költözzék az erdészeti
palotában eddig természetben bírt szép lakásából, s mivel a Wass-házban a Kiczkó asztalos3617 által bírt sötét raktárszobát ő már 3 hónapja tudtunkon kívül lefoglalta a Kiczkó által,
mint hadbavonult által fizetett havi 14 koronáért: Vass Domokossal megbeszélve a dolgot,
izentünk neki, hogy költözzék ki belőle, s a szobát adja át Lattyáknak, aki sehol sem kapott
lakást. Regius előbb huzakodott, majd újabb üzenetemre azt izente vissza, hogy ő csak csütörtökön, tehát 17-én jöhet be, s ezt is csak akkor izente, mikor azt mondták neki, hogy
nekem egy jó ismerősöm, barátom részére kell a lakás. Lattyáknak pedig 15-ére ki kell költözni.
Erre én délben kimentem, s bocsánatot kérve, hogy éppen ebédjüket – mihez terítettek
–zavarom, egyszersmind jeleztem, hogy az én ebédem még később lesz, mert nekem még 2
km-t kell onnan hazameni. Megmondtam alaposan, hogy én nem illetéktelen protekciót
akarok gyakorolni, hanem egy jogtalanul kiüldözött tisztviselőn akarok segítni, aki hegyi
lengyel ember létére is hű a magyar államhoz és esküjéhez. Ilyen embert, aki az E. M. E.-nek
és a magyarságnak a dák nyelv szláv voltának bizonyításával nagy szolgálatot tett, becstelenség volna tőlünk az utcán hagyni. Különben is a lakásban Regius önhatalmúlag, értesítésünk és beléegyezésünk nélkül ment belé, s olyan bért fizet, amilyenért Mátyás király téri
lakásban most még kapuköz szegletet sem lehet kapni, nemhogy szobát lehessen. Meg lehet
győződve, hogy én jogtalanságot senkitől nem vártam, s nem kérek. Éppen ezért jöttem ki,
hogy végleg megértessem a helyzetet, s a huzavonának legyen vége.
3615 Zsakó Andorné Grátz Mici, Grátz Mór (1843–1907) kolozsvári lutheránus lelkész leánya.
3616 Mikó Lőrinc és Zsakó Andor.
3617 Kiczkó Árpád asztalosmester, Karolina tér 5. sz. alatt.
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Félórai megbeszélés után tisztáztuk a dolgot. A helyiséget a háború előtt állítása szerint
ő bérelte, s ő adta ki Kiczkónak, s most állítólag ezen az alapon jóhiszeműleg foglalta le.
Megmondtam, hogy mi már Kiczkót találtuk a bérletben, albérletre a szerződés szerint
senki sincs jogosítva, s a Kiczkóval való üzletet se egyikük, se másikuk bérbeadása mellett
sem ismerjük el.
Bosszankodással láttam, hogy ez az ember mennyire a kereskedő önzésével ítél meg
mindent, s mennyire nincs érzéke morális kötelességek iránt. Elég magyarán kioktattam
erre is.
Visszajövet hosszasan beszéltem Bedő Ferenc ügyvéd,3618 egykori tanítványommal, aki
áprilisben Budapesten járt még, s érdekes dolgokat mondott az ottani viszonyokról.
Délután voltam Lattyákéknál, s felajánlottam nekik az ebédlőnket lakásul, mert a Wassháznál levő szoba nagyon sötét.
Este 10 után.
Délelőtt nagybetűs hirdetmények jelentek meg a hirdetőoszlopokon, hihetetlenül alávaló tartalommal. Lehetetlen visszaadni azt a gyáva és krakéler tartalmat, ami ezekben van.
Szóról szóra kell ezt látni.
Lényegük az, hogy a katonai hatóságnak értésére esett, hogy rosszindulatú és provokáló
tüntetések készülnek Románia ellen, s olyan állam színeit viselik a tüntetők ruhájukon,
amellyel Románia háborúban áll. E ruhákkal pedig provokálás a cél, hogy a lakosság közt
összetűzések legyenek. Ezért eltiltanak minden olyan színösszetételt, mely idegen állam színeit hozza össze, s el az ilyen természetű virágdíszt is.
Látszott a cél: a magyar ruha üldözése a leányok közt. A hősiesség egy új fejezete.
Láttam egy jelenetet belőle délután fél öt tájt a szemeimmel, mikor Zsakó Gyulával a
Hegyesdombra mentünk.
Az utcákon tízes szuronyos őrjáratok jártak egy-egy vitéz hadnagy vezetése alatt. Egyet
a Mátyás király tér sarkánál, az Unió utcánál hagytunk el. Egy másik hősies működését a
Ferenc-rendi templomnál láttuk. A tíz szuronyos vitéz megállott a templommal szemben, s
a hadnagy úr a kijövőket leste. Egy 15–16 éves csinos magyarruhás úri leánnyal éppen odaérkezésünk előtt fél perccel vettette le a nyílt utcán a piros derékfűzőjét (pruszlik). Szegény
leány a szégyentől vérvörösen vitte a kezében tovább a katonák kacagása mellett a ruhadarabját. Egy oláh cselédleány még védelmébe vette a mívelt hadnagy úrral szemben.
Ennek a cselédnek több jóérzése és megértőbb lelke volt, mint az egyenruhás hóhérlegénynek.
Hallom, hogy a virágokat is – bármiféle színű virágokat – mindenkitől elvették, letépték,
s eldobták. Este is tele voltak az utcák 6, 8, 10 tagú szuronyos őrjáratokkal.3619
Mi a Hegyesdombról este fél tízkor jöttünk be. Jó sok munkát végeztünk. Ott volt Lenke,
Aranka, Imrus és Imre, Gyula3620 és én.
Délután Seprődi György nevű kibédi székely embert találtam a Biasinivel szemben, aki
operáltatásra jött fel. Felküldtem szegényt hozzánk hálni a konyhára.

3618 Bedő Ferenc ügyvéd.
3619 Az Egyetemi Könyvtár igazgatója is fontosnak tartotta feljegyezni az újabb tiltást és következményeit. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 353–354.
3620 Zsakó Lenke, Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre, valamint Mikó Imre és Zsakó Gyula.
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Július 17. este, szerda.
A Kolozsvári Hírlap tegnapi számából ideragasztom a vasárnap megjelent rendeletet,
mely a plakátok szövegétől csak kevésben tér el.
A kolozsvári román helyőrségi parancsnokságtól
Sz. 1757–1919.
RENDELET
Tudomására jutott ezen térparancsnokságnak az, hogy rosszakarók ellenséges tüntetéseket
készítettek elő a román állam ellen oly célzattal, hogy ezen város különböző nemzetiségei
között összetűzést provokáljanak, tehát az ilyen nemű tüntetésekből származó következmények elkerülése végett az alábbiakat rendeljük:
Értesítjük Kolozsvár város lakosságát arról, hogy mindennemű tüntetések, az utcákon
vagy közhelyeken való személycsoportosulások, idegen és oly államok nemzeti színeinek tüntető viselése, amelyekkel Románia még háborúban áll – szigorúan tiltva vannak.
Oly kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy jelen rendeletet összetétel útján kijátsszák:
például oly ruhák viselése, amelyeknek kombinált színei valamely velünk hadiállapotban álló
idegen állam nemzeti címerét adnák ki, virágcsokor kombinációk stb. – vétségeknek fognak
tekintetni – és meg lesznek büntetve, úgy egyénileg – valamint általánosságban is: az utcán
való szabad közlekedés megszorításával, színház és más mulatóhelyek bezárásával stb.
Kolozsvár helyőrségének parancsnoka: Darvari s. k. tábornok. P. H.
Kolozsvár térparancsnoka: C. Soare s. k. őrnagy.
A végrehajtása még hitványabb volt, mint a rendelkezés. Úrileányokat az utcáról bekísértek. Sándor Imre látott egy esetet, mikor 15-16 éves leányra, aki a virágját nem akarta
letenni, egy hadnagy revolvert fogott. Szálénéval, egy táblabírónéval3621 történt, hogy a rendeletről semmit sem tudva, piros és fehér virággal jött. Egy oláh katona letépte a kezéből. A
durva inzultuson felháborodva tiltakozott, s egy közelben levő román katonatiszthez fordult védelemért. Ez pedig nyersen kijelentette, hogy a katona jól tette, amit tett. Így hát
nemcsak az őrjáratok, hanem egyes durva gazfickók brutális önkénykedése is megengedett.
Ez a kultúrájuk, melyet oly ordító szájjal hirdetnek és így gyakorolnak.
Tegnap benn járt Désről Tóth István. Nagyon fáradt. Ez a megfeszített munka visszahatása. Pihenésre intettem.
Ma temettük az öreg Bede Jánost, az unitárius egyházi irodavezetőt.
Visszajövet találkoztam Lattyákkal. Kiderült, hogy a hétfőn de. 11-re adott terminus
helyett még este 10-kor sem volt a Regius-féle szoba kiürítve, s így ő mindenestől Csányi3622
mérnöknél húzódott meg a Magyar/Király utcában.3623
Ma érkezett meg Zilahi Sebess Gyurka a feleségével Marosvásárhelyről. Egy szó sem
igaz abból az itt elterjedt hírből, hogy ott zendülés volt, melynek következtében 40 embert
végeztek ki.
Lőrinctől3624 Krasznojárszkból fenruárius elejéről levél érkezett Arankához. Egy szobába
került a Piroska húgom3625 urával, Vaszkó Pistával. Különös véletlen. Tudattam ezt Mamával
is egy levelezőn.
3621
3622
3623
3624
3625
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Szálé János királyi táblabíró felesége.
Csányi Gusztáv földmérnök, Kolozsvár monarchiabeli hivatalos térképeinek rajzolója.
Kelemen Lajos a Király utca fölé írta a Magyar utca nevét, de az előzőt sem húzta ki.
Mikó Lőrinc.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
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Délben voltam az öreg gróf Esterházy Kálmánnénál.3626 Elvittem neki az öreg kegyelmes
úrról szóló Erdélyi Múzeum kötetét.3627
Szünidőmet 16-án nem kezdtem meg. Nem mertem e bizonytalan időben egy hónapra
itthagyni a levéltárat. Talán elsején kezdem. Balogh3628 csak aug. 15-én jön vissza, s odáig
hosszú volna egészen gazdátlanul maradni annyi kincsnek.
Tegnapelőtt volt a Wesselényi utcában, a Ferenc József úton és a Széchenyi téren a cégtáblarombolás ott, s ahol nem voltak készen még az oláh felírások.
Július 20., vasárnap éjjel.
Tegnap este végeztünk Zsakó Gyulával a Hegyesdombon a kerti munkát. Fél nyolckor
Gyalu felől nagy magasságban repülőgép jött, s a város felett megfordult észak felé. A szomszédunkban a kertben egyik szénagyűjtő ember kiáltotta, hogy az a mi gépünk; a hangjáról
ismerem. Olyan magasan járt, hogy semmi szín, vagy jelvény nem látszott rajta.
Napok óta az a hír járta, hogy mára az oláhok tumultust provokálnak, hogy vérengzést
csinálhassanak. Istennek hála ma nem csinálták meg.
A cégfeliratok oláhosítására a határidőt augusztus 1-ig meghosszabbították. Sok ízléstelen csúf tábla készült, becstelen alakú betűkkel, csúnya színezéssel, már eddig is.
Tegnap Csaba3629 magyar kézre jutásáról beszéltek. Pénteken délben, a Jókai utcában
vagy 100–120 drb szép nagyszarvú alföldi ökröt hajtottak el.
Szombaton jártam Kúti volt tanítványom fölvétele ügyében Gál Kelemennél. Akkor
mondta el Sándor János, hogy Borbély Pista őt a könyvtárosságból kitúrta, s lemond. Sándor János jól bevált, s emellett neki kenyérkérdés is, Borbélynak pedig ambíció, önzés és
hiúság. Ilyen lépésre soha sem volnék képes.
Délben Miklós öcsémtől Marosvásárhelyről, július 1-ről keltezve levelezőm jött.
Örvendtem, hogy legalább életben létéről tudhatok. A Piroska3630 fiát vitte haza, akit egy
évig ő taníttatott Szegeden. Írja, hogy a nyaka fáj, s édesanyám is gyengélkedik.
Délelőtt Ugron István volt varsói nagykövet 1000 koronát adott át nekem az E. M. E.
alapító tagsági díjában. Befizettem a Pénztárba. Rendkívül örömömre szolgált, hogy ezt a
szép tettet általam intéztette. Fél év óta családtörténeti kutatásaiban sokszor voltam szolgálatára, s tegnap bővebben beszéltem neki az E. M. E. helyzetéről és arról, hogy mily kár,
hogy az erdélyi főúri osztály az E. M. E.-től visszahúzódott, és semmi érdeklődést nem
mutatott iránta. Akkor tájékozódott a tagsági minőségekről és díjakról tőlem.
Bár minden kutató módjához képest így leróná az E. M. E. iránt háláját!
Július 26., szombat éjjel.
Üvegtollal írok. A többiből csaknem teljesen kifogytam. Szerencsémre Zilahi S[ebess]
Gyurka adott négy törött hegyű, s 2 ép üvegtollat, s nehány tollszemet. Mindig külön tollszemet tartottam magamnak, de most a Kuhn-féle tollszem rég nem kapható, s egy doboz
tollszem 30–40 korona. Maholnap írni sem lehet.
E héten kétféle esemény foglalkoztatta az embereket különösebben.
3626 Galántai gróf Esterházy Kálmánné hidvégi gróf Mikó Júlia.
3627 Kelemen Lajos búcsúztatóját l. Gróf Esterházy Kálmán halála és temetése. Erdélyi Múzeum,
1917. 205–211. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 401–406.
3628 Balogh Ignác.
3629 Békéscsaba.
3630 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
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Egyik Apáthy István elítéltetése.3631 A másik a Tisza vonalán megindult magyar offenzíva.3632
Apáthy áldozata lett saját politikájának és naivságának.3633
Elítéltetése az igaztalan erőszak durva katonai barbársága. Kényszermunkára ítélni
Európa egyik legkiválóbb talentumát, és az erdélyi magyarságnak egyik legkimagaslóbb
vezéremberét, csak a vak és ostoba erőszak, s bosszúállás aljas munkája. Az ügyész vádbeszédében még 1905-ben írott cikkéért is vádolta. Igazán Aesopus meséjéből szól reá a felelet: „Equidem natus non eram”.3634
Szívbajos ember, akit megviselt az utolsó év.3635
Július 31., csütörtök.
Fáradtságom miatt letettem szombaton a tollat. Azóta kedvem sem, időm sem volt fölvenni.
Apáthyról azóta a lapok azt a helyreigazítást közölték, hogy nem kényszermunkára,
hanem börtönre ítélték.
Szívbajával sorsa meg van pecsételve:
Őt Schneller jellemezte szépen és jól a tárgyalásán, de nem volt kinek, mert a katonabíró urak előtt erkölcsi törvények nincsenek, csak katonai törvénycikkek.
Apáthy az evolúció, s nem a revolúció embere volt. Tragikuma, hogy saját nemzetéből is
legszívesebben azok követték, akik alkotómunka helyett a meddő és szájas kritizálás emberei voltak, s örök elégületlenek, de örök munkátlanok is maradtak, minden kormányzattal
szemben.
Ő addig szította az örök haladás nevében az örök elégedetlenséget, hogy az lángborított
mindent, s e tűznél ő is elég, vagy máris elégett.
Mint embert és tudóst sajnálom. Mint politikus ő kovácsolta szomorú sorsát és saját
főztéből eszik. Olyan főztéből, melyet ő egészen másnak képzelt és senkinek sem hitte el,
hogy az lesz belőle, ami lett.
Az offenzíva hírei ide igen vegyesen jöttek.
Már Váradig való magyar előnyomulás álhíre is volt itt. Beszélték, hogy Gyomán a fellázadt nép verte ki az oláhokat. Berettyóújfaluban hasonló esetről szólt a hír. Ma sem tudjuk,

3631 Részletesen Mariska Zoltán: Apáthy István politikai szereplése és pere. Korunk, 2006. 3. sz.
42–48.
3632 1919. július 20-án a Vörös Hadsereg Tokajnál és Szolnoknál átkelt a Tiszán.
3633 Egy korabeli forrás ezt a véleményt így erősítette meg: „Apáthy december hó utolsó hetében
igen sok anonym levelet kapott, s szóbeli figyelmeztetést is. Értesítik róla, hogy a román vezető
körök elhatározták letartóztatását, mert szívós, tántoríthatatlan nemzeti érzése akadálya az ő
törekvéseiknek. […] Berthelot [tábornok] ámulva mondta, hogy ez képtelenség, csak agyrém,
őt nem lehet letartóztatni. Másnap Vierne kapitány, francia összekötő tiszt az én jelenlétemben
mondotta Apáthynak, hogy nincs oka semmitől tartania. Apáthy tehát maradt, s két hét múlva
letartóztatták”. Janovics Jenő kihallgatásának jegyzőkönyve (Kolozsvár, 1919. február 24.). Közreadva Sas Péter: Janovics Jenő feljegyzése 1919. február 27–28-i beidézéséről és kihallgatásáról.
In: Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények. Szerk. Lengyel Réka. Bp., Balassi Intézet, 2014. 293–308.
3634 Equidem natus non eram = Akkor még meg sem születtem.
3635 Vö. Lambrecht Kálmán: Magyar tudós sorstragédiája (Apáthy István emlékének). Nyugat, 1922.
21. sz. 536.
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hogy mi igaz ebből. Ma már a teljes visszaverésről és visszavonulásról beszélnek. Tegnapelőtt Kecskemét elfoglalását híresztelték.
Az itteni lapok pedig növelik az általános zavart és tájékozatlanságot.
A (Görög) Keleti Újság3636 állandóan gúnyolólag és ellenszenvesen ír a szegedi kormányról, melyet itt széltében mágnás kormánynak és reakciósnak hisznek e lap és az Újság után
is, mely szintén először demokrata, aztán elvtelen, és végül magyar. Hihetetlen, hogy az
emberek 90%-át mennyire megbabonázza a betű. A kolozsvári iránytalanságot leginkább a
káosz-híreket terjesztő újságmaszlagok csinálják. Félő, hogy az agyoncsigázott idegzetű
öntudatos magyarság is belébolondul ebbe a borzasztó állapotba.
Ugyanez a Keleti Újság, mely minden magyar nemzeti irányú törekvést gúnyol és kicsinyel, a bolseviki-zsidó uralomról elnéző, s ha nem is nyílt rokonszenvező, de el nem ítélő
cikkekben számol be. Minden legyen, csak magyar nemzet, és magyar nemzeti kormányzás
ne! És emellett naponta látok úriembereket, akik az utcán átszellemült arccal falják az újságokat, és hisznek azoknak.
A Kolozsvári Hírlap, melyet mi is járattunk, hétfő óta megszűnt. Egyik hír szerint
papiroshiányból szűnt meg, mások szerint Laskay3637 megunta s megmondta, hogy nem
jelentetik meg többé, mikor csak a Dacia hazugságait engedi a cenzúra közölni, holott nemcsak a kezüknél levő külföldi lapokból, hanem a többi román lapból is látják, hogy nem igaz,
amiket reájuk akarnak kényszeríteni, hogy írják.
Szegény Balogh Arthur gondterhes arccal, idegesen jár az utcákon, mióta ez a kenyér is
kiesett a kezéből.
A könnyelmű ember végzetes bűnhődése az övé. Mikor idekerült egyetemi tanárnak,
tele volt adóssággal. Kollégái megválasztották dékánnak, hogy a tisztes évi jövedelem mellett talpra állhasson. Mihelyt pénze lett, első dolga volt, hogy autót vett, s nemsokára két
vörös autója volt. Két évig volt dékán, de csak növelte a jólét az adósságát, s végre szabálytalanságok miatt kellett nyugdíjba mennie.
Fiai is hasonló könnyelmű, rossz gazdák. Könyveit már eladogatta. Most már ki tudja,
hogy miből fog megélni?
Újra rendkívül ideges vagyok. Ma már brómot vettem be.
Itthon készítgetem az erdélyi krónikás anyakönyv céduláit. Megvannak Szalárdi, Bethlen Miklós, P[etrichevich] Horváth Kozmából mind, s az Erd. Tört. Adatok3638 nagy részéből. Jó három doboz cédula.
Valaha 14–15 év előtt vetettem föl a gondolatot, s szegény Köblös Zoltánnal terveztük,
hogy valaha megcsináljuk. Most igazi szellemi munkára képtelen lelkiállapotban ezekkel a
pepecselő, de más kutatókra könnyítő, hasznos munkálatokkal töltöm el naponta egy-egy
félórámat.

3636 A napilap jelzős szerkezete a véletlen játékaként született meg. Első száma éppen a román hadsereg bevonulása napján jelent meg. Korábban a Wekerle-kormány papírközpontja nem utalta
ki a szükséges nyersanyagot, majd a forradalmi idők akadályozták meg a papír megérkezését.
Vö. Kertész Jenő: A tíz év előtti Erdély napjai i. m. 163.
3637 Laskay Árpád paplankereskedő, az Előre című lap alapítója.
3638 Erdélyi Történelmi Adatok = Az Erdélyi Történelmi Adatok sorozatot gróf Mikó Imre indította
el, hogy a kiadatlan, Erdély történelmére vonatkozó forrásokat összegyűjtse és publikálja. I–III.
Szerk. Mikó Imre. Kolozsvár, 1855–61., IV. Szerk. Szabó Károly. Kolozsvár, 1862, Erdélyi
Múzeum-Egyesület.
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Másoltam unitárius egyháztörténeti adatanyagot,3639 és folytattam az elmúlt hónapban
Sombori Ferenc kolozsvári unitárius szász kántor3640 naplója lemásolását is.
Ma reggel 1/2 8-kor voltam az unitárius kollégiumban. Lefoglalták. Ma egy ezredes jött
egy hadnaggyal szemlére oda, s végignézték az egész épületet. Kinyitottam a levéltárat is.
Nagy költséggel fertőtlenítették az egészet, csak a folyosók nem voltak még kifüstölve, s
most ki vagyunk téve annak, hogy a 60–70.000 koronás kiadást kútba dobta az egyház.
Délután 1 órára mondják meg a határozatot. Hallomásunk szerint hadtestparancsnokságnak akarják elvenni az épületet.
Augusztus 1., péntek reggel.
A kollégiumot egyelőre nem foglalták le.
Az ezredes – aki különben mívelt úriember volt – azt mondta, hogy ők úgy értesültek,
hogy az épület egészen rendben van. Én a körüljárás alatt egyik segédtisztet informáltam
arról, hogy hol, miféle betegek voltak elhelyezve az épületben a háború alatt. Meglepődött,
mikor hallotta, hogy a földszinten fertőző betegek is voltak, s az első emelet két szárnya
egészen tüdővészesek kórháza volt. Lehet, hogy ez az információ is hozzájárult ahhoz, hogy
egyelőre az épületet nem vették igénybe. Talán megvárják, amíg egészen kitakarítják, hogy
úgy foglalják le.
Jellemző, hogy 30-án délután az ott járt tisztek egyike, egy őrnagy azt mondta, hogy ő
úgy hallotta, hogy az épület eladó.
Ha egy kórházat tesznek belé, az egy év alatt úgy tönkreteszi, hogy az egyház nem győzi
a helyreállíttatás költségeit. Kollonics-féle3641 politikával elérhetik azt, hogy az épületet kicsikarják.
Isten őrizzen.
Jellemző különben Gál Kelemen válasza is az őrnagynak. Azt mondta – saját előadása
szerint –, hogy neki nincs tudomása arról, hogy az épület eladó.
Tegnap délben Apáthynak egy gyönyörű angóramacskáját hozták ide az emeletre. Valakinek odaadták, de ott a kutyával összeverekedett, s a kutya megmarta. A szájánál van a seb,
az állán. Most egyelőre Kalinkáék, a trafikosék vették át, amíg más gazdája kerül. Szívesen
átvennők, ha nem volna a lakásban a tartása lehetetlen. Jámbor, kedves, szelíd állat.
Apáthyéknak öt volt, s úgy bántak velük, mintha gyermekeik lettek volna. Most e macska
idehozatalából tudtam meg, hogy Apáthyék kiköltöztetése küszöbön áll, s a kedvenc állataikat is szétosztják. Ismerve szeretetüket az állatok iránt, s látva lesújtó sorsukat, Erzsikével
együtt megkönnyeztük szegényeket. Ő még az állatokat is emberhez illő szeretettel ápolta, s
neki állati sorsot juttatnak azok, akik ide a míveltség és Európa nevében jöttek a „barbár
magyar” uralmat „jobbal” fölváltani.
Erre a „míveltségre” jellemző az az eset, amely a múlt hét egyik délutánján történt. Pap
Domokos Désről itt járva szemtanúja volt.
3639 L. Legrégibb adataink unitárius templomainkról püspöki egyházvizsgálati jegyzőkönyveinkben
1789-ig. Keresztény Magvető, 1922. 168–180. és Klny. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 364–376.
3640 Sombori Ferenc szász kántor egyházának tett adományozásai összesítése fennmaradt, és közzétették. Adorjáni Rudolf: A keresztúrköri egyházközségek vagyonleltára a XVIII. század utolsó
harmadából. Keresztény Magvető, 1990. 4. sz. 243.
3641 Leopold Karl von Kollonitsch (1631–1707) 1689–95 között kalocsai érsek, 1695-ben esztergomi érsek.
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Egy temetési menet vonult át a Mátyás király téren, zászló alatt. A zászlón a sokféle szalag közt egy kis magyar háromszínű is volt. Egy őrjárat ment arra, s a temetést föltartóztatva
a szalag levételét követelte.
A zászlóvivő a nála levő engedélyt fölmutatva nem akarta levenni a szalagot. Erővel
eltávolították azt a zászlóról. A közönség a temetés durva megzavarásán felháborodva zúgolódott. Köztük egy csinos 14–15 éves szép növendék magyar leány is hangosan megjegyezte,
hogy ez gyalázatos disznóság. Egy vitéz román főhadnagy odarohant, a leányt megfogta, s
karjánál fogva a rendőrségre hurcolta. Az eset után pár perccel érkeztem én is oda a főtérre.
Akkor még egy csoport 5–6 román tárgyalta. Egy durva kövér balkáni alak – Popoviciu,
később kolozsvári rendőrprefektus – egy erdélyi hadnagy elmondta a társaságnak, hogy az
eset egy „tricolor asiatic”3642 miatt történt. A trikolor ázsiai, s az eljárás oláh. Sapienti sat est.
Tegnap hadnagyi egyenruhában láttam Moldován Valér volt tanítványomat. Ez is egyik
jellemző karrier. Nálunk gyenge tanuló volt. A VI. gimnáziumból úgy tehetett bukás nélkül
vizsgát, hogy tekintettük besoroztatását. Az év elején 800 kor. havi fizetéssel a megyei árvaszékhez tették be. A tavaszon elment Brassóba, s két hónap alatt a VII. és VIII. osztályról
vizsgázott kis érettségi bizonyítvánnyal jött vissza, s most hadnagy és az itteni tanfolyamon
tanárjelölt. Cultura non fit, sed nascitur, non fluret, sed olet.3643
Augusztus 6., szerda d. u.
Nehány kínos, bús leőrölt nap óta újra csak tengődtem ebben a rettentő sötétségben és
mind sötétebb lelkiállapotban. Mintha mindjobban alkonyodna, s a nagy éjszaka borulna
lassan reánk. Alig-alig van erőm sokszor, hogy az örök haladás törvényszerűségének éltető
hitével egy-egy pillanatra a borzasztó jelenből a jövendő magasságai felé emelkedjem és
felejtsek. Krisztussal kiáltok: Istenem, Istenem miért hagytál el engemet,3644 – minket!
Borzasztó bűnök borzasztó büntetése… Mi marad életcélunk, Élet-e az örökös, vagy
beláthatatlan idejű rabság? Most ezzel fenyegetnek, ezzel kecsegtetnek.
Alig megyek az emberek közé, s ha megyek, új és új kínokat kell átszenvednem a látottakon és a hallottak miatt, amiket nem lehet elkerülni.
Pénteken délután az unitárius egyházi levéltárba mentem. Beszóltam Gál Kelemenhez
is. Ő nem volt otthon. A felesége mondta, hogy a kollégiumban kutatnak. Nem tudta miért.
Nekik is megtiltották egy órára a lakásukból a távozást. Én mégis kijöttem, s az utcán tudtam meg, hogy fegyverekért és kötszerekért kutatnak, azon a címen, hogy ott lenni kell
elrejtve kötszernek, mivel ott kórház volt.
Ők vették át, ők ürítették ki, s most elől kezdik a keresést!
Be nem mehettem a szuronyos kapuőr miatt.
Egy óra múlva megtudtam, hogy Andrásinál, a fűtőnél egy kardot, s Gál Kelemenéknél
a padláson egy Manlicher puskát találtak. Az előbbi Andrási3645 katonafiáé volt. Az utóbbiról Gál Kelemenék semmit sem tudtak.
A kutató detektív és katona a kollégium padlásáról tört be az igazgató padlására. Senki
sem volt akkor velük, s a fegyvert állítólag egy láda fenekén találták. Erről a ládáról mondja

3642 Tricolor asiatic = ázsiai zászló.
3643 Cultura non fit, sed nascitur, non fluret, sed olet = A kultúra nem lesz, hanem születik, nem
terjed, hanem illatozik.
3644 Jézus szavai a kereszten. Mt 27,46.
3645 Andrássy Ferenc.
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Gál Kelemenné, hogy legalább 10 éve nem nyitották ki, s mikor legközelebb megpróbálta,
berozsdázott zárjával nem boldogult.
Másnap Gál Miklóstól3646 hallottam, hogy a véletlen a fegyverelrejtés nyomára vezette
őket. Móricz András a harangozó nevelt fia megmondta, hogy Székelynének, a teol. intézet
szolgálónéjának egy neveletlen, vásott fia játszott a rekvirálások előtt a fegyverrel, s az
elmondta, hogy az igazgatóék padlására dugta. A ládába nem tehette, hanem valószínűleg
alája dugta, s a detektív úr a ládát feltörvén úgy találta valószínűleg jobbnak, hogy a feltörést
ezzel a benn találással tegye utólag indokolttá.
A kutató urak különben több szobáról a zárat letépték. Így a könyvtár ajtóiról is, melyeket aztán aznap be sem lehetett többé zárni.
Így ki vállalhat felelősséget a reája bízottak megőrzéséért?
Ily míveletlen emberekkel nem lehet megértetni, hogy ne csináljanak kárt, ahol nem
okvetetlenül kell. Mondtam Véghnek,3647 hogy szóljanak és adjanak be kérést, hogy az intézetbe tisztet küldjenek, kivel mégis meg lehet értetni azt, hogy anyagi és kulturális értékeket
nem helyes feltört szobákban, záratlanul hagyni semmiféle címen sem. Így a vagyonbiztonságot éppen azok teszik illuzórikussá, kiknek a fölött első sorban kell őrködni. Aligha tettek
valamit.
*
Szombaton délelőtt alig engedtek be a hivatalomba, s délben ismét alig jöhettem haza.
Szuronyos, sisakos katonák állották el az utcát előttünk is már reggel 8 után. Az ablakokon
a függönyöket le kellett engedni. Délután 1-ig így voltunk.
A király és a királyné jártak itt, s meglátogatták a kórházakat.
A kórház során senkinek sem volt szabad járni, s valósággal vadászták az utcáról az
embereket a katonák. Éppen így volt a Kossuth Lajos utcában, s nehány más utcában is,
amint hallottam.
*
Tegnap délelőtt 10 órától 11-ig a város összes harangjait húzatták, s elrendelték a
kilobogózást. 11 felé az egyetemre kellett mennem az E. M. E. állami járuléknyugtája aláíratásáért. A Mátyás szobor előtt 2–300 főből álló tömeg állott. Felmásztak a szoborra, reáültek
az alakok vállára, fejére, kardjára; beállottak a ló alá. A New York előtt és a szélső járdákon
járó-kelő, vagy álldogáló magyarok nézték. Ének hangzott fel. Ekkor már az Egyetem utcában mentem, mert fájt a lelkem a látványtól.
Visszajövet táncoltak a szobor előtt. Ez afrikai látványosság elől siettem a könyvtárba.
Megtudtam, hogy mindez Budapest megszállásának örömére van.3648
Ma hallottam, hogy már azelőtt este illetve éjjel kivitték a kávéházakból a cigányokat, s a
szobor előtt úgy mulattak.
Tegnap délben hazajövet Dunky3649 mondta, hogy őt kirendelték a szobor elé az ünnepély levételére. Látta, hogy a szobor magyar alakjait köpdösték, s felpofozták.
Két nagy zászlót Mátyás király karjaihoz dugtak. Ezek ma is ott lógtak.
Ma az Újságban a következő két hír jelent meg:
3646 Kövendi Gál Miklós (1888–1983) ügyvéd, 1936–40 között az Aranyosvidék szerkesztője.
3647 Végh Mihály.
3648 A román csapatok 1919. augusztus 4–5. között, a békekonferencia tilalma ellenére, bevonultak
Budapestre, bár ehhez a Tanácsköztársaság összeomlása után már semmilyen jogalapjuk sem
volt. Ormos Mária: Padovától Trianonig i. m. 332–333.
3649 Dunky Elek fényképész, műterme a Wesselényi utca 15. sz. alatt.
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– Budapest megszállása. A városi prefektúrán szerzett információ szerint a hadsereg-főparancsnoksághoz az alábbi távirat érkezett: Csapataink 6 órakor Budapestre bevonultak.
– A záróra ideiglenes felfüggesztése. A rendőrkapitányság tegnap rendeletet bocsátott ki,
mely szerint: Ma augusztus 5-én du. 5 órakor a Nemzeti Színházban hazafias előadás lesz.
Ingyen bemenet. Este a sétatéri kioszkban3650 9 órától hajnali 3 óráig mulatság lesz. Ingyen
bemenet. A városi összes zenekarok fognak a kioszkban játszani. Színházi előadás után a
közönség zenekarok kíséretében fog a kioszkba kivonulni. Rendőrfőkapitányság.
Ma délelőtt megismételtették a kényszerű harangoztatást.3651
Délután hatalmas zápor hullott. A sétatéren jó nagy sár lesz.
Ma volt a levéltárban Demeter György3652 Désről. Édesanyámtól tegnap kaptam levelezőt.
Augusztus 10., vasárnap délután.
Megnéztem a délelőtt az unitárius könyvtárban a „keresés” nyomait. A belső ajtókat is
fölszakították. Sándor Jánostól hallom, hogy a vezető egy hadnagy volt, s e disznóságok
legnagyobbrészt előtte történtek.
Tegnap volt benn Ajtonból Veress Sándor bátyám. Mondja, hogy Budapest megszállása
örömére ott is elrendelték a harangozást, de csak a gör. kat. templomban. Nehány oláh
legény mégis fölment Belle Lajoshoz, a református paphoz, s harangoztatni, majd harangozni akart. A pap azonban nem adta ki a templomkulcsokat. Erre betörték egyik templomablakot, ott bemásztak, s a toronyba fölmenve félóránál tovább harangoztak. Utóbb tettük
következményeitől tartva betétették a kitört ablakot.
Most a pap bejött és följelentést tett. Jellemző Nagy Károly református püspökre, hogy
midőn a pap elmondta az esetet, azt mondta reá, hogy „most nem csinálhatunk semmit,
most mindent el kell tűrni és hallgatni”, s jegyzőkönyvre sem vétette e barbárságot. Most a
pap hogy tartson ki, ha saját főhatósága így támogatja?
Augusztus 13., szerda reggel.
Vasárnap délelőtt hallottam a templomunk előtt Nagy Gyulától a Viitorul nyomán József
főherceg budapesti államcsínye hírét.3653 Itt a hír fölvillanyozta az apatikussá váló kedélyeket,
s szokás szerint túlzott optimista reményeket és kombinációkat szült. Ezek még tartanak.
3650 Kioszk = a Sétatéren létesített, nyáron csónakázó-, télen korcsolyázótó nyugati partján felépült
vendéglő. Sas Péter: Kolozsvár 1867–1919 i. m. 190.
3651 Budapest román megszállásának örömére megszólaltatták a város harangjait. Ezt örökítette
meg Orbán Ferenc plébános korabeli feljegyzés: „1919. augusztus 6-án a román hadseregnek
Magyarország fővárosában, Budapestre történt bevonulásával a helyi hatóság a győzelmi öröm
kifejezésére elrendelte, hogy a város összes templomában de. 9–12-ig harangozni kell. Két rendőr jött hozzánk, és ők húzták egyetlen síró harangunkat felváltva három órán át. Ha emberi
hangon tudna szólani, bizonyára megemlegetné ama meleg nyári napot, egyetlen kedves harangunk”. Szentpéteri egyházközség Historia Domusa. SztM Lt.
3652 Szemerjai Demeter György (1879–1942) főszolgabíró, író. 1908-ban közigazgatási szolgálatba
lépett.
3653 1919. augusztus 6-án a Peidl Gyula vezette szakszervezeti kormány ellen államcsíny zajlott. A
csendőrség letartóztatta a kormány tagjait, a magát államfőnek kinyilvánító Habsburg József főherceg – a budapesti román parancsnokság segédletével – Friedrich Istvánnal az élén ideiglenesen
megbízott hivatalnokkormányt nevezett ki.
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Vasárnap délután temettük Tálas Miklós kisegítő könyvtári szolgát. A háború egyik tipikus áldozata. Gránátnyomás következtében tüdővészt kapott, s januárius óta nem lehetett
szolgálatban. A könyvtárnál rejtegették szegényt, hogy ne kelljen a hivatali szabályok szerint
20 hét után könyörtelenül kitenni. Április vége óta vezetik betegnek. Megváltás volt reá a
halál. Igen derék, lelkiismeretes, becsületes ember volt. A levéltári helyiségeket – mióta ott
vagyok – betegségéig ő takarította. Szívfacsaró látvány volt teljesen minden nélkül maradt
özvegyét, s három apró gyermekét látni a sírnál.
Tegnap dőlt el, hogy az E. M. E. negyedéves állami járuléka esedékes két félévi részletét
nem akarják kifizetni.
Március végén, mikor egyik részlet esedékessé vált, nem vehettük föl, mert az Adóhivatalt már akkor átvették volt. Június végén vártuk, hogy tán fordulat lesz. Végre július derekán lementem az Adóhivatalhoz, hol az összeg ki van utalva. Itt azt mondták, hogy a gyűjtemények használatát igazolni kell, s a nyugtát írassam alá a „rector”-ral. A múlt héten
kedden és szerdán nem kaptam meg ezt az urat. Csütörtökön beszélhettem vele. Dregan
Niculai dr. a bpesti Eötvös-kollégium volt tanára, s itt magántanár. Modortalan, nem eléggé
csiszolt ember. Hétfőre adott terminust, mert az államtitkárt várták. Saját felelősségére nem
merte a nyugtát aláírni. Hétfőn éppen akkor ment oda Ghibu úr3654 is társaival, a tanárjelölő
bizottsággal, mikor én. Ez az ember ragadozó képével egy szőke farkasra emlékeztet. Újra
másnapra ápriliseztek, s mikor tegnap fölmentem, Dregan úr kisütötte, hogy az államtitkár
úr szerint ő csak akkor írhatja alá a nyugtát, ha velük új szerződést kötünk. Mondtam, hogy
az 5000 korona a használat után kijáró bérösszeg, s ha a jogokat illetve a használatot fegyveres erővel kikényszerítették, akkor teljesítsék a kötelességeket is. Én semmiféle a szerződésre
vonatkozó ügyben tárgyalni nem vagyok meghatalmazva, csak a pénz fölvételével, illetve
annak elintézésével. A szerződés ügyében csak közgyűlés határozhat.
Délelőtt mondta Gidófalvi Pista eljegyzését Pataky Etelkával.
Szeptember 18., csütörtök és 19., péntek.
Augusztus 21-én kimentem Dobokára Gidófalvy Pistához, pihenni. Nem bírtam már
tovább a mindennapi kolozsvári látványokat és zaklató híreket.
A Válaszút-bonchidai állomásig a tavaly 2 korona 40, most 10 korona 70 fillér volt a II.
osztályú jegy. Az állomáson már háromszor várt kocsi, de Pista elfelejtette, hogy én a déli
vonattal, s nem a délutánival megyek. Így most nem várt senki. Nem akartam a reggeli
pohár tejjel délután 5–6-ig várni, s gyalog akartam nekivágni az útnak. Azonban ott volt
Kendilónáról a gr. Teleki László Gyula üres kocsija, s Fogarasi gazdatiszt fiával és egy válaszúti Kálmánovics nevű zsidó fiatalemberrel azon indultam el. A gazdatiszti lakásnál letettem
a bőröndömet. Azt egy délután lement szekér Dobokára hozta. A grófi udvar bejárójánál a
kocsisnak 5 kor. borravalót adva leszálltam, s gyalog mentem tovább. A Pista malmánál
átmentem a patakon, s a mezei úton fél kettőre beértem az udvarházhoz.3655
Az aratásnak már vége volt, csak még zabot arattak. Sokkal nyugalmasabban voltam,
mint tavaly, mikor Pista betegsége idején rengeteg dolgom volt. Háromheti időzésem alatt
nehányszor voltam a mezőn, de leginkább Pistával, s mintegy hetemet borsószedéssel töltöttem el a belsőségen felül, a kert mellett levő 5 vagy 6 holdnyi táblán, melyet teljesen
3654 Onisifor Ghibu.
3655 Lásd Kelemen Lajos: A dobokai kúria. Pásztortűz, 1925. 155. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m. 241–242.
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ellepett volt a gaz. Rendre egy szekérnyi borsót szedtem ki. Két délután volt segítségem is.
Pista felibe mondta a kiszedést, de én nem vettem komolyan, hogy nehogy úgy járjak, mint
a tavaly, mikor 2 mázsa búzát, s 1800 köbméter fája számbavételéért 2 köbméter fát ígért, s
ezekből mindössze egy véka lisztet adott meg.
Sokat olvastam, kivált augusztus 25. és szeptember 5. között.
Elolvastam a következő műveket:
Mikszáth Kálmán: Az eladó birtok.
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös.
Turgenyef Iván: Tavasz hullámai.
Tormay Cecil: Viasz figurák (Elbeszélések)
Tormay Cecil: A régi ház.
Reinach Salamon:3656 A művészet kis tükre.
Demeter György : Vasárnapi dolgozatok.
Koeppel Emil:3657 Byron életrajza.
Váczi János: Tompa Mihály életrajza.
Tompa Mihály több költeményét összes műveiből.
Demetert személyesen ismerve, Pap Domokos figyelmeztetésére olvastam el a kötetet.
Határozottan tehetséges ember. Ha korismereteit mélyítni tudja, s humorát meg nem öli a
mostani lélekölő világ: értékesebb dolgokra is képes. Koeppel munkája igazi lapos német
életrajz. Még Dézsi Lajos Jósika életrajza3658 volt közelebbi olvasmányaim közt csak ily unalmas, szürke tákolmány, azzal a különbséggel, hogy Koeppel esztétikai értékelései és méltatásai Dézsié fölött toronymagasan állanak.
Tormay Ceciltől most olvastam először. Apró elbeszéléseiből láttam, hogy mily széles és
mély míveltsége van. A régi házra3659 így kaptam reá. Másfél nap alatt elolvastam. Rég nem
élveztem ilyen gyönyörűséggel könyvet. A régi írók szépségei, komoly, erkölcsös tartalmasság, szép nyelv, s érdekes mese és gyönyörű korrajzolás, jó jellemfejlesztés ritka értékűvé
teszik szép magyar regényét. Befejezését megkönnyeztem.
A művészet kis tükréből3660 egyes szakaszokat régebb is olvastam, de az egészet
összefüggőleg most élveztem.
*
A dobokai viszonyok tavaly óta nagyon megváltoztak. A felséges nép itt is komisz. Tele
van bolseviki szellemmel és szemtelenséggel. Csak nehány jellemző vonást jegyzek föl.
Augusztus 22-én délután lementem a malom mellé a rétre, hogy a vízrongálta két és fél
méter mély árkolásokban a prehisztorikus és római cserepek lelőhelyét közvetlenül láthassam. Alkonyat kezdetén indultam vissza, s utamban a faluig a következőket láttam a Pista
birtokrészén. Egy paraszt suhanc hevert a nagy új vízmosások szélén, mintha csak az eget
nézné. A vízmosások gyepjén két tehene legelt a tilosban, s azokat őrizte. Azok kívülre egyáltalán nem látszottak. A baltacím vetésben 2 kecske legelt. Később egész csorda marhát,
vagy 40–50 drbot hajtottak át rajta. Igaz, hogy a Pista marhái voltak, de a legelőről mentek
3656 Reinach Salamon (1858–1932) vallástörténész, műtörténész és műgyűjtő.
3657 Emil Koeppel (1852–1917) író.
3658 Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794–1865. Bp., 1916, Magyar Történelmi Társulat. (Magyar
Történeti Életrajzok)
3659 Tormay Cecile: A régi ház. Bp., 1917, Singer és Wolfner.
3660 Salomon Reinach: A művészet kis tükre. Ford. Lázár Béla. Bp., 1911, Athenaeum. A szerző és
művének címe utólag, a sorok közé beszorítva.
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be a rossz felügyelet miatt. A falu végén Pista egyik búzatarlója mélyedésében egy paraszt a
jó füvet kaszálta a sötétség oltalma alatt.
Mikor Pista oda volt a jegyeséhez, az egész falusi csordát behajtották a temető fölött a
lencseföldjére, melyen még ott voltak a lencse-fiókok. Mind Hersch, mind a hajtó fölszólítása után is ottmaradtak. A távozásra való felszólítás után az volt a paraszt bolseviki felelet:
„Semmi közötök hozzá”.
Pista hazaérkezése után ketten kimentünk a pásztorhoz, de nem beszélhettünk vele,
csak a pásztorfiúval.
Pista a poklostelkieknek a határuk felé eső részen vagy 15 holdnyi erdőt adott el. Helyét
úgy lelegeltették, hogy ott évekig nem nő cserje.
A cselédség a sok tolvajságot teljes közönnyel nézi. A tolvajok a hajtókat is megfenyegetik. Babos nevű eloláhosodott magyar azt mondta egyik hajtónak, ki két marhájával másodszor is a lencsésben találta: „Mind csak reám vigyázol? Menj másfelé is, mert a feleséged
lepedőben visz haza, ha mind utánam jársz”.
Egy hónapos alkalmazott többször nem jött be munkára. Azonban mihelyt Pista hazajött Magyarsárosról, rögtön bejött a konvencióban neki járó malacért, s mivel hat egyszerre
született malacból nem a legnagyobbat kapta, amelyet akart, nem fogadta el. Végre is pár
nap múlva a szemtelen 18 éves suhanc megkapta, amit akart.
Egy nagydarab lóhertáblát egyezség útján Gidófalvy Pista átadott a falusiaknak. Egy
másikat maglóhernek hagyott. Ebbe híre nélkül ketten is belékaszáltak, s a lekaszált lóhert
telkükre behordták. Különösen az úgynevezett határközi 30–40 holdas gazdák a legszemtelenebbek. Csak a Lóna felé lakó határtolvajok az őszön, a forradalomkor is a legkövetelőzőbb földosztók akartak lenni a Pista birtokából. A telepnek szánt 400 hold, s a ref. egyház
birtokának nagy része a bérletükbe jutott. De Pista földjeiből is sok felébe, harmadába a
falusiaké lett bérletül, s az aratást is kilencedébe kellett hogy kiadja nekik.
A gyümölcsre eddig is az volt a különben országos parasztfelfogás, hogy azt az Isten
azért adja, hogy az ember megegye. A tulajdon a parasztnál ebben nem számít. Erdélyben
ebben csak a szász paraszt kivétel. Most a tavaszi hó és fagy miatt alig volt termés, de ami
volt, azt szakadatlanul lopták. Pista 10 holdas szilvásában mintegy 30–35 véka sárga, s
ugyannyi húsos szilva termett. Ezt kosarakkal, sőt teknővel lopták, s nemcsak a dobokaiak,
hanem még a hegyen túl, Moróból is eljöttek reá. Augusztus utolsó napján kimentem megnézni, hogy mennyire haladt az érés, és fél óra alatt három tolvajt találtam a szilvásban.
Végre is félig éretten, sőt, a húsos szilvát éretlenül le kellett szedni úgy, hogy az utóbbiból
legfennebb ecet lehet.
Mikor a szilva vékája 100–120 korona, s Kolozsvárt litere 6 korona, a paraszt most is a
más kertjében termett gyümölcsöt Isten kommunista ajándékának tekinti, csak aztán, ha
neki is van, ahhoz már másnak ne legyen semmi köze.
A dobokai oláhokra különben jellemző, hogy a Gidófalvy Pista majdnem 20 holdas gyümölcsösét legelőnek akarják. Igazi barompásztor nép, mely a gyümölcsfa megbecsülésének
kultúrfokára még egy század múlva sem jut el.
A patakban az idén bő víz mellett igen szép halállomány fejlődött. Most a kendert mindenütt a patakba áztatták, s a halak ezreit ölték meg vele.
A szomszéd falvakban még rosszabbul van.
Magyarköblösön Betegh István birtokának egy derék rendtartó katonás gazdatisztjét, ki
gazdája birtokát nagy eréllyel védelmezte, s egy béres vagy hónapos embere suhanc fiát
többszöri tilosban legeltetésen kapva megverte, megölték. A béres bevitte a fiát ebéd idején
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Venczel András gazdatiszthez, lefogta a tisztet, s a fiúval kést döfetett belé. A szúrás a szívét
érte, s egy órai kínos szenvedés után a szegény ember meghalt.
A gyilkosok ma is szabadon járnak a faluban.
Szeptember 7-én, Páncélcsehen jártam a vásárban. Visszajövet Magyarderzsén Miklósi
József úrnak egy bükkönyföldjében 7 falusi ló legelt. A velünk jött Köpeczi nevű derzsi
magyar gazda és naturalista állatorvos mondta, hogy mindennap így van, s a kártevőket
nem merik kihajtani.
A csendőrség pedig most azokból áll, akiknek a rendről és tulajdonról egyforma a felfogása a kártevőkkel. Ezek csak a nemzetiségre néznek.
*
A tavaly őszön a felséges nép nekiment az egykori Teleki-udvar még tavalyig megvolt
gyönyörű, művészileg épített istállójának, melynek fedele rossz volt, s már a boltozása is két
helyen beomlott. A telepes házak anyagának hagyták. Egyszerűen bedöntötték a falakat, s az
istállóban levő szép nyolc darab faragott kagyló alakú vályú és az oszlopok odatörtek a
bedőlt falak alá. A köveket pedig széthordták. Sok helyen halommal áll a tégla és kő az
udvarokon, s a nagy faragott kövek a kapuk előtt. Három ház épült már az anyagukból. A
várból udvarház és istálló, az istállóból lakóház! Aztán mondja valaki, hogy nincs fejlődés a
világon, s éppen most!
Sok helyen gyönyörű selymet fontak az asszonyok a faluban.
Hallottam hogy a tavaly őszön egy zsidó vitte át egy nagy szekeren a falun a sok nyers
selymet. Vette valamelyik állomáson a feltört vasúti kocsik anyagából, s ott már 34 koronáért árulta azt, ami odáig maradt. A román gárda lefoglalta a selymet, s mikor a szekeret és
lovakat is le akarták foglalni, a zsidó a selymet lehányta, s elhajtott. Ezt a selymet osztották
el s fonják fel gyapjúval vegyesen.
Persa nevű jegyzői írnoknak egész rend ruhája volt belőle.
*
Szeptember 8–10-én volt Dobokán Pataky Sándor,3661 a felesége,3662 s Etelka leányuk,3663
a Pista jövendőbeli apósa, anyósa, s menyasszonya. Igen derék emberek. A leány szép, szerény és nagyon jó leány.
Én szombaton, 13-án délben érkeztem be. Három hét alatt 65 kilóról 68-ra híztam.
Szeptember 27., szombat este.
Erzsike javul a gyomorbajával. Mikor hazajöttem, úgy le volt fogyva, hogy majd megijedtem tőle.
Dobokán létem alatt keresett Nemes Ödön. Csak tegnapelőtt mondta Erzsike. Sebestyén
József is itt járt szeptember 9-én, amint a levéltárban a Turul két évfolyama helyére tett
cédulájából láthattam. Nekem ott senki sem mondta, pedig lehetetlen, hogy ne keresett
volna, s ne izent volna nekem.
3661 Désfalvi Pataky Sándor (1869–1938) dicsőszentmártoni főszolgabíró, magyarsárosi földbirtokos, az unitárius egyház főtanácsának tagja.
3662 Gyergyóalfalvi Gál Etelka (1873–1950) polgári leányiskolai tanárnő.
3663 Désfalvi Pataky Etelka (1898–1984) festőművész, ifj. Gidófalvy István felesége. Képeiről Kelemen Lajos kiállításismertetőt, kritikát írt. L. Gidófalvyné Pataky Etelka képkiállítása. Pásztortűz, 1925. 221–222. és Gidófalvyné Pataky Etelka képkiállítása. 1928. Művészeti Szalon, 4–5. sz.
11–13. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 156–158. Munkásságáról Sas Péter: Pataky Etelka (1898–1984). Művelődés, 1998. 11. sz. 18–20.
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Tegnapelőtt déli 1 óra felé jött fel a levéltárba Budó Jusztin fővárosi levéltáros.3664 Tehát
Budapest főváros levéltárosa is egy elnyomott román volt. Nagyszebenből utazott fel most,
vissza Budapestre. Délután újra feljött, s kiderült, hogy háztűznézőbe jött. A románok
Budapestről az Országos Levéltárból elrabolták az egész Erdélyi Osztályt, s e 11 vagon levéltári anyagnak akart a mi levéltárunkban, szerinte „az egyetemi levéltárban”, helyet szerezni,
s a térfogat iránt kívánt tájékozódni. Lehangolt és megdöbbentett, hogy a kultúrrablás erre
a drága anyagra is kiterjedt. A Chikago Tribun szept. 14-i számában láttam a fordítást, mely
a Nemzeti Múzeum kirablását súlyosan elítéli. Ma újra a 24-i számból láttam heves támadást a rablások miatt.3665 De mi ez erkölcsi támogatások mellett csak ki vagyunk téve a rablásnak s félős, hogy nehogy az oláh bolsevizmus tüzében égjünk meg.
Itt az embertelen kilakoltatások és kitiltások folyton tartanak. A Wass Ottilia-féle lakást
a hitvány br. [Petrichevich] Horváth Emil átjátszotta Haţieganu Emilnek, s ez átengedte az
öccsének. Mi az alelnökünknek akartuk kiadni, de a rekvirálás ellen tehetetlenek vagyunk.
Hatieganu Julius dr.3666 úr egyenesen dühös lett, mikor Lechnerbeköltöztetését Wass Domokos előhozta neki, s azt mondta, hogy a lakásbért önként föl akarta emelni 25–30%-kal, de
most már nem teszi, s ragaszkodik a különálló cselédszobához is, melyet Regius Arthur3667
átalakítva a lakásához szeretett volna csatolni. Ezzel jobb bért kaptunk volna onnan is, de
most már kérdés, hogy mint lehet ezzel a dologgal is dűlőre jutni.
A Hegedűs Sándor utcában levő Hints Elek-féle3668 nagy háromemeletes házat 26-tól
30-ig, teljesen ki kell ürítni. Lakói közül dr. Hornyánszky Gyulát, dr. Jancsó Miklóst3669 e két
egyetemi tanárt és dr. Olescher Emil táblabírót3670 kiutasították. Naponta látok bútorral
rakott kocsikat, melyek szerencsétlen üldözött magyar tisztviselők portékáit szállítják –
sokszor a romlásba. Hatiegan Emil3671 Lachner nevű táblabírót népes családjával együtt
kirakatta az udvarra az Erzsébet úton. Az emeletes lakás öt szobája neki nem elég, hanem az
egész épületet lefoglalta, „mert ő miniszter”, amint mondotta. Legelőbb a konyhát vétette el,
hogy még főzni sem tudtak. Igazi parvenü szemtelenség.
Szeptember 29.
Lefoglalták az unitárius kollégium egész második emeletét vasút-igazgatóságnak.
Az E. M. E. ügyeivel vesződtem. Ma láttam a fölkért bizottság javaslatát a román Kormányzótanács megkeresésére. Az ülést okt. 8-ra kértük, de aligha lehet akkorra, mert ma
kiderült, hogy a térparancsnoksághoz szóló kérést még le kell fordíttatni.
Két napomba került, míg a Siguranta3672 hollétét megtudtam. A rendőrök nem tudták.
3664 Budó Jusztin (1884–1943) történész, főlevéltáros. 1935-tól a Fővárosi Levéltár vezetője.
3665 A Magyar Nemzeti Múzeum műkincseinek elvitelét Bandholtz tábornok erélyes fellépése hiúsította meg. Harry Hill Bandholtz: Napló nem diplomata módra. Román megszállás Magyarországon. Bp., 1993, Magyar Világ. 98.
3666 Iuliu Haţieganu (1885–1959) belgyógyász, orvosprofesszor, Emil Haţieganu testvére. A román
képzőművészet nagylelkű mecénása volt.
3667 Regius Arthur kereskedelmi ügynök, az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányának tagja.
3668 Farkaslaki Hints Elek (1861–1919) orvos, kórházigazgató. 1902-ben a marosvásárhelyi állami
kórház sebészeti és szemészeti főorvosa.
3669 Jancsó Miklós (1868–1930) belgyógyász, egyetemi tanár. Az első világháború utolsó éveiben a
Pasteur hadikórház irányítója.
3670 Olescher Emil táblabíró.
3671 Emil Haţieganu.
3672 Siguranţa = a királyi Románia titkosszolgálati és politikai rendőrsége.
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Október 2., csütörtök.
Tegnap délután Kovács Pista dr. barátommal találkoztam. Vagy két hónapja, ha nem
több, hogy nem beszéltem vele. Tudakolta, hogy az E. M. E. milyen utasítást ad tisztviselőinek a román átvétel kísérletével szemben.
Nézetem az, hogy a magyar állammal kötött szerződés még kötelez, s tulajdonunkat
nem adhatjuk. Megmondtam azonban, hogy a Kormányzótanácsot értesítettük, hogy október elejére választ nem adhatunk, s 8-ra kértük a térparancsnokságtól ülésünk összehívására az engedélyt. A választmány határozatáig okvetetlenül várni kell, s ezt jó az átvétel
erőszakolóinak tudtul adni.
A tárigazgató urak, amíg volt hatalmuk, soha vagy alig kérdezték, hogy a gyűjteményekkel mit csináljanak. Most, hogy az E. M. E.-nek nincs ereje, s nekik sincs: utasítások mögé
húzódnának a felelőséggel. Emberek, emberek.
Október 4., szombat este.
Csak emlékeztető szavakra érkezem.
Az E. M. E. ügyében a sok sikertelen keresés idegessé és levertté tesz. Ügydarabjaimat
hiába csinálom meg 20-25 perc alatt, mert egy napomba kerül, amíg aláíratom, s Ferenczi
Miklós mindig pont akkor utazik Désre a szülőihez, vagy Nagyenyedre a menyasszonyához,
mikor nekem sürgős leíratni valóm volna.
Tegnap Erdélyit, Lechnert és Györffy Istvánt hatszor kerestem, míg este 7 és 8 közt végül
Erdélyit az utcán s Györffyt a lakásán megkaptam. Szegény hetedmagával Szarvady őrnagy
szalonjában lakik, a Majális u. 41. sz. alatt, mióta kitették.
Tisza meggyilkolásának tetteseiről olvasva, megborzadtam Károlyi Mihály gazságán.
Kéri Pál,3673 Károlyi bizalmasa volt egyik intéző, Károlyi írta le, hogy miként lehet bejutni a
lakására, s ugyanő némította el a nyomozást. Sapienti satis.
Én ezt az embert tanulatlan, terhelt, szerepelni vágyó, kiélt, kártyás mágnásnak láttam,
akinek képességeihez szertelen nagyok voltak az ambíciói. De most már látszik, hogy tiszta
gazember volt. Talán paralitikus beszámíthatatlanságában aljasodott ennyire. Erre mutat 57
helyesírási hibával ékes levele is, melyben a lakását őrző detektíveket a bolseviki Landlernél3674 denunciálta. Rettenetes, hogy egy ilyen terhelt hülye százezrek hamis prófétája, s
országunk sírásója tudott lenni.
Ezelőtt két héttel a magyar csendőrség, most Horthy magyar hadserege nő kétségbeejtően. Egy szombaton délben 2, este 30, vasárnap 32, hétfőn 50, kedden 150, szerdán 300
csendőr ment át Kolozsvárt, s mások szerint ugyanennyit vittek be a Fellegvárba.
Horthy serege egy hét alatt 150.000-re nőtt a „jó hírek”-ben. Hihetetlen, hogy értelmeseknek ismert emberek miket hisznek, és adnak tovább. És a sok terminusos kivonulás!
Tizedik hónapja, hogy egyetlen terminus sem vált be, s ma az emberek mégis vakon hisznek
bármit, amit terminussal mondanak. A Boros György missziójáról, állítólag küldött leveleiről, amiket soha sem küldött, Bethlen István izeneteiről az őrült hihetetlenségek forognak
közszájon.

3673 Kéri Pál (1882–1961), Az Est újságírója. A vád szerint a Tisza István elleni merénylet ötlete
Kéritől származott
3674 Landler Jenő (1875–1928) politikus. A Vörös Hadsereg főparancsnoka, belügyi és kereskedelmi
népbiztos.

727

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Tegnap az öreg Schneller mondta, hogy Holban3675 Budapesten el van fogva.3676
S közben ide hivatalok települnek, százával növelik hetenként a román tisztviselői családokkal létszámukat, s hurcolják ki teherautóikkal a magyar tisztviselői családok ingóságait
és magukat a tisztviselőket.
Tegnap hallottam, hogy Schmidt Henrik egyetemi tanár is menni kényszerül, mert a
Kereskedelmi és Iparkamara egész helyiségét – ahol ő is lakott – lefoglalták.
Ma hoztuk be a Csikós-rétről a paszulymaradványt, s a napraforgót. A krumpli október
1-én bejött.
Vasárnap, október 5.
Ma a templomban, istentisztelet végén a püspök megrótta a teológiai tanárokat. Igaza
volt.
Boross és Györffy3677 távoztával tárgyaik nagy részét Csifó,3678 tán egy tárgyat Gálffy3679
vett át. Év végén beadták a[z Egyházi] Képviselő Tanácshoz jelentésüket, s ennek alapján
fejenként 1200–1200 korona tiszteletdíjban részesültek, nem egészen öthavi működésükért.
Most mindketten kijelentették, hogy a köteles 10 órán túl semmit sem hajlandók vállalni. A
zsidó nyelvre teológusaink a ref. teológiára járnak, s ezek a jó urak nem nézik, hogy két
társuk az egyház és az ország létérdekében van távol. Gálffy aljas krajcárossága annál gyalázatosabb, mert nincs reászorulva. Csifót, amint látom, inkább az bántotta, hogy Gálffy félannyit sem fáradt, mint ő, s mégis vele egyenlően részesült a jutalomban.
A püspök Várit és Csíki Gábort kérte föl, hogy segítsék ki az egyházat.
*
Erdélyi Pál október elsején bejött félórára. Lejárt az évi szabadsága s nyugdíjkérvénye,
mit januáriusban adott be, s aztán taktikázott vele, nincs még elintézve.
Rendkívül ferde helyzetbe jutott, s még ferdébben viselkedik. Ezelőtt pár héttel megsürgette nyugdíjazását. Ezt pro forma tette, azonban a kérés, amint hallom, reménye ellenére és
nagy meglepetésére eljutott Budapestre.
Most már elsején bejött, de az igazgatóságot nem vette át Gyaluitól, s másodikán csak az
igazgatói ajtóig jött be, s velem beszélve, öt perc múlva távozott. Harmadikán csak a ruhatárig jött, s azt mondta, hogy mindjárt visszajön, elment, de nem jött vissza. Tegnap délelőtt a
levéltárba jött fel, s egy óráig volt ott. Csak éppen az igazgatói szobába nem akar bemenni.
Gyaluinak azt mondta, hogy az igazgatást nem veszi át, s a kézirattárba szeretne elvonulni.
Nem meri vállalni a felelősséget, a mostani súlyos helyzetben, de arra sincs bátorsága,
hogy ezt őszintén beismerje. Mikor jelentettem neki Kovács Pistáék kérdezősködését, egy
szót sem tudott reá válaszolni, s úgy megijedt, hogy rögtön elment. Egészen megrokkant
ember. S jómódú, sőt, gazdag ember létére az V. fizetési osztályban való nyugdíjazásért taktikázik. Nem is lehetne szólni ellene, ha nem menne az egész tisztikar rovására. De mikor
3675 Ştefan Holban.
3676 Gheorghe Mărdărescu tábornok cáfolta, hogy Holban tábornok bármilyen vizsgálat tárgya lett
volna, vagy elfogták volna. Vö. Ungváry Krisztián: „Sacco di Budapest”, 1919. Gheorghe
Mărdărescu tábornok válasza Harry Hill Bandholtz vezérőrnagy nem diplomatikus naplójára.
Budapesti Negyed, 2000. 3–4. sz. 198.
3677 Győrfy István (1887–1973) teológiai tanár, banktisztviselő, a Budapesti egyházközség hitoktatója.
3678 Csifó Salamon.
3679 Gálffy Zsigmond.

728

EME
1919

utána Gyalui 17 éve van a VII. fizetési osztályban, s utána Valentiny Antal 18 évi szolgálat
után a IX-ben, s mindenki más ezek után: akkor nem csoda, ha visszatérését keserűséggel,
sőt gyűlölettel nézik azok, kiknek remélt előmenetelét önzésével újra megakasztotta.
A Ditrói-kertből ma hoztuk be Imrével az utolsó szállítmányt.
Szombat, október 11. este.
A könyveim lehordását megkezdtem az Unitárius Egyházi Levéltárba. Úgyis ennek az
intézménynek szántam arravaló könyveimet, kézikönyvtárul. 10–15 kötetet naponta leviszek, s tisztul a hely. Ha hirtelen költözni kell, legalább ennyivel kevesebb a gond és terű. Ma
senki sem biztos, aki magyar, hogy 24 óra múlva nincs ki a szekere rúdja a lakásából, s még
örülhet, ha a városról nem utasítják ki.
Mi is mozogni érezzük a földet a lábunk alatt. A földszintről Zilahi Sebess György postafőtiszt barátomat ma már kitették, s az első emeleten Kulcsár Károly alezredes, mint tényleges volt tiszt kiutasítás előtt áll. A földszinten ma délután özv. Rosenfeld Dávidné3680
kapott rendeletet, hogy 3 nap alatt tartozik távozni Kolozsvárról. Ő 1914 után költözött be.
Tegnap a szomszédunkban a 13. szám alatt dr. Issekutz Bélának3681 rendelték el a kiköltözést. (Utóbb csak két szobát vettek el.) Híre volt, hogy az egész épületet valami hivatalnak
rekvirálják, s így biztosra vettük, hogy a mellette levő lakásokat szokás szerint tisztviselői
lakásoknak foglalják le. Ma már azt mondták, hogy ez csak rémhír volt. De most minden
lehet. Alig van ember, aki ne érezze magát proscribáltnak.
Albert Dénes bácsiéknál is érdekes és jellemző eset történt. Ott másodszor is szobát
rekviráltak, s két román úrileányt tettek be oda. Az öreg Berta néni mint jószágigazgatóné,3682
ismerve az úri szokásokat, ügyesen berendeztette nekik a szobát, s éjjeli edényüket terítővel
küldte be ágyuk alá.
Másnap délelőtt az öregasszony bement a cseléddel a takaríttatáshoz. Az asztalon az
éjjeli edény takarója volt feltéve, rajta szalonna, túró, hagyma, a vacsora vagy reggeli, amit
erről a furcsa abroszról vagy asztalkendőről fogyasztottak el.
Maga Dénes bácsi mondta el Erzsikének ezt.
*
A magyar határ felől Sápnál3683 szedik a vámot. Véletlenül nagyon találó név.
Rohonyi Antal könyvkötőt fölengedték Budapestre, hogy az indexeknek való vászonanyagot és kellékeket hozhasson. Előre figyelmeztették őt, hogy a vámolás nem megy szárazon. Mégis megpróbálta, de kétszer is elküldték. Végül odaszólt a vámtisztnek, hogy fáradságát nem kívánja ingyen. Erre szemmértékre elvámolta szállítmányát. Fizetett 340 koronát,
s nyugtát kapott 20 leiről. Tehát ez a gazember csak ennél az egy tételnél 300 korona illetéktelen hasznot zsebelt, s megcsalta az államot, mely tartja őt.
Stern Vilmos dr-t,3684 ki katonai kórháznak vitt orvosi kötszereket, 450 koronáig zsebelte. Ezeket Rohonyi Antal mondta nekem.
3680 Rosenfeld Dávid kereskedelmi ügynök özvegye.
3681 Issekutz Béla (1886–1979) farmakológus, gyógyszervegyész. 1906-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem gyógyszertani intézetének munkatársa, 1919-ben a kolozsvári egyetem
tanára.
3682 Albert Dénesné Szigethy Cs. Berta.
3683 Sáp község (ma Hajdú-Bihar megye).
3684 Stern Vilmos (*1891) orvos. 1914-ben a nagyszebeni hadtest orvoslaboratóriumának vezetője,
1918-ban Erdély egészségügyi felügyelője.
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Zayzon Adélt is tegnapelőtt kitessékelték a Kossuth Lajos utcai Ács-házból. Oda valami
hivatal megy, s mindenkit kiköltöztetnek, csak a házigazdának hagynak kegyesen két szobás lakást. Adél úgy volt, hogy Arankáékhoz megy, de ma már Árkosi Gyula közjegyző
lakását is lefoglalták, s így őket hívják meg. Zayzon Adél elég meggondolatlanul az anyját is
most hívja ide, mikor mindenkit kiutasítnak. Lehet, hogy minket fognak boldogítni, aminek azért nem örvendek, mert ennek állandó kiszolgáltatás, és hálából kritika és megszólás
lesz a vége.
Tegnap este Pap Domokos barátom is megkapta Király utcai kétszobás gyenge lakásából
a kiköltözési »parancsot« figyelmeztetést. Ma nem beszélhettem vele, s nem tudom, hova
megy. Azt a két szobát havi 400 koronáért adta ki nekik Lukács Adolf egyetemi tanár undok
kapzsi leánya, Pál Elemérné. Egyik szobájuk két méter magasig nedves, és az esővíz befoly
oda.
Ez a derék hölgy egy udvari szobát kiadott két utcai leánynak 400 koronáért, s a többi
lakók zúgolódására az volt a válasza, hogy „ilyen borsos jó árat nem mindenki ad meg”. Az
erkölcstelen üzlet és erkölcstelen lakók eszébe sem jutottak.
Délután a Brassai utcában láttam, amint a szitáló esőben rakták egy onnan kiutasított
tisztviselő bútorait teherautókra.
Keőváry Arthur jár fel ócska bélyegekért a levéltárba. Válogat a kiselejtezett ügyvédi
irományok közt. Feltűnt neki Balogh Ignác kollégám szomorú arca. Elmondtam aztán,
hogy ennek az embernek öt katonai kitüntetése van, s havonként 150 korona a fizetése. Fél
lábával velünk együtt kilépőben, vagy kidobandóban van. Felesége, gyermeke van, s télire
éhbérrel néz a jövőbe. A könyvtári személyzet legnagyobb része a kezében érzi a koldusbotot, s a tehetetlenség szomorúságával és hallgatagságával őrli a napokat. Erdélyi egyedül
vagyonos az egészből, s ő fél a legjobban.
Újra „jó hírek”. Franciaországban bolsevista jellegű állandó szociálista tüntetések. Bécsben kitörőben a bolsevizmus. Csehországban szintén. A tótok visszahúznak hozzánk. Az
éhség eléggé emlékezteti őket arra, hogy hova tartoztak.
Október 15., szerda délben.
Tegnapelőtt voltam Jékey Aladár temetésén.3685
Tegnap hallottuk, hogy a Trefort u. 13. és 15. számú házakat román vasútigazgatóság
számára foglalják le. Zayzon Adél mondta. Tegnap költöztették Bácsba Rozenfeldné3686
bútorait zuhogó esőben.
3685 Egy korabeli visszaemlékezés jó jellemrajzul szolgálhat: „1919. októberében érdekes és talentumos ember hunyt el Kolozsváron, Jékey Aladár. Poéta ember volt, szépen indult neki verseivel
az irodalomnak, de lehúzta az, hogy Kolozsvár vidékén maradt, itt nyomorgott. Törvényszéki
telekkönyvvezető volt és az élet, a hivatal térdre nyomta, verseiből egy igazi költő bánatos szenvedő szava szól. Kiss Józsefnek jó embere volt, kinek, érvényesülését az is hátráltatta, hogy
költészetének arany lángjából keveset termelt ki, nagyon keveset irt. […] Jékey késő vénséget
ért, nyugdíjba ment és élte estéjén Ady Endrébe formálisan beleszeretett, mint költőbe. Sokszor
járt hozzánk, a kávéházba, az irodalmi társaság tagjai közé és mindig limonádét ivott. Szegény
gyomorrákban halt meg, csak nem a sok citromtól? Tehetségét nyomta az is, hogy az Ellenzékkel volt összeköttetésbe és sokat járt együtt Magyari Mihállyal, ezzel a hírhedt korlátolt eszű és
begyepesedett fejű szerkesztővel. Ha Budapestre került volna s ott hozzá méltó írói körbe jut,
egészen másként alakul ki költészetének pályája. Termése gazdagabb lett volna mennyiségben”.
Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 357.
3686 Rosenfeld Dávidné.
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Megjött végre az E. M. E. választmányi ülésére az engedély. Vasárnapot kivéve okt. 4-től
mindennap lejártam érte a térparancsnoksághoz. Ma volt a Könyvtárban a tisztek írásbeli
vizsgája. Szivarozott az egész a nagy olvasóban.
Október 17. délben.
Két napomat eljártam a választmányi tagok meghívásával és informálásával az E. M. E.
tegnapi választmányi ülése tárgyában. Nehányan nem mertek eljönni.
Az ülés 5-re volt összehíva, de majd 6-kor nyithattuk meg, mert a rendőrség kiküldöttje
késett. Végre 6 előtt mintegy 10 perccel megérkezett Cuc Vaszilie titkosrendőr személyében.
Az ülés végén leírattam a nevét vele, hogy helyesen vehessem jegyzőkönyvre. Látszik, hogy
nem kenyere az írás.
A tagokat mind informáltam az ülés tárgyairól, előre.
Az utcákon a hideg őszi esőben bútoros kocsik gördülnek, költöző, kidobott emberekkel. Hallom, hogy a város végén sátrak alatt is van a gyakorlótéren nehány család. Tegnap
este Zilahi Sebess Gyurka barátomat próbáltam reábeszélni, hogy bútorait ne indítsa Pestre,
hanem inkább Marosvásárhelyre, felesége szülőihez. Nem lehetett lebeszélni. Elszántan
indul a legteljesebb bizonytalanságnak, amint sógorától, Bob Györgytől tudom, valami
2000 koronával s idéni terményeivel, és kevés – tán egy ölnyi – fával. Fájdalmas szívvel,
könnyes szemmel búcsúztunk mint jó szomszédtól és kicsi Erzsikénk szerető, becéző jóakaróitól, tőlük. Ma még itt hálnak Székely Bandiéknál.
Ma jött a Könyvtárhoz az értesítés, hogy dr. Budó Jusztint kinevezték az „egyetem levéltárához”.
Negyedik napja, hogy Édesanyám levelét kaptam. Ő elsején már nem kapott nyugdíjat.
Hűségnyilatkozatot követelnek tőle is, és nem tette le. Mindennap eszembe jut. Nagy szőnyegünket nem tudtuk eladni, s nem tudunk rajta segíteni. Istenem, beh nagy átok most a
szegénységünk!
Október 19., vasárnap délután.
Tegnap mentek el Zilahi S[ebess] Gyurkáék. Azelőtti este, s az induláskor is megsirattuk
őket. Tegnap délig be voltak rakódva a vagonokba, s este indultak, mint a vasúttól bejött
segítő asszony mondta. Hideg esős időt kaptak. A Gyalui-havasok, sőt a Felek is tele vannak
hóval. Félős, hogy betegen érkeznek föl. Figyelmeztettem Gyurkát, hogy a Dunántúlról
kivonuló román hadsereget szemben találják, s ez esetleg nagy úti akadályuk lesz. Adná
Isten, hogy baj nélkül megússzák.
Ma hallottam, hogy Braila–Galac–Craiova-felé 41 vonatszerelvényt kértek, és irányítottak a Dunántúlról kijövő haderő részére.
Ádám Dénes járásbíróra a régi unitárius kollégiumban a falat reátörették, s úgy sürgették ki a lakásából. Magának kellett cipelnie az udvarra a bútorait, s a sok erőfeszítés rendkívül megviselte. Gyorsan kiüríttetett lakása pedig ma is üres.
Hetek óta itt jár Kármánné, quondam Jéger Andorné, a gaz kórházi vámpír. Ma
Biderman Józsi bácsi, akikkel nagyon jól volt, elmondott róla egy jellemző tettet.
A kórházi nyereség egy csekély részéből 25.000 koronával egy villát s telket vett a Donát
úton. Most, hogy lejött, ennek eladását is elintézte. Betegh László barátjára bízta volt az
eladást mikor Pestre fölment, s az el is adta a telket mindenestől Benedek Sándor ékszerésznek 55.000 koronáért. A derék nő most nem volt megelégedve a 30.000 korona nyereséggel.
Ügyvédhez ment, s az ékszerésztől még 10.000 koronát srófolt ki, majd másnap újra 7000
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koronát a felén túli sérelem címen.3687 Így tehát 47.000 korona nyeresége volt az üzleten. A
férje a honvédelmi miniszteriumban van. Ott volt a szovjeturalom alatt is.
*
A kényszerszállásolásoknak egy jó epizódját lejegyzem.
Ugron István volt nagykövet br. Bánffy Zoltánné3688 házában lakik a Monostori úton.
Elrendelték e ház kiürítését is, s a bárónőt 2 vagy 3 szobára szorítva hagyták a lakásban.
Ugron ismeri Bratianut és társait, s távirattal fordult engedély mellett a ház meghagyásáért,
s a régi lakók bennmaradhatásáért Bucurestibe. Másnap megérkezett a távirati válasz, hogy
a Bánffy-palota újonnan telepített lakói kitelepítendők.
A lakásrekvirálók erre meg is jelentek, s a Mátyás király téri Bánffy-palotából Bánffy
Albert3689 román lakóit elkezdték a jó esőben kirakni a folyosóra és az udvarra. Volt nagy
lótás-futás, káromkodás. Végre kiderült a félreértés, de akkorra legalább megkóstolták ők is
azt, amit itt százakkal étettek meg.
*
Zilahi S[ebess] Gyurka lakásába ketten kaptak szállást. Herczeg nevű kereskedősegéd3690
Gergely Ferenctől,3691 s egy román asszony. Ezek már Gyurkáék ittléte alatt cudar veszekedést csaptak egymással. Tegnap Herczegék jelentek meg előbb, s beköltöztek. Most jönni fog
a másik, s lesz mozi.
*
Székely Géza ügyvéd mondta el Erzsikének, hogy miért és hogyan szűnt meg a Belvárosi
Komédia.
A régi színházzal átellenben, a volt Kendeffy-ház3692 hátsó udvarán egy deszkabódéban
volt ez a művészól. Fűtőanyag hiányában október 15-én be akarta igazgatósága záratni.
Azelőtt 8–10 nappal azonban baj történt. Egyik énekesnő egy dalt énekelt, melynek szövegében előfordult e sor: „Minden órádnak leszakítsd virágját”.
Egy román tiszt ezt félreértette, s följelentés következtében a rendőrség bezáratta a
Komédiát, mert ott a románokat sértő dalokat énekeltek. A tiszt ugyanis azt értette: Minden
oláhnak leszakítsd virágát.
Október 31. este.
Ma van az Istentől megvert és megátkozott forradalom évfordulója. Mivé lettek a nagy
szájak jelszavai és a vakok reményei? Porban és rabságban vagyunk. Mindenki csak csodát
vár, s a hihetetlen „jó hírekben” hisz és remél. Tiszta őrültek háza lesz körülöttünk rendre
minden, s mi is megbolondulunk.
Lehetetlen leírni minden hallott bolond hírt, s egy hét keserves szenvedéseit, amit e
hírek okoznak. Egy-két jellemzőt följegyzek magamnak mégis: hiszen egy-két év multán –
3687 Az újabb teher sem jelenthetett gondot Benedek Sándor ékszerésznek, aki 1914 őszétől részt
vett az „aranyat vasért” mozgalomban, ahol aranygyűrűért vasgyűrűt adtak az adakozóknak.
„Aranyat vasért kapott vasgyűrűket az ujjon viselni veszélyes, mivel rozsdásodik. Tehát ajánlatos belül arannyal vagy ezüsttel kibélelni, melyet legjutányosabban elvállal Benedek Sándor ékszerész, Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 13.” Kolozsvári Közlöny, 1915. február 3. 3.
3688 Báró Bánffy Zoltánné.
3689 Losonczi báró Bánffy Albert (1902–1925).
3690 Herczeg Sándor kereskedősegéd a Mikó utca 23. sz. alatt.
3691 Gergely Ferenc fűszerüzlete a Mátyás király tér 21. sz. alatt.
3692 Tisza-ház. Kelemen Lajos az építtetője után használta a ház elnevezését.
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ha megérem – még én sem hinném el ezt a kétségbeejtő helyzetet, ha nem emlékeztetne
egy-egy följegyzés.
Csak nehány ily hír:
Tegnap »előtt« hallottam, hogy Bukarestiben fölgyújtották a közüzemeket, s a vasutak
megállottak. Bartók György egyetemi tanár mondta nekem. Az Orient[nek] azt a cikkét,
mely a legújabb antant jegyzékről szól és „a megkisebbedett Magyarország”-ot kétségbe
vonva azt mondja, hogy az ellenállás politikája összeomlás előtt áll, s e küzdelemben a vesztes csak Románia, én is láttam. Ellenzéki lap lévén, csak az a kérdés, hogy hangja nem a
választás előtti kortes izgatás kedvéért oly keserű és támadó. Itthonról jól ismerem a választás előtti ellenzéki hangulatot. NB. Nem ellenzéki, hanem félhivatalos lap. XI. 1.3693
Egyik brassói lapban megjelent az a jegyzék, mely szerint 1. Romániának ki kell ürítni
Magyarországot. 2. Föl kell fegyvereznie a magyar csendőrséget és hadsereget. 3. Azonnal
kiküldeni egy megbízottat a zsákmány, illetve rekvirált anyag megállapító bizottságba. 4. A
rekvirált anyagot megállítni, illetve részben visszaszállítni.
Ez a papiros. És ugyanazon napon, midőn ezeket nekem elmondták, s az Orient cikkével
összevetve el is hittem, hallottam Kerekes Ferenc volt pénzügyi tisztviselőtől, mint jó hírt az
egeresi állomással szemben lakó zsidó vendéglős azt a jó értesülését, hogy oda távirat jött,
mely szerint az állomáson naponta 12–14 muníciós és zsákmányvonat fog átfutni, Marosvásárhelynek irányítva. Ez pedig az, hogy a papirossal szemben mi a valóság. Mert ezt van
okom hinni. Vasutasok beszélték, s a zsidó azt hitte, hogy ez a kiürítést és visszavonulást
jelenti, holott csak a rablást jelenti.
Barabás Samu Budapestről az egyetemre református konventről leérkezve Erdély elvesztése hírét hozta a hét elején. Viszont egy Bergleiter nevű Temesvárról idehelyezett, esküt tett
hivatalnok elmondta, hogy Pasics3694 Pancsován beszédet mondott, melyben bejelentette a
szerbek kivonulását, de hozzátette, hogy a románoknak is ki kell a Bánságból vonulni.
Vasárnap, 26-án voltam a templomunkban. Hamilton Drumond ott adta át az angol és
amerikai unitáriusok testvéri üdvözletét.3695 Erről is már egy óra múlva hazugságok forogtak közszájon.
Hétfőn, 27-én meglátogatta a Könyvtárat. Gyalui kalauzolta. Mindvégig angolul beszélt
vele.3696 Velünk volt Pap Domokos, és végig ott voltam én is. Sokoldalú, mívelt, okos ember.
3693 Kelemen Lajos utólagos beszúrása.
3694 Nikola Pašić (1845–1926) politikus. A Szerb Királyság miniszterelnöke 1909–1918-ban. 1920
és 1926 között a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kormányfője.
3695 Az események szem- és fültanúja így emlékezett: „Drumond az angol és amerikai unitáriusok
nevében jött Kolozsvárra, hogy ott fölvegye az érintkezést az unitáriusokkal. Úgy várták, mint
a szentlelket. Drumond végzett teológus és a szerkesztője az Inkuirer című vallásos és szociális
folyóiratnak. Október 26-án vasárnap tele volt az unitárius templom, ott volt a magyarság színe
java is, hogy halljon valamit. Drumond elmondta az istentisztelet végeztével, hogy az angol és
amerikai unitáriusok üdvözletét tolmácsolja. Elmondta, hogy szimpátiával gondolnak az erdélyi unitáriusokra, a háború megszakította az összeköttetést, most ő megújítani jött azt, otthon
elmondja majd, hogy itt mit látott. Azzal végezte, hogy az igazságnak diadalmaskodnia kell.
Beszéde végét a román cenzúra igazán ok nélkül törölte. Én ott voltam, Csifó Salamon teológiai
tanár tolmácsolta a beszédet, tisztán egyházi jellegű volt”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–
1921. i. m. 355–356.
3696 A könyvtárigazgató emlékei alapján: „A beszélgetés alatt tisztán könyvtári dolgokról szóltam,
szokásom és elvemhez képest, de az igazságnak megfelelően elmondtam, hogy a könyvtárat a
magyarság alapította, és a magyar állam építette. Ezúttal is jól tettem, hogy egyébről nem szól-
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Örömmel látta a szépszámú angol művet, s láthatta azt is, hogy mennyire nagyzási mánia
beszélt abból az újdonsült román egyetemi tanár úrból, aki azt mondta, hogy szép, szép
ugyan ez az egyetemi könyvtár, hanem azért az ő szakácsnéjának több francia könyve van,
mint ennek a könyvtárnak. Mindenesetre szép kis szakácsnői könyvtár lehet az, ahol oly sok
a könyv, mert az egyesített könyvtár francia könyvei is legalább 15–20.000-re rúgnak a
folyóiratokkal együtt.
Drumond nagy érdeklődéssel nézte Dávid Ferenc és Heltai Gáspár műveit. Mutattam
Browning György angol költő3697 jegyzeteit és naplóit, Franc Ádám3698 XVII. sz. végéről
Teleki Pálhoz intézett két londoni levelét,3699 Dávid Ferenc egy válópörben hozott ítéletét,
Rónay Jácint3700 3 drb londoni levelét, melyek közül egyik éppen az unitárius Aran Tamás3701
könyvéről szólt. Pár díszes, művészi kiállítású okmányunkat szintén mutattam neki. Ezek
azonban nem nagyon érdekelték.
Szombaton látta az egyházi levéltárból Socinus Faustus3702 2 levelét, a Paget Vilmosnak3703 1702-ben nyomatott üdvözletét, a Fasciculusok erre vonatkozó följegyzését,3704 és a
régi lengyel-unitárius zsinatok s viták3705 töredékes emlékeit.
Érdekes följegyezni, hogy mint képzelik az Erdélyi Múzeum gyűjteményei sorsát némely
barátaim.
Buday Árpád azzal vigasztal, hogy hír szerint a magyar kormány Erdély elvesztése esetére Szegeden állítja föl a Kolozsvárt most durván megszüntetett egyetemet,3706 s ott remél
elhelyezkedést, s engem is azzal biztatott, hogy vagy az Országos Levéltárnál, vagy a Nemzeti Múzeumnál engem is elhelyeznek. Mondtam, hogy én Erdélyhez és az Erdélyi Múzeumhoz nőttem. Nekem nem vigasztalás, ha egyebütt ígérnek megélhetést, mert életem céljától megfosztatva a puszta kenyér csak tengődés. Ha aztán mindenki elmegy, mi lesz ezzel
a gyönyörű gyűjteménnyel? A Régiségtár milliókat érő kincsei Schneller Vilmos kezén

3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705

3706
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tam. Majláth Gusztáv püspök sérelmeit említette föl és ezt Drummond a legnemesebb jóindulattal ugyan, de megnevezve a forrást, megírta folyóiratában, azt hiszem ez kellemetlenségére
szolgált az általam nagyon tisztelt katolikus püspöknek”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–
1921. i. m. 356.
Robert Browning (1812–1889) angol költő és drámaíró.
Frank Ádám (1595–1655) iskolaigazgató, unitárius lelkész. A krakkói unitárius iskola igazgatója, 1643-ban kolozsvári szász unitárius lelkipásztor.
Frank Ádám levelezését még lásd Miklós Ödön: Statorius János lengyel sociniánus lelkész levele Frank Ádám kolozsvári szász lelkészhez. Keresztény Magvető, 1917. 2. füzet. 68–84.
Rónay Jácint (1814–1889) Benedek-rendi tanár, író, természettudós.
Köröspeterdi Arany Tamás (1510 körül–1561 után) unitárius prédikátor, tanító. A Szentháromság-tagadó gondolatok Dávid Ferenc előtti hirdetője és terjesztője.
Socinus Faustus (1539–1604) olasz teológus. Munkásságáról Benczédi Pál: Socinus Faustus emléke. Keresztény Magvető, 1933. 2. füzet. 84–88.
William Paget.
Fasciculus Rerum Scholasticarum collegii Claudiopolitani unitariorum 1626–1696.
János Kázmér lengyel király 1660-ban a reformáció radikális irányzatát képviselő unitáriusait
száműzte. Szétszóródva Erdélybe is elvetődtek, ottani hitsorsosaik oltalma alatt letelepedtek.
Kolozsvárt a helybeli unitárius püspök fennhatósága alatt önálló lengyel eklézsiát hoztak létre.
A 18. század utolsó évtizedére elmagyarosodtak, és beilleszkedtek a magyar unitárius közösségbe.
A Kolozsvárról Szegedre telepített Ferenc József Tudományegyetem 1921. október 9-én tartotta
első tanévnyitó ünnepségét. Az első egyetemi előadások október 12-én kezdődtek.
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maradjanak egyedül, aki a legimproduktívabb embere az E. M. E.-nek, s az év harmadában
beteg is?
Az Állattár személyzetét Scriban úr3707 durván kizavarta. Előre veti árnyát a többi gyűjtemény sorsa is.
*
Apáthyt Szebenben Kovács Kálmán meglátogatta. Jellemző a naivságára a kilakoltatásokról való véleménye. Kovács Kálmántól kérdezte, hogy még mind tartanak-e a kényszerkilakoltatások, s midőn Kálmán említette, hogy mily durván és tömegesen folynak, egész
felindulva kelt ki: „Hogy lehet ilyen eljárást véghez vinni! Hiszen ez törvénytelen!”
Tegnaptól fogva este 8-tól reggel 6-ig újra szobafogságban élünk. Okát nem tudjuk.
A magyar lakosság kiüldözése a tegnap kiadott rendelet értelmében könyörtelenül foly
tovább. Az utcákon újra 10–12 tagú szuronyos őrjáratok mozognak. Hallottam Lechnertől,
hogy az ostromállapot előkészítését táviratilag elrendelték.
November 3. hétfő éjjel.
November 2. éjjel 8 helyett 10-kor hallottuk a gőzdudaszót. Másnap tudtuk meg, hogy
szabad volt már tízig a közlekedés. Legjobb, hogy az őrjáratok sem tudták, s egy csomó
járkálót 9 után összefogtak. Tízkor aztán a dudálásra elhitték, hogy igazuk van, s kiengedték
őket, de most már csakugyan nem volt szabad járni, s más őrjáratok bevitték őket.
Kobozzák az agyoncenzúrázott budapesti lapokat. Szombaton az Est hírlapiroda könyvkereskedésében járva, éppen akkor hozták a hírt, s az árusítók hozták a lapokat. Az üzletfő
mondta, hogy az elkobzandó lapok vasárnap és hétfőn érkeznek ugyan, de már a csütörtökön és pénteken jött számokat is elkobozták. Vasárnap láttam egy Pesti Hírlapot, amely
elkerülte az elkobzást. Abban semmi sem volt, amit ne lehetett volna nyugodtan olvasni.
Állítólag a bucarestii lapokat elkobozták, s ezért járt a rúd a budapestiekre is, hogy a dolog
ne tűnjék fel.
Szombaton beszéltünk Gyaluival sorsunkról Valentinyvel és Ferenczivel.
Aznap volt látogatni négy szegedi vasúti elszámoló hivatali tisztviselő, kik bejöttek, hogy
Nagyszebenben ajánlják föl szolgálataikat. Panaszolták, hogy Szegeden mennyire nem lehet
élni a tanyáktól való elzáratás miatt. Ők ezen kívül a tavaly beléptek volt a szociális demokrata pártba, s politikailag exponált emberek is lévén, keresztény-szocialisták nem akarnak
lenni, s amint mondják visszatért régi ellenséges főnökeik elől is menekültek.
Vasárnap itthon ültem. Vártam, hogy az a román fináncféle, ki szombaton Erzsikére
durván reátámadt, s karhatalommal fenyegetőzött, eljön. E helyett ma jött el, de a mi lakónkat, Moga Remus orvostanhallgatót nem dobathatta ki, hanem helyette a felső emeletről
tétette ki Horváth Irmától az oda szállásolt gyógyszerész-hallgatónőt, s helyette azt a gépírónőt tétette be, kit nekünk szánt kedves lakóul. Jó, hogy a paraszt disznótól megmenekültünk.
Tegnap este érkezett s itt hált Klári húgom.3708 Borsáról jöttek Csomoss Gáborékkal.
Előbb nem ismertem meg Klárit. Ő is elcsodálkozott, hogy mennyit öregedtem, s mennyire
kezdek hasonlítni Édesapámhoz. Ma reggel továbbmentek Ajtonba. Láttam a Biasiniben,
hogy Gáborék mily piszkos és rongyos ágyneműben háltak, s fizettek érte 26 koronát.

3707 Ioan Alexandru Scriban (1879–1937) egyetemi tanár, a kolozsvári Állattani Intézet igazgatója.
3708 Kováts Miklósné Kelemen Klára.
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Délelőtt fölkeresett Gvidó Béla.3709 Most érkezett Szicíliából, fogságból. 11 óra után
mentem Sándor József hívására az Ereklye Múzeumba. Kuszkó3710 nagy rendetlenségben
hagyta. A herceg Woroniczky-féle ezüst mosdókészletet Kuszkóné elvitte. Az arany pénzdarabokat a meghalt házmester állítólag mind ellopta. Mindent megtettek, hogy ez a gyűjtemény nehogy az Erdélyi Múzeumba jusson, s most megtépázva és roppant rendetlenségben
maradt itt. Becsomagolva az unitárius kollégium harmadik emeletének egyik részébe kerül.
Zsakó Gyula megjött Bokajból. Mondja, hogy Hunyad megyében mind összeírják a
magyarokat. Összeesküvőket keresnek. Nem rossz, hogy olyan megyében teszik ezt, hol
80%-nál több a román. Még ott is félnek? Ürügykeresés és találás, zaklatásra és üldözésre.
Zsakóékhoz éjjel 1/2 10-kor állítottak be a csendőrök, hogy összeírják őket.
Zayzonné írt Budapestről az ottani nehéz megélhetési viszonyokról Adélnak.3711
Ma hallottam, hogy Barabás Samu végleg távozni készül, mert meghallotta, hogy internálni akarják.
Délben beszélt Gyalui a mi ügyünkről a könyvtárnál. Kicsi Erzsikénket tegnapi hűlése
alapján nem engedtük fölkelni. Délután 39.6º láza lett. Este volt itt Kappel.3712 Ismét aggódom: Istenem, segíts!
Erzsike is gyengélkedett.
Schneller Istvánt, Menyhárt Gáspárt,3713 Riglert3714 kiutasították. Ma-holnap a fél E. M.
E. választmány nincs többé Kolozsvárt.
November 5. szerda délben.
Kicsi Erzsikénk jobban van.
Tegnap délelőtt keresztelte meg Ürmösi Károly unitáriusnak Gyalui Jenőt. Én voltam a
keresztapja. Jenő 18 éves korában kilépett a zsidó hitközségből, s mostanáig felekezeten
kívüli volt. Ürmösi csinos, kedves beszédet mondott. A keresztelés a papilak ebédlőjében
volt. Én is először voltam életemben felnőtt ember keresztelőjén. Isten segítse, s adja a gyarapodást javunkra.
Ma búcsúztam el alenökünktől, szegény jó öreg Lechnertől. Lehozta még nehány könyvét a könyvtárba. Azután fölmentem hozzá. Már kétszer volt becsomagolva. Régi lakása
felső emeletére szorult. Ott csomagoltak. Az öreg Emil Isacu ügyvéd maradási engedélyt
eszközölt ki neki, de megmondta, hogy már egyszer kapott halasztást, s emellett kiutasították. Éppen úgy kiutasíthatják az új engedély mellett is. Jobb most, mint télen, ha már
marhakocsikban kell menni. Szombaton megy, több orvoskari kollégájával együtt. Könnyes
szemmel jöttem el tőle.
Az E. M. E. választmányi tagjai közül ki vannak még utasítva Cholnoky Jenő, Davida
Leó, Fabinyi Rudolf, Imre József,3715 Menyhárt Gáspár, Szádeczky K. Gyula, Rigler Gusztáv.
3709 Gvidó Béla (1863–1945) unitárius lelkész, esperes. Háromévnyi szőkefalvi szolgálat után, 1894től 1938-ig Dicsőszentmártonban szolgált.
3710 Kuszkó István.
3711 Zayzon Adél.
3712 Kappel Izidor.
3713 Menyhárth Gáspár (1868–1940) jogász. 1895–1911 között ügyvéd Kolozsvárt, 1898-tól 1911-ig
a Ferenc József Tudományegyetem magánjogtanára.
3714 Rigler Gusztáv.
3715 Imre József (1851–1933) szemészorvos. 1887-ben a hódmezővásárhelyi szemosztály főorvosa.
1909-ben a kolozsvári, Magyarországra való átköltözése után a szegedi Ferenc József Tudományegyetem szemészettanára.
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Cholnokyt, br. Bánffy Zoltánnét, Hirschlert,3716 dr. Imre Kálmánt3717 amint ma beszélték,
elfogták. Okát nem tudjuk. A Rákóczi úton ma nagy házkutatások voltak. Balázs3718 és József
Szilveszter altisztjeink e miatt csak késve jöhettek a könyvtárba.
November 20. csütörtök. 1919.
Se időm, se kedvem nem volt följegyzésekre. Búsított Erzsike betegeskedése. Ideges gyomorbaja egészen tönkreteszi, testileg-lelkileg.
A lefolyt napokban eladtuk a nagy torontáli szőnyegünket 2000 koronáért. Két öl fát
vettünk belőle 1200 koronáért. Géppel való aprítása és elrakása újra 110 koronába került.
Tegnap a zongorát vitette el Grisik Gyula. 5800 koronát kapott Erzsike érte. Sajnáltam,
hogy meg kellett válni ettől a kedves darabtól, de mióta Erzsike cseléd nélkül van, összesen
sem játszott tízszer rajta, s mióta az ebédlőnket rekvirálták és lakónk van, úgysem használhatja. Be nem hozhatja, mert nem fért. Jobb volt így eladni. Kicsi Erzsikénk kitűnő hallása
mellett jól tanulhatott volna később rajta, de most napjaink sem biztosak a lakásban.
Eladóvá tettük a nagy állótükröt is. E szép darabért eddig csak 1500 koronát ígértek. Ezt
leginkább azért adjuk el, mert kiköltöztetés esetén kis szobában föl sem állítható, s költözéskor is könnyen eltörhetik. A két régi szekrényt, amelyet az öreg Winkler Emmától vettünk,
1000–1000 koronáért szintén odaadtuk Pap Sándor ügyvéd, régi bútorkereskedőnek, bizományba.
November 7-én délelőtt (pénteken) voltam Rigler Gusztávnál és dr. Schneller Istvánnál
aláíratni az E. M. E. nehány jegyzőkönyvét, melyeknek fogalmazványát annak idején még
aláírták. Riglernek megköszöntem még egyszer a kinevezésem alkalmával értem tett fáradozását, s könnyes szemmel jöttem el tőle.3719
Schnellerhez aznap este mentem el. Hallottam, hogy betegségére való tekintettel haladékot kapott. Lakásában a csomagolás rendetlensége uralkodott. Mutatta atyja, nagyatyja s a
Prónayak képét, s pár szóval mondta nekem, hogy melyiknek mi volt élete iránya, s mit
tettek. Átéreztem a búcsú nehézségét, mikor egy ily emlékekkel telt szív válik meg negyedszázados munkássága helyétől. Sokáig beszélgettünk. Tele volt a szívem keserűséggel, hogy
ilyen embernek, aki 25 évig a szeretet és idealizmus apostola volt itt, kiűzetve kell távoznia.
Megköszöntem hozzám való mindenkori jóságát, midőn indultam tőle. Szerencsét kívántam neki, s reámutatva őszülő fejemre, megmondtam, hogy most midőn tudhatja, hogy
fájdalom, semmit sem várhatunk egymástól: határtalan tiszteletünk és szeretetünk vele
marad, mert lelkünket szárnyalni tanította és igazi apostolunk volt. Megölelt, megcsókolt, s
én sírva kezet csókoltam ezüsthajú, 71 éves drága mesteremnek. Felzaklatott lélekkel jöttem
el tőle. Vajon látom-e még valaha?

3716 Hirschler József.
3717 Imre Kálmán a kolozsvári Minerva, majd a budapesti Studium Könyvkereskedelmi és Könyvkiadó Rt. igazgatója. Reményik Sándor sógora.
3718 Balázs István a kolozsvári Egyetemi Könyvtár altisztje.
3719 Kelemen Lajos azzal viszonozta a segítséget, hogy megismertette a rektor urat a családkutatás
szenvedélyével. „El sem hiszi i. t. Tanár úr, mily nagyon örvendek, hogy ebbe a dologba fogtam!
Újdonsága – t. i. a kutatásnak reám nézve újdonsága – valósággal úgy érdekel, mint egy sakkbeli kérdés. Esti óráimat nagyon kedvesem töltöm az adatok rendezgetésével.” Rigler Gusztáv
levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1918. március 12.). ROLKMI Fond 593.
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Szombaton november 8-án este ment el Fabinyi Rudolf, Rigler Gusztáv, Lechner Károly,
Cholnoky Jenő, Davida Leó és még három más egyetemi tanár. Szerdán ment Menyhárth
Gáspár. Az E. M. E-nek alelnökét és nyolc választmányi tagját űzték ki eddig.
November 11–12-én Szádeczky Lajos könyvei költöztetésénél segítettem.3720 El voltam
foglalva nagyon a Wass Ottilia-féle hagyatékkal, melynek a könyvtárba rekedt múzeumi
anyagát átköltöztetésre válogattuk, de fárasztó dolgom mellett is reááldoztam a segítésre az
időmet. Tartoztam ezzel Szádeczkynek. Hivatalos dolgom félretéve segítettem neki, s Pap
Domokos barátom, mikor megtudta, hogy a könyvek csomagolásához fiúkat keresek, öt jó
erős, megbízható székely fiút kiválasztott, s ezeket Uzonitól3721 elkéreztettem. Domokos
megmondta a fiúknak, hogy tankönyvük írójának, egy 25 évig itt működött író-egyetemi
tanárnak kell segítni, s ezek nem fogadtak el semmi pénzt egésznapi, s másnap délelőtti
munkájukért.
A derék fiúk Iszlai István (marosszéki), Zsigmond Ferenc (háromszéki), Kiss Jenő
(udvarhelyszéki), Pálffy Antal (aranyosszéki) és Székely Ferenc (borosjenői) VI. oszt. tanulók voltak.
Szádeczky könyveket ajándékozott nekik.
Engem megkínált 300 koronával, hogy vegyem el magamnak és a fiúknak. Megmondtam, hogy mit gondol? Ezelőtt 23 évvel segített bejutni Gidófalvyékhoz. Hol lennék én, ha
oda nem kerültem volna? A legkisebb, amit tehetek, ha segíteni eljöttem. Bár a visszajövetelénél, s ne távozásánál tehettem volna ezt.
Könyveit az unitárius egyházi levéltárba, s négy lezárt ládáját a történelmi és filológiai
szertárba helyeztük el.
Szádeczky megajándékozott Halmágyi István naplójával,3722 a céhek története új kiadásával3723 s egy csomó almával.
November 22. szombat.
Vasárnap 9-én volt nálam Gelei József, s mondta, hogy Borzától3724 miket hallott. Megmondtam, hogy az E. M. E. Borzának csak azért nem válaszolt a megkeresésére, mert közben ő egyoldalúlag lezárta az Állattárat, s így tárgyalni komédia. Mi nem kanapé kérdésből
nem válaszoltunk, hanem azért, mert erőszakoskodásuk nyilvánvaló, s ezt meg is fogom

3720 A könyvekkel kapcsolatban lásd Szádeczky Lajos levelét. „Kedves Druszám! Voltam egy félóráig kellemes csevegéssel szép kis leánykájával, kinek almát ígértem. (Ne feledje el!) Szerettem
volna megbeszélni könyvtáram elhelyezése dolgát itt vagy amott. (E[rdélyi] M[úzeum] k? Unit.
főgimn. ktára.) Igen lekötelezne, ha du. felkeresne, mert ’iam proximus ardet’ [a veszély már
közel van], s nekem otthon kell várnom bejelentett román (lakásnéző) látogatókat. Szíves üdvözlettel. Viszontlátásra régi híve Kv. 1919. nov. 8. Szádeczky Lajos”. Szádeczky Lajos levele
Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1919. november 8.). ROLKMI Fond 593.
3721 Uzoni Imre.
3722 Halmágyi István naplói (1752–1753, 1762–1769) és iratai (1669–1785). Kolozsvár, 1906. (A Magyar Történelmi Évkönyvek és Naplók a XVI–XVIII. századokból IV. Magyar Történelmi Emlékek. II. oszt. Irók. 38.).
3723 Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon okirattárral 1307–1848. I-II.
Bp., 1913, Országos Iparegyesület.
3724 Alexandru Borza (1887–1971) botanikus. A kolozsvári egyetem botanikatanára. Kormánybiztosként ő képviselte a román államot az Erdélyi Múzeum-Egyesület további sorsáról és vagyonáról folytatott tárgyalásokon.
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neki mondani. Nekik van szükségük e gyűjteményre, s nekik kellett volna személyes érintkezést keresni, de én ebből az E. M. E. érdekében nem csinálok kérdést.
November 27. csütörtök éjjel 11 után.
Mindenható jóságos Isten, aki ellen gyarló emberi gyengeségemben oly sokszor vétkeztem, hallgasd meg porig alázott bűnbánó könyörgésemet. Add vissza az én drága, angyali jó
Erzsikém egészségét. Adj enyhülést szenvedéseire, adj gyógyulást fájdalmaira, adj vigasztalást ezzel mindnyájunknak, s kegyelmezz nekem, aki Téged oly sokszor hálátlanul megbántottalak.
Határtalan az én bánatom és aggodalmam. Most érzem igazán lelkemből, hogy mekkora
kincse és áldása ő a jó Istennek részemre. Oh, áldott jó Isten, gyógyítsd meg őt, hogy méltó
lehessek hozzá, és meghálálhassam előtte is jóságodat érte. Hallgasd meg nyomorult szolgád kérését. Ámen.
Hétfőn volt Erzsikém Elfer Aladárnál. Lefekvést rendelt 3 napig. Mivel itthon nincsen
aki gondozza, s cselédünk sincs: Mamánál feküdt le. Kedden találtam Elfert, s azt mondta,
hogy „egy kicsit sem tetszik neki ez a dolog”. Ma vittem neki délután váladékokat. Mind a 10
nappal ezelőttiben, mind a maiban vért állapított meg. Holnap csővel ételpróbát veszen.
Beszéltem vele. Mindenható jó Isten segíts meg.
Sírás és bánat volt egész napom.
November 29. éjjel, szombat.
Délután voltam Elfernél. Délelőtt a reggeli próbát megcsináltatta, s ez Erzsike gyomrát
fölzavarta. Fájt. Elfer délután mondta nekem, hogy az operációt a jövő héten megcsinálják.
Erzsikének is említette, de úgy, hogy még gondolkozik felőle. Szegény bátran fogadta.
Ma voltunk a Vidákovichnál,3725 a délután.
Mihelyt a Vörös Kereszt kórházban hely lesz, bemegy. Ma csendesebben voltam. Szegény Erzsikémnek délután rágásszerű fájdalmai voltak. Csak Vidákovichnál tűnt fel roppant vérszegénysége.
Végiggondoltam e baj előmozdító okait. Legelőbb 1915 elejének átkozott sok rossz
kenyere. A sok rossz kukoricás és rossz árpaliszt, nyúlós kenyerek akkor feküdték meg előbb
a gyomrát erősebben. Aztán helyrejött. 1917-ben Dobokán megépült, 1918-ban szintén. A
cselédhiánnyal járó és általa túlzásba vitt sok takarítás szintén ártottak. Ő hősiesen és önfeláldozóan viselte helyzetünk nehéz következményeit, de azzal hogy mindennap minden szobát takarított, sőt, a kályhát is kelleténél többet takarította, s ezekhez csupa túlzott gazdaszszonyi ambícióból sok ellenzésem, kérésem, sőt, veszekedésem ellenére is ragaszkodott,
túlment a szükséges határokon. Oh, csak a mindenható jó Isten visszaadná egészségét!
Délelőtt akaratbénaságba estem. Estére kissé fölvillanyozódtam. Rettenetes helyzet.
December 10. szerda éjjel.
December 6-án délelőtt operálta Vidákovich Kamil Erzsikét. Azelőtt délután ment be
Mamával s velem a kórházba, hol a 7. számú földszinti szobában kapott helyet. Miklós3726 is
beérkezett Csesztvéről, Bellééktől,3727 s ő is jelen volt a műtétnél. Vidákovich segédje
3725 Vidákovits Kamilló.
3726 Mikó Miklós.
3727 Belle Lajos.
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Hanusiewitz3728 volt, aki valaha Mamáék lakója volt. Elfer3729 is lement. Ez az ember igazi
apostola a pályájának. Nemcsak hogy semmit sem akar elfogadni tőlünk, hanem még külön
eljárt a kórházba való fölvétel ügyében, s Vidákovichnál.
Az operáció háromnegyed óra alatt megtörtént. A fekélyt kivágták, s új béljáratot csináltak a gyomorba. Erzsikét nem altatták igen mélyen úgy, hogy mire a műtétnek vége volt,
már hallotta Vidákovich rendelkezéseit. Mire én majd 11-re lementem, éppen magához
tért, de nagyon kábult volt, s aznap az is maradt. Délután többször erős hányinger vett rajta
erőt, kivált azalatt, míg én fenn jártam a lakásunkban, hogy a tejet a Mamáékhoz levigyem.
Ezalatt kábultságában kétségbeesetten sikoltott és kapaszkodott Mamához, s majd kiugrott
az ágyból. Mamát úgy kifárasztotta és elidegesítette, hogy otthon sírógörcsöt kapott.
Azon az éjjelen én Biderman Józsi bácsiéknál háltam. Reggel 1/2 7-kor bemenve Miklós3730 mondta, hogy éjjel háromszor hányt vérest, s nagy fájdalmai voltak a hányás ingertől.
Okvetetlen jég kell. Siettem jégért, mert a kórházban egyáltalában nem volt. Két boltba is
bementem, ahol sört árultak, de mondták hogy a tavasz óta nem hordott hozzájuk a jégszekér jeget. Bodzási kereskedő3731 megmondta, hogy legjobb, ha egyenesen a jéggyárba
megyek, mert a főtéri cukrászoknál is elfogyhatott, s akkor úgyis csak oda kell mennem.
Szerencsére kijövet a Zsidótemplom utcában jött fel egy kocsi, s az 20 koronáért levitt a
vágóhídhoz, a jégraktárba. Ez még nem lett volna nyitva, de szerencsére nyitva felejtették s
egy ottani alkalmazott kiadott egy táblát, amellyel csakhamar a kórháznál voltam, s most
már enyhíteni tudtuk Erzsikém fájdalmait egy-egy darabka jég elnyelésével.
Délelőtt 9 óra tájt még egyszer keveset hányt, de azután inkább csak ingerei és émelygései voltak. Hétfőn kapott először jegen hűtött teát, benne hat kávéskanál tejjel, kedden tejet
teával hígítva, ma aztán vékony kávét, kakaót, húslevest fölváltva, kétóránként, de mind
csak kis adagokban.
Mivel a 7. számú szobában negyedmagával volt, s kivált Papné és Koppándiné nevű
polgárasszonyokhoz állandóan jöttek a látogatók úgy, hogy néha egyszerre 8–10 is volt: ez
Erzsikét úgy elidegesítette és fárasztotta, hogy nem tudott aludni. Ehhez járult az, hogy ő
este 1/2 11–11 tájt szokott lefeküdni. Ezek az asszonyok pedig látogatóiktól elfárasztva már
8 órakor jajgattak, hogy álmosak, s kérték a lámpa elsötétítését. 11-re kialudták magukat, s
akkor elkezdtek beszélni és jajgatni úgy, hogy Erzsikém szeméből kiverték az álmot. Így
csak morfin injekciókkal aludt 1–2 órát. Ezért elhatároztuk, hogy mihelyt lehet, kihozzuk, s
kedden Gyalui Jenőt megkértem, hogy a mentőkocsin hozzuk haza. Este 1/4 6-ra otthon
volt Mamánál.
Felváltva virrasztunk mellette. Én a kórházban létel ideje alatt éjjel 11-ig voltam benn.
Akkor elmentem hálni Józsi bácsiékhoz, s reggel 6-kor mihelyt a gőzduda szólt, bementem
Miklós fölváltására.
Szerencsém volt azzal, hogy Gyalui Farkas és Jenő előre figyelmeztettek a hányási tünetekre, s így nem ijedtem meg, mert különben még sokkal rosszabb napjaim és éjjeleim lettek
volna Erzsikéért.

3728 Hanasiewitz Oszkár sebész főorvos, az Erdélyi Kárpát-Egyesület egyetemi osztályának bizottsági tagja.
3729 Elfer Aladár.
3730 Mikó Miklós.
3731 Bodzási Antal fűszer- és italárus, Magyar utca 15. sz. alatt.
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December 14. vasárnap este.
Tegnap este kiszedték Erzsike sebvarrásait. Ma már rántottát, s délben húslevest kapott
consumeval. Közérzete jó, csak időnként görcsszerű érzései vannak, s gyomra ilyenkor
korog. Holnap húst is ehetik, s székbe ülhet. Most már nyugodtabb vagyok, s hálát adok a jó
Istennek, hogy gyógyul.
Péntekre virradó éjjel fél háromkor énekre ébredtem. A lengyel himnuszt énekelték
valamelyik szomszéd lakásban a 13. sz. alatt. Egy nő szép tiszta hangja vezette az éneket, s
három férfi is kísérte. Úgy hallszott, mintha az égből szólna:
„Szent oltárodnál térdre hullva kérünk
Szabad hazánkat oh, add vissza nékünk”.
Azután a magyar himnuszt, s a Szózatot énekelték.
Három órára elcsöndesültek teljesen.
Az elmúlt héten elköltöztették a Wass Ottilia-hagyatékot. A [Református] Szeretetháznak is adtunk pár bútort. Tegnap hallottam Gidófalvytól, hogy a Szeretetház 56.000 korona
készpénzt is kapott, melyet Kilyén3732 adott át, s mégis a Múzeum Egyesületet is meg akarta
Mihály József zsarolni, hogy mindent, ami nem műtárgy, s nem házi fölszerelés, adjunk ki a
Szeretetháznak. Milyen jó volt, hogy nem ugrottam be annak idején!
Pénteken megkaptuk a bírói átadó végzést is a hagyatékról. Több mint egy éve kiállították, s csak most jött meg.
December 15. éjjel.
Tegnap és ma kerestem az Unitárius Egyház pecsétrajzait. Hét évig a szemem előtt voltak a levéltárban, s most az utolsó negyedévben úgy eltettem, hogy sehol sem kapom. Ehelyett előkerültek a keresés alatt más dolgok, amiket nem kerestem, de jó hogy megvannak…
Pénteken este Bágya Ödön tüzérszázadossal beszéltem Gidófalvyéknál. Vagy 17–18 éve
nem láttam. Neki Lindner Béla a harctéren ezredparancsnoka volt. Azt mondja, hogy jó
katona, bátor és ambiciózus ember volt, s amit hadügyminiszter korában ártott, azt nem
rosszakaratból, csak marhaságból tette. Bágya mondja, hogy ő hadügyminisztersége után is
beszélt vele, s bántotta őt, hogy sületlen jelszavára mennyire szétment a katonaság. Mondta
mintegy mosakodásul, hogy ő nem ezt akarta. Előtte állott az a kép, mikor Oroszországban
előnyomulásuk közben a felbomlott orosz hadseregben a legénység és a civilek verték, és
ölték a tiszteket. Látta a bomlást nálunk, s hasonló sorstól féltette a tisztikart. Ezért adta ki
a jelszót, hogy nem akar látni több katonát, csak polgárt. Úgy tervezte, hogy pár hét múlva
aztán a legfiatalabb korosztályokat, s esetleg 1–2 időset is behív, és zsoldossereget állít.
Azonban ismeretes, hogy terve mennyire nem sikerült.
Akármit akart: rövidlátónak és ostobának bizonyult. A tisztikart – egy osztályt – féltve
az egész hadsereget tönkretette, s vele az országot is bukásba sodorta.
A hadügyminiszter dolga mindenesetre nem az, hogy a hadsereget szétzüllessze, hanem
az, hogy szervezze. S midőn végzetes munkáját látta: semmit sem tett jóvátételére, hanem a
bőre megmentésére a szocialisták közé menekült. Mehetett volna harcolni, hogy kiengesztelje óriási bűnét, de ő nem hős, csak szereplő stréber volt, s képtelennek bizonyult nagy
szerepre és nagy cselekvésre. Bevándorolt német volt, az idegen szellemű közös hadsereg
egy condottierije. Nálánál csak azok voltak lelkiismeretlenebbek és ostobábbak, akik őt
választották ki a hadügyminiszterségre.
3732 Kilyén Sándor.
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*
Most jóformán semmi hírünk sincs a román cenzúrás hírlapi hazugságokon kívül.
Lassanként elvesztem érdeklődésemet az események iránt.
Itt azért a meg nem szűnő optimizmus és hiszékenység rendkívüli találékonysága bámulatos. De nincs türelmem már a hihetetlen jó hírek meghallgatására.
Érdekes, hogy mily kevés józan ésszel ítélnek különben értékes, okos emberek is. Rendes
körülmények közt az egyetemi tanárok jól értesült emberek voltak. Most azonban semmivel
sem jobban értesültek mint mi, s néha mint akár egy cseléd. S a változott helyzetet nem
tekintve vannak, akik most is készpénznek vesznek minden olyan jó hírt, ami egy-egy ilyen
jó forrásból indul.
Ezen a héten állítólag július 1-ig visszamenőleg megkapjuk a korona és lei közti félévi
különbözetet. A nyugdíjas vasútiak megkapták az izenetet, hogy újévtől csak eskü után kapnak nyugdíjat.
Tegnap kaptam édesanyám 7-én írott levelezőjét Erzsike betegségéről. Vigasztal szegény,
pedig tudom, hogy ő is hogy reászorult a vigasztalásra levelezőm után.
December 19. éjjel.
Sándor Jánostól hallottam, hogy Borbély Ferencet3733 Székelykeresztúron letartóztatták.
Állítólag naplót vezetett. Ha még ez is bűn, akkor én is mindennap teszek egy lépést a börtön felé.
Ifj. Szádeczky Lajos mondta ma nekem, hogy őt és anyját Marosvásárhelyre utasították,
mint illetőségi helyükre. Természetesen a villájuk földszinti része is kell valakinek az emelet
után.
Tegnap kikaptuk a félévi fizetési különbözetet. Igen jól fog a mostani árak mellett. Egy
kis citromot, mely 1913-ban 6 fillér lett volna, tegnap 6 koronáért vettem. A tojás darabja 1
kor. 60 fillér.
Tegnap járt nálam, a levéltárban Szabó Mihály volt Kisküküllő megyei tanfelügyelő3734 és
Dédácsról egy Máriássy-fiú. Ma Pap Domokos. Történelmi adomákat s anekdotákat keresett. Az Ellenzék szólította fel ily irányú munkatársnak.
Erzsikének ma a sebe alant fölfakadt, s gennyezett. Elfutottam gézért. A Bíró-gyógyszertár3735 volt az inspekciós, de ott semmiféle kötszer nincsen. Kimentem a Monostori útra a
Szentlélek gyógyszertárba, s ott kaptam egy keveset.
Mindenütt így vannak. Pista sógorom3736 a héten volt benn Tordáról a Velicsgyógyszertárba, s 1000 korona felé vásárolt egy akkora csomagban, mint egy 5 kilós cukordoboz kétharmada. Ott a gyógyszertári üvegek egy részébe festett víz áll, hogy az üresség ne
tűnjék föl a közönségnek.
Helyzetünk mind sötétebb. Most már hetek óta az a benyomásom, hogy Erdélyt Romániához adták. Vrannay Erzsi Debrecenből hazajött. Ott azt beszélik, hogy Ausztriából bolsevik csapatok törtek be, s Horthy seregének egy része azok ellen ment. Marinka volt rend-

3733 Borbély Ferenc, a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. Bibliográfusi munkáját lásd A Keresztény Magvető I–XLVII. évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. Kolozsvár, 1913.
3734 Szabó Mihály, Alsó-Fehér, majd Torontál, utóbb Kolozs megye tanfelügyelője.
3735 Biró Géza gyógyszertára, Mátyás király tér 5. sz. alatt.
3736 Vaszkó István.
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őrtiszt itt járt Prágából. Ő mondja, hogy Kassán most is csehek vannak. Most este láttam
Pogány egyetemi tanárt,3737 aki fölment volt Budapestre, de újra itt van.
December 28. délután.
E hó 20-án, szombaton elfogyott a könyvtár kőszene. Ezért, s az ünnepért szünetünk volt.
Nagyobbára Mamáéknál, lenn háltam ez alatt, s így nem jegyezhettem semmit.
Ma egy hete, vasárnap este Pap Domokosnál voltam vacsorán Kratofil Dezső baróti
polg. isk. igazgatóval.3738 Jóféle, becsületes, egyenes ember. Tőle hallottam, hogy Baróton az
állami polgári iskola helyett református fiú és kat. leány polg. iskolát nyitottak, s mindkettejüknek ő az igazgatója. Sorshúzással döntötték el, hogy melyik felekezeté legyen a fiú, s
melyiké a leányiskola.
A két iskola könyvtárának megküldtem az E. M. E. kiadványaiból 27 kötetet. Cenzúráztattam a postán, s Kratofil vitte el. Könnyen cenzúrázták, csak a fiatal cenzor mégis megmegnézegette a címlapokat, hogy nem valami politikai dolog-e.
Karácsony előtt, 24-én voltam Borza Alexandrunál bejelenteni, hogy a megállapodásokkal csak az ünnep után kereshetem föl.
Tegnap megkezdtem a kolozsvári és erdélyi, vagy Kolozsvárral és Erdéllyel vonatkozásban levő képzőművészek és iparművészek életrajzára, és működésükre vonatkozó adatgyűjtést.
A Képzőművészek Lexikonjának3739 hiányai miatt régebb is gondoltam erre, s már a
Lexikon megjelenése évében kértem is Pákey Lajostól magára és apjára vonatkozó adatokat,
s lejegyeztem az öreg Sárdy Lőrincnek Sárdy István rajzoló és festőművészre adott életrajzi
adatait.3740 Pákeytől azonban máig sem kaptam meg, amiket kértem, valamint nem kaptam
Marselektől,3741 Manz Antaltól,3742 Nagy Gyulától és Deák Istvántól3743 sem, akiket szintén
akkor kerestem meg.
Most, hogy Budapesttől elszakadtunk, sokkal szükségesebb magunknak megtenni, amit
lehet, mint valaha.
Karácsony második napján a Szentegyház utcából feljövőben a tejért megláttam, hogy
Seszták János, a porcelánfestő boltja3744 nyitva van, és ő benn dolgozik. Eszembe jutott, hogy
3737 Pogány Béla (1887–1943) fizikus, egyetemi tanár.
3738 Kratofil Dezső (1884–1976) pedagógus. Tordán, Hatvanban, Baróton és Sepsiszentgyörgyön
polgári iskolai és gimnáziumi tanár-igazgató.
3739 Szendrei János–Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészet lexikona. I. kötet. Abádi – Günther.
Bp., 1915.
3740 Kelemen Lajos több életrajzi anyagot is küldött a lexikon további kötetei számára. „Simó Ferenc
életrajza különben is a III-ik kötetbe kerül, melynek megjelenési ideje – az előállott vis major
következtében – még a II-ik kötetnél is bizonytalanabb. Nemes Ödön, Sikó és Sárdira vonatkozó, még lényegtelennek látszó adatokat is nagy köszönettel veszünk, s könyvünkben minden
művész életrajza után külön-külön nyugtázunk.” Szentiványi Gyula levele Kelemen Lajosnak
(Budapest, 1917. március 16.). ROLKMI Fond 593.
3741 Marselek Endre (*1867) festőművészre gondolt, aki külhoni tanulmányai után szülővárosában,
Kolozsvárt telepedett le.
3742 Manz Antal munkásságát a szakirodalom nem tartja nyilván.
3743 Deák István (1878–1966) geometria- és szabadkézirajz-tanár, amatőr festő. 1904-től nyugdíjazásáig a kolozsvári Református Kollégium rajztanára és a rajzszertár őre.
3744 Seszták János porcelán-, majolika- és üvegműfestészete a Jókai utca 21. sz. alatt. Vállalta porcelánfestő műkedvelők oktatását és munkáik kiégetését is. Már korábban is kapcsolatban voltak.
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ő itt az egyedüli porcelánfestő. Bementem hozzá és megkértem, hogy írja le rövid pályafutását. Mikor jött Kolozsvárra? Hol volt első műhelye, kemencéje? Kiket tanított?3745 Kértem,
hogy régi üzleti könyveiből is adjon, ha van, de ezeket a mostani papiroshiányban cselédje
eltüzelte. Vázlataiért és könyveiért bő csomagoló, és tűzgyújtó papirost ígértem, ha valami
is előkerül belőlük.
Karácsony második napján Keőváry Arthurhoz készültem, hogy Keőváry Endre festőről,3746 Ernőről3747 és Arthurról adatokat szerezzek. A Kossuth Lajos utcában megláttam
Láposi Hegedűs Árpád vármegyei főjegyzőt, kinek öccse3748 igen tehetséges festőművész.
Rögtön megkértem, hogy öccséről adjon adatokat. Tőle hallottam azt az érdekes adatot,
hogy öccsének két olasz spiritiszta vívómester, mint médiumnak szuggerálta, hogy fessen, s
így fogott legelőbb festéshez úgy, hogy odáig soha vásznon olajjal meg sem próbálkozott.
Ugyanő ígérte, hogy Veress Zoltánról3749 is adatokat szolgáltat. Tőle hallottam, hogy Veress
Zoltán egészen elhanyatlott, szinte lezüllött. Veress Elemérről is tán, kapok innen valamit.
L[áposi] Hegedűs a Malom utcába menvén, vele mentem Keőváry felé arra, s az öreg
Seszták kocsigyártó előtt eszembe jutott, hogy Seszták Ferenc szobrásznak majd mindenét
a Grátz műkereskedésben láttam árulni. Tudva az öreg Seszták nehézkességét, közvetítőt
szerettem volna még találni hozzá, s akkor, mintha csak az Isten rendelte volna B. Bakk
Bálint műasztalost, Seszták vejének testvérét láttam a műhelyük előtt. Ezzel is beszéltem, s
célunkat elmondva, támogatást ígért. Apjáról is adatokat kértem, s ígért. Csak beszélgetés
közt is hallottam tőle, hogy apja Munkácsy Mihállyal asztalosinaskodott. Itt ő készítette a
Szt. Mihály-templom főoltárát.
Keővárynál találkoztam gr. Horváth Tholdy Rudolffal, a híres bélyeggyűjtővel. Ő a
P[etrichevich] Horváth János altábornagy3750 híres torzképalbumáról, mely Csesztvén, a
Mikeseknél volt, nem tudott fölvilágosítást adni. Ellenben az Erdélyi Múzeum Régiségtárá-

3745

3746
3747

3748
3749
3750
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Lásd a kéziratok származási katalógusának céduláját, melyen Kelemen Lajos kézírásával olvasható: „Sesztak Jánostól vétel. Ld. 1912, 282–284. onsz.”
Kelemen Lajos a művészek önéletrajzainak összegyűjtésénél egyéni szempontrendszert alakított ki. „Vázlatos néző és támaszpontok művészek rövidebb életrajzához. A művész neve. Hol és
mikor született? (Hely, év, hó és nap.) Kik voltak szülői? Helyzetük. Hol, kitől kezdett tanulni?
Hol, mikor és miben nyilvánult meg sajátos, külön tehetsége? A környezet és helyzet előmozdító vagy akadályozó hatása adottságára és fejlődésére. Buzdító vagy gátló körülményei. Jó és
rossz emlékek. Mikor és hol végezte pályája tanulmányait? Mikor és hol vett részt először kiállításon? Elismerések, kritika, esetleg gáncs. Hol, hogyan élt és dolgozott tovább, máig. Művei.
(Minél többet, de a legfőbbek okvetlen kérjük felsorolni. Ahol lehet, méreteket is.) Iránya, célja,
tervei. (Akinek terhére van mindenre felelni, azt kérjük, hogy bár az aláhúzott sorokra adjon
bár rövid feleletet.) Kelemen Lajos feljegyzése. (H. n., é. n.) Magántulajdonban.
Újtordai Kőváry Endre (1832–1918) kolozsvári képíró, festőművész. Kőváry László történész
testvére. Arc- és zsánerképeket festett, műterme a Sétatér utca 8. sz. alatt. 1864-től az 1880-as
évek végéig ő színezte, festette Veress Ferenc fényképfelvételeit.
Kőváry Ernő szoros kapcsolatban állt az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel, Hunyad megye régészeti területeiről rendre küldte felfedezéseit és jelentéseit, segített az ásatási összeg előteremtésében. Pósta Béla: Az érem- és régiségtár jelentése. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve
1914. évre. Szerk. Erdélyi Pál. Kolozsvár, 1915. 33.
Lápossy-Hegedűs Géza (1875–1929) festőművész.
Veress Zoltán (1868–1935) festőművész. Veress Ferenc fotóművész fia. Veress Elemér testvére.
Széplaki báró Petrichevich Horváth János (1810–1865) a 10. porosz királyi huszárezred századosa, majd altábornagy, műkedvelő karikaturista.
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nak ígérte Marosnémetiben levő összes feliratos római köveit, s az én határtalan örömömre.
Tovább egy óránál voltam vele, s együtt is jöttünk el.
Délután 5-kor lementem özv. Köntzey Imrénéhez,3751 Telepy Gabriellához, Telepy Károly
leányához.
Hétfőhöz egy hét délután 1/4 4-re adott terminust nekem. Ideígérte apja vázlatkönyvét,
s leveleiből is, ami előkerül. Az 1851-beli kis vázlatkönyvét átnéztem. Gyönyörű. Képzelni
lehet azt a boldogságot, mikor elgondoltam, hogy a Simó3752 és Sárdi3753 vázlatkönyvein
kívül ez is a miénk lehet.
Két órát töltöttem majdnem ott. Mondta Köntzeyné hogy br. Mednyánszky Lászlónak3754 apjának dedikált Aranyeső c. képét eladta. Reá volt szorulva és sokat akart kérni, s
8000 koronát kért. Most aztán megtudta, hogy a vevő a képet Budapesten 70.000 koronáért
adta el.
Borzasztó bőbeszédű, de mívelt és finom lelkű asszony. Sok baja van szegénynek. Panaszolta, hogy leánya – Achmed Djelal beyné – már modern asszony,3755 akit nem érdekel az,
amiért ő lelkendezik, s amiben ő felnőtt. Szívesen adja a múzeumnak emlékeit, mert ott
örökre megbecsülik.
Ma délben Magyari Mihállyal3756 beszéltem az utcán. Magyariról, a Kiskövet3757 rajzolójáról3758 kérdezősködtem. Nem tudott róla egyáltalán semmit.
Keőváry Arthurnál járva, mondja, hogy a vármegyei levéltár újabb kori anyagát kilószámra, kilóját 1 koronáért eladták csomagoló papirosnak. Hihetetlen gaz barbárság!
December 29. este 7.
Tegnap délután 5-kor Békésy Károlynál3759 jártam, hogy magáról s Lilla testvéréről, aki
hosszú ideig rajztanítónő volt a felső leányiskolában, adatokat szerezzek. Úgy tudtam, hogy
Simónak is tanítványa volt, s róla is reméltem. Kiderült, hogy csak negyedik elemista korától a III. gimnáziumig járt Simóhoz. Ellenben másfél óráig rendkívül érdekesen elmondta
nekem teljes őszintén szegénysorsú, nehéz gyermekkorát, ifjúságát, s férfikora küzdelmeit
és csalódásait. Igen tanulságos másfél órám volt nála. Frissében ma le is jegyeztem egy részletét a tőle hallottaknak.
Ma délelőtt Szigeti Csehi Ákos postafőtiszttel találkoztam, s tőle Jobbágy Károlyról,3760
az ő rajzoló és festő nagybátyjáról érdeklődtem. Meghívott Dézma u. 22. sz. lakására, hol
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760

Könczey Imréné.
Simó Ferenc.
Sárdi István.
Báró Mednyánszky László (1852–1919) festőművész és grafikus. 1893–94-ben Feszty Árpád
mellett a Magyarok bejövetele (Feszty-körkép) egyik társalkotója.
Ahmed Dzselál bejné = Ahmed D. Dzselaleddin török főkonzul felesége, leánynevén Incze
Gabriella kolozsvári színésznő.
Magyary Mihály.
Kis Követ.
Szentháromsági Magyari Lajos a királyi tábla jegyzője, költő, festő, kőrajzoló. A 19. század közepén a Kis Követ ismeretterjesztő hetilap szerkesztője.
Békésy Károly.
Jobbágy Károly (†1861) festőművész. Munkásságáról l. Kelemen Lajos: Túri Jobbágy Károly
festőművész. In: Emlékkönyv Lyka Károly hetvenötödik születésnapjára. Szerk. Petrovics Elek.
Bp., 1944, Új Idők. 228–235. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1977
i. m. 156–160.
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Jobbágynak több rajza, s mint mondja, festménye is megvan nála. Valamelyik délután elmegyek.
Délután Ürmössy Jenőné Benczúr Elzát kerestem föl, aki itt iparművészeti festőiskolát
csinált, és sok erdélyi motívumot hozott divatba. Fiai segítségével tőle is kapok adatokat.
Férjétől tudakoltam, Simén Domokosról,3761 aki az unitárius püspököket lerajzolta. Nem
tudjuk, hogy kitől tanult rajzolni.
Este elmentem az öreg Müller bácsihoz,3762 a Merész Gyula apjához, Gyuláról3763 szóló
adatokért. Csak ő, s a felesége voltak otthon. Leveleket ígértek.
Müller bácsitól megtudtam, hogy az utolsó harangöntő3764 Andrásofszky felesége a
Fehér Bárányban levő trafikot tartja.3765 Ide is elmegyek a műhelyre vonatkozó adatokért.
Mily rég kérdezősködtem eredménytelenül ez iránt, s most egy jó helyen tett kérdezés
nyomra vezetett. E 150 éves harangöntő nemzetségről is alig van valami adat.
Tegnap Keőváry Arthurtól 5 levelet, s egy gyászjelentést kaptam, olyan levélborítékok
közül, melyeket az öreg Kozma Ferenc ny. tanfelügyelő vitt hozzá egy, a Keleti Újságban
közzétett hirdetés alapján. A levélborítékok közt Jakab Elektől valót többet láttam tíznél. Az
összesért 37 koronát kapott. Megpróbálom levelezését, bár borítékok nélkül az Unitárius
Egyházi Levéltárnak megmenteni.
Tegnap olvastam Keőváryéknál Hermányi Nagy Péter családi naplóját.3766 Apja, testvére
s nagybátyja – Hauptmann – mind sebészek voltak. Láttam Boér Klára 1793-i végrendeletét
is. Ennek a nőnek szép arcképe megvan.
Tegnapelőttől fogva újra Magyarország és Románia közti hadiállapotokról beszélnek.
Ma kaptam dr. Veress Elemértől rövid önéletrajzot.
Tegnap vettem meg Kisfaludi könyvkötőtől3767 Kolozsvár városnak régi városi törvényszéki eladott levéltárából 3 jegyzőkönyvet 1869–70-ből 15 koronáért. Ő az onnan vett papiros kilóját 2 koronában árusítja. Az összes iktatókönyvek már szétszedve, tisztapapírosuktól
megtisztítva, teljesen összezavarva árusíttatnak. Ezeket nem volt értelme már csonkán megvenni.

3761 Kiskadácsi Simén Domokos (1836–1879) lelkész, pedagógus, az unitárius egyház jegyzője.
1866-tól a kolozsvári Unitárius Kollégium filozófia és teológia, bibliai tárgyak tanára.
3762 Müller Gyula.
3763 Müller Merész Gyula.
3764 Andrásofszki Efraim harangöntő, 1770-ben alapított műhelye a Kossuth Lajos utca 36. sz. alatt.
3765 Andrásofszki Efraimné (†1920), dohánytőzsdéje a Ferenc József út 22. sz. alatt.
3766 Hermányi Nagy Péter Kolozs megyei kirurgus 18. századi feljegyzései.
3767 Kisfaludi Árpád könyvkötőmester, a Kossuth Lajos utca 7. sz. alatt volt a műhelye. Gaal György :
Magyarok utcája i. m. 44.
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Januárius 1. délelőtt, vasárnap.
Folytattam az adatgyűjtést az erdélyi, főleg kolozsvári képzőművészekről.
December 30-án délelőtt beszéltem Manz Antallal. Sesztáknál3768 találkoztam br.
Kemény Annával, kinek szüksége volt nehány címerre. Elvittem délután hozzá Szádeczky
Lajos Siebmacherének erdélyi kötetét.3769 Nála lakik Csoma Ilona festőművésznő,3770 kinek
éppen most voltak kitéve szép kalotaszegi viseletes pasztellképei egyik főtéri kirakatba. Tőle
is adatokat kértem. Ígért.
Este voltam Szigeti Csehy Ákosnál a Dézma u. 22. sz. alatt. Jobbágy Károlynak 3 szép
festményét, s három olajfestményét láttam nála. Marosludason özv. Lőrinczi Lajosnénál, a
Jobbágy Károly testvérénél még több kép van. A Radák-örökösöknél lesz legtöbb, mert Jobbágyot özv. Radák Istvánné3771 pártfogolta, s fiával, Ádámmal3772 volt Berlinben is. Jobbágy
ereje az akvarellben volt. Önarcképe és Vas Gereben3773 képe Sikó3774 akvarelljeivel vetekedik. 31-én beszéltem Holló Károllyal.3775 A Nemzeti Rajziskola3776 képes ismertetésére is
megkértem.
Újévben és 2-án délután Pákey Lajosnál írtam le a nála lévő akvarelleket. A jövő héten
folytatom az olajfestményekkel.
Januárius 3-án az unitárius püspöki iroda és a képviselőtanács ülésterme festményeit
jegyeztem fel.
Januárius 4-én beszéltem özv. Andrásovszky harangöntővel, kevés eredménnyel.
Harmadikán mondtam Erdélyinek megindított akciómat. Jártam a temetkezési intézetek egy részénél a gyászjelentésekért, mert mióta a Román Kormányzótanács a köteles
nyomtatványokat az egyetemnek rendelte, ezeket nem kapja az E. M. E. Rendre mindeniket
eljárom.

3768 Seszták János.
3769 Johann Ambrosius Siebmacher: Das grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. Nürnberg, 1898.
3770 Csoma Ilona (1868–1938) festőművésznő, a kolozsvári felsőbb leányiskola rajztanára. 1909-ben
a Magyar utca 1. sz. alatt, majd a Vigadó kis társalkodótermében nők számára festőiskolát indított. Murádin Jenő: Festőnők az erdélyi művészetben. Csoma Ilona (1868–1938). Erdélyi Művészet, 2003. 2. sz. 13–17.
3771 Radák Istvánné rhédei gróf Rhédey Klára (1809–1868). Vagyonát árva leányok nevelésére és az
1848–49-es szabadságharc honvédeinek támogatására fordította. Nagyapja gróf Teleki Sámuel,
a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója, testvére gróf Rhédey Mária, gróf Mikó Imre felesége.
3772 Rhédei gróf Rhédey Ádám magyarózdi birtokán dolgozott Kőváry Endre festő.
3773 Vas Gereben (1823–1868) ügyvéd és hírlapíró, elbeszélő. 1848-ban és 1861-ben a Népbarát,
1854-ben a Falusi Esték lap szerkesztője.
3774 Sikó Miklós.
3775 Holló Károly, a kolozsvári római katolikus főgimnázium és a Marianum rajztanára.
3776 A Magyar Királyság területén a jelentősebb gazdasági központokban (Pesten, Budán, Győrben,
Kolozsvárt, Pozsonyban, Sopronban, Szegeden, Kassán) már működtek az iparostanoncok
szakrajzképzését szolgáló „nemzeti rajziskolák”.
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Aranka sógornőm Lőrinctől újévkor szept. 29-ről kapott Krasznojarszkból levelezőt.
Írtam Piroska húgomnak3777 is, hogy az ura3778 is akkor még jól volt. Azóta Karácsonykor azt
olvastuk, hogy Japánba vitték volna őket.
Tegnapelőtt hivatott Puşcariu rektor3779 a román egyetem fölavatására díszül szükséges
címerekért, hogy segítsek Moll építésznek3780 azok kikeresésében. Tegnap de. 11 után voltam nála. Szolgálati ügy. Dake muszáj – bukurosz.3781
Vidákovich Kamil nem fogadott el Erzsike operálásáért semmit, minden kérésem ellenére sem. Azt mondta, hogy Hanasiewitz sem fogad el semmit. Szegedinek3782 150 K[orona]
tiszteletdíjat javasolt. Kétszázat adtam. Ha Isten megsegít, valami alapítvánnyal szeretném
leróni hálámat Vidákovich iránt.
Harmadikán a bodegában, hol sonkát vásárolok Erzsikének, 1877-beli egyetemi jogi
kari számadásokat láttam. Ugyanaznap a Szentegyház utcában a földön hevert a tanfelügyelőség több 1875-beli irománya. Juhásztól3783 kérdezősködve az egyetemen, megtudtam,
hogy az orvoskari dékánátus levéltárát odaadták a szolgáknak, hogy adják el, és az árán
osztozzanak meg. Igazi aljas, gyalázatos, míveletlen eljárás.
Az utcáknak igazi Balkán külseje lett. Nem seprik azokat. Sok helyen a kiöntött szemét
hetekig hever az útszélen. A Jókai utcában a Hirschfeld kereskedésén3784 alól egy kosárnyi
szemét és hamu már december eleje óta ott van a gyalogút széle mellett. Olyan utcákon,
mint a Majális utca, hol az úri lakók mellett eddig ideális tisztaság volt, most minden ház
előtt elfolyt vizelet-tócsák, s az útszélen egy-egy „őriző pásztor” jelzi, hogy itt most új élet,
új világ, új kultúra van. A most beállott olvadás legalább takarítást csinál. Viszont a Mátyás
király téren az átlójárdákon ujjnyi vastagon áll az iszap és sár, mert a havat sehol sem seperték, s nem hányatták el, és most piszok minden, úgy hogy az ember a nadrágját, vagy kabátját nem győzi takarítással, s a sok kefélésben tönkremegy.
Januárius 6. d. u. kedd.
Hétfőn délelőtt találkoztam dr. Veress Elemérrel. Le van fogyva. Sztánán él s festeget.
Nekem azt mondta, hogy megy Budapestre. Szegény a felesége könnyelműségének az áldozata. Életrajzi adatokat ígért.
Délután 1/2 5-től 1/2 8-ig Könczeyéknél3785 voltam. Újra rengeteget beszélt. Telepynek,3786
Ligetinek3787 és Brodszkynak3788 gyönyörű vázlatait és tanulmányait mutatta nekem, vagy
60–70 drb van egy nagy táblában.
Leveleit máskorra ígérte. Látom, hogy lassan érek el valamire.
3777 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
3778 Vaszkó István.
3779 Sextil Puşcariu (1877–1948) irodalomtörténész, filológus, nyelvész, pedagógus. A Ferdinánd
királyról elnevezett kolozsvári román egyetem első rektora.
3780 Moll Elemér (1886–1955) építészmérnök, 1909–19 között Kolozsvár városi mérnöke. Nem tette le a román állami hűségesküt, tervező és építő magánvállalatot alapított.
3781 Dake muszáj – bukurosz: Ha muszáj – örömmel.
3782 Szegedi József sebészorvos.
3783 Juhász Sándor, a Ferenc József Tudományegyetem rektori hivatalának irodafőtisztje.
3784 Hirschfeld Sándor.
3785 Könczey Imre.
3786 Telepy Károly (1828–1906) festőművész. 1861-től haláláig a Képzőművészeti Társulat titkára.
3787 Ligeti Antal (1823–1890) festőművész.
3788 Brodszky Sándor (1819–1901) festőművész.

748

EME
1920

Ma írtam Sárdi Lőrinc bácsinak Tövisre Sárdi Istvánra3789 vonatkozó adatokért. Nehányat
már 3 éve följegyeztem utána.
Tegnap néztem Kőváry László hagyatékának a Kozma Ferenc által az unitárius egyházi
levéltárba beadott négy csomagját. Nagy részben kivágott újságcikkek, de egyik csomóban
pár érdekes életrajz-vázlatféle van nehány múlt századi érdekes erdélyi férfiúról és nőről.
Januárius 9. »csütörtök« péntek.
Kőváry László hagyatékának nagy része egykor tervezett emlékiratainak adaléka és
emlékeztetője. Nehány kidolgozott részlete igen érdekes. Egy részük nyomtatást érdemelne.
Tegnap beszéltem Jakner Andor rajzolóval, életrajzi adatokért, s leírtam az unitárius
tanárok anyakönyvéből K[övendi] Nagy Gyula életrajzát.
Tegnap délután voltam kicsi Erzsikémmel a Kétvízközben s a Hídelvén. A vágóhídnál,
az Árpád, Rudolf utcában, s a Ferenc József úton jártunk. Az Eötvös és Dézma utcán mentünk, s jöttünk vissza is. Ő most járt erre először.
Visszajövet Ferenczi Sándorral és Herepey Jánossal sokat beszélgettem a most folyó
gyűjtőakcióról. Felhívtam figyelmüket arra, hogy udvarházaink, kastélyaink, műemlékeink
képei nincsenek meg ma sem egységes gyűjteményben. Ezt is meg kellene kezdeni. A
Műemlékek Orsz. Bizottságának I. kötetében levő repertórium3790 hiányos és hibás is.
Nekünk jóformán minden erdélyi műemlék meg kellene, hogy legyen, s bár én ezt Póstának
többször mondtam: nem csinált ilyen gyűjteményt, pedig gondolatomat megértéssel és szeretettel fogadta. Csak a képeslapok értékes kollekciót nyújthatnának.
Herepey mondta, hogy Pataky Jenő dr-nak3791 vannak családi képein kívül Wielandra3792
és más művészekre is adatai.
Januárius11. vasárnap délután.
Pénteken délben találkoztam a könyvtárnál dr. Pataky Jenővel. Wielandtól képe van, de
adatai nincsenek. Családi képei leírásába készséggel beléegyezik. Orvostörténeti gyűjteményét3793 az Erd. Múzeumnak ígérte. 25-én megyek hozzá.
Tegnap délután Keőváry Arthurnál írtam le a képeket. Ezek egy részét az öreg László3794
az Erd. Múzeumnak hagyta, de Finály nem fogadta el, mert „csak magyar művészektől
valók” voltak.

3789 Sárdy István (1846–1901) festőművész.
3790 Gerecze Péter: A Műemlékek Országos Bizottsága rajztárának jegyzéke és Magyarország régi
falképeinek jegyzéke és irodalma. In: Magyarország műemlékei I. kötet. Szerk. Forster Gyula.
Bp., 1905, Műemlékek Országos Bizottsága. 173–480. és 485–543.
3791 Pataki Jenő (1857–1944) orvos, tudománytörténész. 1903-ban tartott Adatok a magyar ifjak
orvosi nevelésének történetéhez címen tartott előadásával és annak közlésével született meg az
erdélyi magyar orvostörténet. Az Erdélyi Orvosi Lapok és az Orvosi Szemle állandó főmunkatársa.
3792 Wieland Károly (19. sz. első fele) pesti arcképfestő. Kolozsvárt is dolgozhatott, megörökítette
gróf Teleki Ferencné bethleni gróf Bánffy Erzsébet és Pataki Mihály kolozsvári városbíró portréját.
3793 Pataki Jenő nem csak gyűjtött, nagyon sok orvostörténeti publikációja jelent meg folyóiratokban. Tanulmánykötete: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből. Sajtó alá rend. Gazda István. Piliscsaba, 2004, Magyar Tudománytörténeti Intézet.
3794 Kőváry László.
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Keővárynétól megtudtam, hogy nála van Hermányi Nagy Péter kolozsvári sebészorvos
naplója, illetőleg emlékirata.3795
Ma délelőtt Sándor Imre családi képeit írtam le. Délután kicsi Erzsikémet kivittem a
Fellegvárra. Jó sár volt. Fenn csupa romlás. A kilátó pavilon földig elhordva, a vezérek szobrainak3796 s Erzsébet királyné szobrának csak talpazata áll. A tiszti mulató deszkafalait
elhordták, s a pavilon tele van gyúrva szalmával. Piszok és romlás mindenfelé.
Hétfő, januárius 12. hétfő de.
Tegnap este Pákey Lajosnál voltam. Délelőtt keresett. Kiderült, hogy Sikó Miklósnak
egy irónrajz önarcképét és egy édesatyját Sikó Istvánt ábrázoló kisméretű olajfestményét
akarja megtudni, hogy mit ér. A mór az E. M. E. telke megkínálása alkalmával gyakorolt
tintahalas tisztasággal előbb azt forgatta ki belőlem, hogy a két képnek mennyi lehet a
múzeum által is megadható becsára, s mikor ezt a mai értékeket és a képeket tekintve 4–500
koronára tettem, akkor kisütötte, hogy megtartja magának. Úgy vettem ki, hogy Sikó Géza
nyug. járásbíró adja el a képeket.
Én szívesen megmondtam volna Pákeynek akkor is, amit tudtam, ha nem ily módon
akarta volna megtudni. Tartok tőle, hogy ő kevesebbet ad a képekért.
Fölmenetelem haszna volt, hogy a padlásról bélyegkeresgélés közben a Pákey-levelesláda
egy csomó régi oklevele és levele is előkerült. Nagyobbára Csegez3797 községre és a csegezi és
mészkői Szász, s a Rákosi Nagy családra vonatkoznak. Két csomó missilis levél is került az
1830–50-es évekből Pákey Peti Gál Miklósné3798 leveleiből. Ezeket tán beadja a Múzeumba
leveleihez.
Szerda, 1920. I. 14. délben.
Rengeteg levél és okmány pusztul el naponta a bélyeggyűjtők esztelen egyoldalúsága és
kapzsisága miatt. Pákeyéknél eldobták az 1850–80-as évekbeli levelek nagy részét, mikor a
bélyegeket leszedték róluk.
Januárius 19. este. Hétfő.
A múlt szerdán ment el Zsakó Gyula és Nyiredy Géza Budapestre. Isten segítse őket.
Aranka újra hírt kapott Lőrinctől, október 26-ról. Ezen a héten azt olvastuk, hogy a
vörösek Irkutzkig3799 a kezökben tartják újra Szibériát, s Krasznojarszk is hatalmukba került.
Ki tudja az igazat?
A múlt szerdán kerestetett Puşcariu rektor a címerekért. Én a kikeresésben való segítségadásra vállalkoztam, s minden nap fel is mentem a fűtetlen könyvtárba, de Moll3800 építész és emberei nem mutatkoztak. Végre kiderült, hogy ők engem a könyvekkel együtt vár3795 Kapcsolódó anyagként lásd Hermányi Nagy Péter: Kolozs megyei chirurgus feljegyzései a 18.
századból négy fólió terjedelmű, 20. századi másolatát. OSZK Kt. Analekta 2255.
3796 A fellegvári lövölde mellett álltak a honfoglalás kori vezérek szobrai. A Magyar utcai Fejedelem-kertből megmaradt vezérszobrokat – Árpád, Lehel, Vérbulcsú és Örs –, melyeket ideiglenesen, frissen restauráltak, 1902. március idusának éjjelén összetörték, a fejeket felismerhetetlenné tették. Lásd Ellenzék, 1902. március 15. 3.
3797 Magyarcsegez.
3798 Kövendi Gál Miklósné aranyosrákosi Fodor Druzsianna (1825–1908).
3799 Irkutszk, ma Oroszország.
3800 Moll Elemér.
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tak a városi építészeti hivatalba. Nem rossz, díszművekkel akkor, mikor el van tiltva
részünkről a rendes könyvkiadás is. Gyalui telefonon beszélt, én is voltam fenn a rektori
titkárnál, s kiderült, hogy félreértések voltak.
Szombaton volt a megbeszélés az Unitárius Közlöny szépirodalmi része ügyében. Semmit sem tudtam odáig arról, hogy az Unitárius Közlöny címét a D. F. E.3801 minden tudta és
megkérdezése nélkül sajátították ki, csak gondoltam. Úgy is volt. Pap Domokos meg is
mondta, hogy ez a mód ellenkezik az irodalmi etikával. Költő Gábor idegesen és keserűen
fakadt ki erre az igazmondásra, s azt mondta, hogy destruktív munkát végez Pap Domokos
ezzel a felszólalással, holott távolról sem a célt és a munkát, csak a módot kifogásolta, és
éppen nem kívánt rombolni, csak tisztázni, és jogos bírálatot gyakorolni.
Borbély István azt mondta felszólalásában, hogy az egyház az Unitárius Közlöny érdemeit akarta honorálni azzal, hogy annak a nevét vette el, mert vehette volna a Keresztény
Magvetőét, vagy az Unitárius Egyházét, vagy bármely más egyházi lapét.
Sajátságos honorálás és sajátságos irodalmi erkölcsi felfogás. Eszerint tartsa szerencsének a D. F. E., hogy az ő lapja címét vették el, mert erkölcsi elismerésből történt. Mintha
tőlem jó magaviseletem jutalmául elvennék a pénztárcámat, s az azon adott vacsorára nézőnek engem is meghívnának. Mert itt a D. F. E. választmányi tagjai csak befejezett tények
nézőiül, és tudomásulvevőiül jelenhettek meg.
A jó békéért s azért, hogy valamilyen lapunk megjelenhessék, mert most jobb volt az
anélkül is mérges és ideges helyzetet nem bolygatni. Azonban jó tudni a barátságos kézkezet mosásokat.
Kiderült, hogy Boros még októberben levelet írt, melyben Csiki Gábor»t«ra és Pap
Domokos»t«ra ruházta »föl« át a szerkesztői teendőket ideiglenesen, illetve ezt ajánlotta.
Mielőtt azonban ezt dűlőre vihették volna, Kovács Kálmán beadta az indítványát egy egyházi hivatalos közlöny kiadására. Így a szerkesztést reábízták. Ő nem kérte, de nincs is efféléhez írói gyakorlata. Egyszerűen átruházta a püspök tudtával a szerkesztőséget Borbélyra.
Befejezett tényeket teremtettek, s mi Borbély nyers beköszöntője és Boros teljes mellőzése kellemetlen érzése mellett is örvendtünk, hogy valamiféle lapunk mégis van.
Mondják azt, hogy a kényszerhelyzet ezt a megoldást mutatta tanácsosnak, mert új lapot
nem engedélyeztek. Elfogadjuk. De ne akarjanak személyes érdekből és baráti szolgálatból
csinált taktikázást, mint isteni tökéletességű és önzetlenségű szolgálatot, s hozzá még hozzáférhetetlen tiszta mintaeljárást elnyeletni.
Kovács Kálmán dühkitörései, mit az értekezlet végén Csiki, Pap D.,3802 Borbély,3803 Gálffy
Lőrinc előtt és jelenlétemben magyarázat címén Pap Domokossal szemben csinált, kellemetlen érzést keltettek, s kidugták a lólábat. Itt tudni kell, hogy Borbély ambíciója volt a
szerkesztőség, s Kovács Kálmán jól tudta, de meggyőződésem szerint mind a ketten előre jól
tudták együtt is, hogy az ügy odafejlődik, ahova jutott.
Kovács Kálmán Borbélynak úgy is, mint Ferenczi Géza emberének járt a kezére. Viszontszolgálat a Gál Kelemen igazgatóságából való kitolásánál várható.
Januárius 20., kedd.
Zsakó Istvánnak Dicsőszentmártonba E. M. E. taggyűjtő ívet adtam a múlt pénteken.
3801 Dávid Ferenc Egyesület.
3802 Gyallay Pap Domokos.
3803 Borbély István.
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Újra „jó hírek” a magyar határokról és hihetetlen együgyűségek a békekonferenciáról.
Csupa hiszteria. Kimondhatatlanul izgat és lehangol minden ilyen hülyeség, melyről látszik,
hogy hiszékenyek ámítására alkalmazott kitalálások és képzelgések. Szomorít, hogy az
emberek 80%-a mindent, 90 nagy részét elhiszi. Ilyen emberekkel nem lehet semmi komoly
dologba fogni, mert a realitás iránt érzéktelen fantasztákkal alkotómunkát nem végezhetünk.
Nekem az agyam facsarja a sok hihetetlenség, s betege vagyok egy-egy ostobaságnak.
Tegnap hallottam Apponyiék ebédre hívását Clemenceauhoz,3804 s beszélgetésükből is tudtak. A japán nagykövet mellettünk fölszólalt3805 stb. Szóval, amit szeretnének, azt megtörténtnek adják le. Újra „jött egy távirat”. Kitől, kinek? S elhiszik, hogy ma a magyarokra
kedvező határváltoztatásokról ide távirat jöhet. Nekem Székely Bandi barátom komolyan
mondta. S ezalatt díszítik az egyetemépület homlokzatát a februárius elsejei fölavatásra.3806
Ma már pestis-hírek is beleszövődtek a változatos „azt mondják”-ok sorába. Állítólag a
Nádas menti falukban föllépett már a pestis, és beszélik, hogy a klinikán egy ragályos csuklásban szenvedő körjegyző haldoklik. Ha ebbe a túlzsúfolt és berondított városba egy ilyenféle járvány beütne: a tudatlan és tehetetlen orvosok mellett rettenetes katasztrófa törne ki.
Több felől hallom, hogy úri leányok sapkáiról a felálló tollakat román tisztek levágják,
azon a címen, hogy a Horthy-hadsereg sapkáihoz hasonló viselet s tüntetés. Határtalan
aljasság fegyveres tisztektől ez a gyáva útonállóskodás. Mikó Miklós sógorom mondja, hogy
Mák Marika sapkájáról is le akarták tépni román altisztek a tollat. Fenyegették, de ő többször visszafelelt: Mondják meg, miért vegye le a tollat, s mi közük a tollhoz? Végre elhagyták.
A Patria bujtogató, gyűlölködő cikkét tegnap én is láttam. Szomorú és szégyenletes uszítás és gyűlölködés. Bogdán Duica3807 írta.
Januárius 21.
Jellemző esetet tartok érdemesnek följegyezni Domokos Ernőről, az E. M. E. pénztárosáról.
Soha sem volt nekünk való ember. Lendvay Emil tette be a maga helyére. Erdélyivel
intézték el, s ő, mint mindenbe, ebbe is belényugodott. De szinte kénytelen is volt vele, mert
az E. M. E. az Erdélyi Banknál el volt adósodva.
3804 Georges Clemenceau (1841–1929) francia politikus. 1914-ben belügyminiszter és 1917-ben
miniszterelnök. Meghatározó szerepet játszott az első világháborút lezáró békeszerződés előkészítésében és megvalósulásában.
3805 Az öt nagyhatalom delegációvezetői közül Japán – főleg európai ügyekben – érdektelenséget
mutatott.
3806 A díszítés előtt az egyetem központi épületének timpanonjában elhelyezett, Mayer Ede alkotta
szoborcsoportból eltávolították Ferenc József király alakját és az egyetem magyar nyelvű feliratát. A királyi viseletben megörökített, trónszékéből felemelkedő uralkodó az egyetem alapítólevelét nyújtotta át a körülötte lévő allegorikus alakoknak. Gaal György : Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 37. A felavatási ünnepséget korábbi
időpontra tervezték, a késés miatti utólagos magyarázat nem a valóságot tükrözte: „A háború
pusztításai okozta nehézségek miatt a kolozsvári egyetem ünnepélyes megnyitását 1920. február 1-re halasztották”. Ştefan Pascu: A kolozsvári „Babeş-Bolyai” egyetem. Kolozsvár, 1972, Dacia.
19.
3807 Bogdan Duica (1865–1934) irodalomtörténész, kritikus, az I. Ferdinánd román egyetem filológia karának dékánja.
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Domokos így pénztáros lett, de ő bankfiú és örmény is lévén, nem érezte soha azt, hogy
a közért és magyar mívelődési érdekekért nemcsak a fizetésül, vagy tiszteletdíjul nyert koronák arányában illő dolgozni. Ezer korona tiszteletdíja csekélysegéért sokszor panaszolt
nekem, láthatólag azzal a céllal, hogy bennem mint 1200 koronás tiszteletdíjasban talán
megértő kollégára talál. S mivel nem így lett, hanem erkölcsi kötelezettségeinkre s az alapítás korának példáira hivatkoztam, és felhoztam még saját példámat is, hogy én szintén jóval
többet dolgozom tiszteletdíjam értékénél, ő megmaradt elégületlennek. Üléseinkre egy
évben egyszer-kétszer jött el, a háború utolsó három évében egyszer sem. Bevette és kiadta
a jövedelmeket, de soha sem tett semmit jövedelmeink fokozása érdekében. Igazában csak
könyvelő és nem egyesületi pénztáros volt.
Annyira nem ismeri ma sem ügyeinket, sőt a pénzutalványozás módját sem, hogy Stief
Jenőnek egyszer idegen nyugtára 1000 koronánál jóval többet fizetett ki pusztán azért, mert
a nyomdászinas tévedésből a nyugtát az E. M. E. terhére mutatta be. Stiefnél nekünk is adósságunk lévén, így aztán az általam észrevett tévedést könnyen reparálhattuk, és Stief nehány
száz koronát visszafizetett. Ez a dolog egyik évi számlánk elintézésénél, 1914. v. 15-ben történt.
Most Schneller Vilmos fizetését is azért függesztettük föl, hogy nehogy valaki helyette,
vagy megbízásából fölvehesse. Éppen erről volt szó, mikor Kovács István barátom elmondta,
hogy éppen most történt vele is egy tréfás kis kifizetés.
Ő havi 75 korona pótlékot kap az E. M. E.-től. Elküldte a nyugtáját és Domokos kifizetett
reá 75.000 koronát. A szolga átvette a pénzt, s aztán megmondta, hogy neki nincs lelke ezt
a nagy összeget átvenni, hiszen a nyugta csak 75 koronáról szól. Így vette észre Domokos
Ernő kis tévedését.
Délben beszélgettem Bartók Györggyel. Vett az E. M. E. régebbi kiadványaiból. A jövő
munkájához tele van optimista reménykedéssel. Én kevésbé, de azt én is hiszem, hogyha
nemzetközileg szabályozzák a kisebbségek jogait: megélünk, és becsülettel dolgozunk.
Januárius 23., péntek este.
A legellentmondásosabb hírek bukfenceznek. Előttem bizonyosnak látszik, hogy
nekünk, az erdélyi magyaroknak sírunkat megásták, s bármennyire is ártatlanul, de a
keresztrefeszítést elkészítették számunkra. Jézus a Gecsemáné kertben így imádkozott:
Uram, ha lehetséges múljék el tőlem e keserű pohár. Mindazonáltal ne az én, hanem a Te akaratod szerint.3808
És a keserű pohár nem múlt el. Tőlünk sem múlik el talán, de a szenvedések kálváriája
után a dicsőséges föltámadás következett.
*
Tegnap a New York előtt sírva futott hozzám egyik szomszédunk, egy asszony, kit csak
az utcáról ismerek, s tán kétszer beszéltem vele. Meghalt a férjem, meghalt – zokogta –, s
tört magyarsággal mondta el megrendítő sorsát. A férje […]3809 volt Kolozsvár város villamos telepénél. A román impérium átvételével állás nélkül maradt. Fölment Budapestre, de
ott a bolsevizmus rettenetes idején csak nyomorgott. Aztán ismét hazakerült. A felesége
elment férjhez ment leányát meglátogatni. Ezalatt a férjnek egy jó állása került a Reiter-féle

3808 Mt 26,39.
3809 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
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gyufagyárban,3810 hogy havi 4000 korona fizetést kapott volna. Bement, s mikor a kilincsre
tette a kezét, szívszélhűdést kapott örömében, hogy most már vége a nélkülözéseknek.
Januárius 29., szerda.
Szombaton, 24-én voltam Köntzeynénél.3811 Mutatta atyjának, Telepy Károlynak 1906.
augusztusában írott utolsó levelét. Láttam újabb két széles 4 r[ét] alakú Telepy-féle vázlatkönyvet VIII. és X. számmal, s láttam egy Ligeti-féle3812 kisebb 8 r[ét] vázlatkönyvet, s egy
csaknem ekkorát újra Telepytől. Köntzeynénél megvannak a Telepy halála alkalmával
összegyűjtött hírlapi cikkek, s a halála után rendezett kiállítás ismertető cikkei is. Újra ismételte, hogy nekünk is ad a vázlatkönyvekből, s az is mondta, hogy Lotz Károly által festett
saját arcképét is nekünk fogja adni, vagy hagyni, mert Gabriella leánya nem becsüli eléggé
sem őt, sem az ilyen emlékeket.
Hétfőn, 26-án úgy volt, hogy találkozom du. 4 órakor Alexandru Borzával az E. M. E.
ügyében. Pénteken (23.), délben az utcán beszéltem vele. Érdekes, hogy most a különválásról már úgy beszélt, hogy a tisztán magyar történeti gyűjtemények anyagának különválasztása kívánatos, s nekik leginkább a természettudományi anyagon kívül a görög és római
vonatkozású anyag kellene. Ez a megoldás nekünk is kedvező lenne, csak helyiségről gondoskodjanak. Meg is mondtam neki, hogy a Múzeum-kertért helyiség jár nekünk, s ha azt
egyszer megkapjuk, tudjuk a dolgunkat. De hol gondolja azért a 12 hold területű, legalább
ötmilliót érő beltelekért a megfelelő nagy és megfelelően alkalmas épületet most nekünk?
Csodálkozását fejezte ki, hogy nincs épületünk. Az Astra3813 nem kapott államsegélyt, s
mégis van épülete. Aztán most volt a közgyűlése, s ott egy félóra alatt 103.000 koronát adtak
össze. „Csak úgy repültek az ezresek.”
Megmondtam erre, hogy mi azért nem is gondoltunk építtetésre, mert a szerződésnél
fogva a helyiségekről az állam volt köteles gondoskodni, s nem volt bolond az egyesület,
hogy mikor egyéb terheit is alig viselhette, akkor építés terheit vegye fel, amivel neki tartoztak. Ami pedig azt illeti, mikor lehet, mi is megmozdulunk, de most a katonai diktatúra
értelmetlen zaklatásának senki sem teszi ki magát. Ma mi nem mozoghatunk szabadon.
Választmányi ülésünkre is egy detektívet küldtek, és egy kis intelligenciájú ember értelmetlen árulkodása miatt senki sem akar hadbíróság elé kerülni, és zaklatásnak kitétetni.
Meg vagyok győződve különben arról, hogy a magyar közönség érdeklődése nem halt
meg irántunk. Csak most alszik, s ha mozoghatunk: eredménye is lesz.
Hétfőn Borza izenvén, hogy el van foglalva, elmentem Csoma Ilona festőművésznőhöz.
Kedves, közvetlen önéletrajzot adott. Szép képeiben elgyönyörködtem.
Erzsike eladta ezen a napon a nagy álló tükrünket Kendénének, a drogériásnénak,3814
2500 koronáért.
Ma voltam a Régiségtárban. Tegnap egy rendőrkapitány ment oda, hogy a román királyi
sátor és trón díszítésére adjuk oda a szőnyegeinket. Buday ezért kerestetett. Délelőtt aztán
3810 Reitter-gyufagyár = 1852-ben Reitter József alapította, 1867-ben Parajdra vitték, 1895-ben viszszaköltöztették Kolozsvárra, a vasútállomás mögötti, később Gyufagyár utcába. Asztalos Lajos:
Kolozsvár helynév- és településtörténeti adattár i. m. 183.
3811 Könczey Imréné.
3812 Ligeti Antal.
3813 Astra (Asociațiune pentru literatura română și cultura poporului român) = erdélyi román kulturális és irodalmi egyesület. 1868-tól megjelent hivatalos lapja a Transilvania.
3814 Kende Lipótnak, a Széchenyi tér 5. sz. alatti illatszerbolt tulajdonosának felesége.
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odamentem, s mindent megfontolva úgy oldottuk meg a kényes kérdést, hogy a Wass
Ottilia-hagyaték szőnyegeit egy emberünk felügyelete és kellő ellenőrzés és térítvények mellett kikölcsönözzük. A múzeumi anyagot nem, mert az nem parádék raktári készlete, hanem
tudományos gyűjteményi anyag.
Ezeknek az embereknek nehéz megmagyarázni, hogy mi a különbség a mi múzeumi
céljaink s az ők tetteik között. A mi kultúránk emlékeit kérik kölcsön még a király fogadásához is, s ha megmagyarázni próbálnám a tény szégyenletes ellentétét, az imperialista
pökhendiskedés és a kultúr-koldulás erkölcsi szegénykedését: jutalmam az üldözés és a
tömlöc lenne.
Így: dake muszáj: bukurosz. A kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad. Erdélyi
politika.
Péntek, januárius 30.
A tegnap este Kisfaludytól, a könyvkötőtől3815 újra városi levéltári anyagot vásároltam.
Ez alkalommal Kolozsvár város 1812, 14, 16–18, 24, 28, 34, 37. és 39-beli adóösszeírásait
(Tabella rectificationis) vettem meg. Ezen kívül Felek 1761–62-i, és egy 1790-es évekbeli
adóösszeírását. A városi adóösszeírások közül némelyik nem teljes, de pár évről teljes városi
adózóközönség névsora van benne, s így nagyon becses. Kisfaludy előbb 100 koronát, majd
60-at kért az iratanyagért, de végül 25 koronáért ideadta.
Ma délután egy taliga levéltári levéltartó keménypapiros borítékot láttam az üzlete előtt.
Jó könyvtábláknak való. De jó lenne az Erd. Nemz. Múzeum levéltárainak is, ha a szállást fel
találják jóakaróink mondani.
A múlt héten a Szentegyház utcai bodegában, hol Erzsikének a sonkát veszem, egy jó
mázsánál több tiszta, illetve kitöltetlen ívet láttam a városi katonaügyosztálytól. Egy mázsányi anyag volt Fenyő Béla ügyvéd irodájának oda eladott anyaga is. Most minden bolt irodák anyagát csomagolja fel.
A tegnap délután jártam az egyetemen a Természettudományi Kar dékánjánál. Kérték a
lezárt Állattani intézet kulcsait a királylátogatás alkalmára. Ott találtam Borzát, továbbá a
dékánt, s egy mészárosforma alakot, aki nagyban lármázott. Ez is egyetemi tanár volt. Nevét
nem tudom. Megmondtam, hogy a kulcsokkal Bogát3816 és Geleit3817 elküldjük.
Ma délelőtt a könyvtárban voltam. »Négy« Öt napra szenet adtak, s tegnap óta fűtik a
hétfői látogatáshoz. Az ízléses, művészi szép feliratokat ma leszegezték román nemzeti
színű szalagokkal. A homlokzat magyar címerét elleplezték, s az előcsarnok két nagy építési
emléktábláját is vörös szövettel takarták be. A lépcsőházba fenyődíszítést tettek. A második
emeletre, amint hallom, a király nem jön fel.
Nagyszámú csendőrség érkezett. Az unitárius kollégiumba is kétszáznál többet szállásoltak, a tornaterembe és több osztályba.

3815 Kisfaludi Árpád.
3816 Boga Lajos (1885–1956) természettudományi szakíró, szerkesztő. 1906-ban az Erdélyi Múzeum
állattárának őre. 1920-ban a kolozsvári polgári iskolai tanárképző tanára. 1941-től 1945-ig az
Erdélyi Múzeum állattárának igazgató-őre, a Múzeumi Füzetek (az Erdélyi Múzeum-Egyesület
természettudományi és matematikai közleményei) szerkesztője.
3817 Gelei József.
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A házak föllobogózására újra rendeletet adtak ki.3818 A kényszerített katonai lobogóztatásnak még sincs impozáns hatása, mert a nagy három- vagy kétemeletes házakon a 3 méteres lobogó is elvész, a földszinteseken pedig igen nagy.
Ide mellékelem a lobogózási parancsot.
Az Unitárius Egyháznak ez a kedves rendelet vagy 3000 korona kiadást jelent.
Értesítés. Az alant felsorolt utcák háztulajdonosainak tudomására adom, hogy f. év
január hó 29-én (csütörtökön) kötelesek házaikon a román nemzeti színű lobogót kitűzni:
Calea Regele Ferdinand, Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa Unirei, Str. Memorandului, Strada
Monostori (pana la str. Bem), Strada N. Iorga, Piaţa St. Gheorghe şi str. Mikó, Str. Arany
János, Str. Universitatei, Str. Cogălniceanu, Str. Regina Maria, Piaţa Ştefan cel Mare, Piaţa
Cuza Voda, Calea victoriei (pana la biserica St. Petru), Str. Dorobanţilor, Str. Zápolya, Str.
Eötvös. Ezen utcák háztulajdonosai forduljanak a Regina Maria úton levő Dick Jakab kereskedő úrhoz, akinél 270 K-ért 1.40 m széles és 3 m hosszú zászlók kaphatók. Az összes háztulajdonosok tartoznak ilyen zászlókat házaikra kitűzni. Cluj város hatóságai szintén beszereznek Dick Jakab úrnál ilyen zászlókat, azonban jobb minőségűt, mint a fent megjelölt,
ennek darabja 450 K-ba kerül. Mindazon egyének, akik ezen rendeletnek nem tennének
eleget, 2000 Lei és elzárással büntettetnek. Tatarescu őrnagy cluji térparancsnok.
Februárius hó 3., kedd délután.
Újra csapások értek és fenyegetnek. A kicsi Erzsikém 30-án beteg lett, 40º-os lázzal. Úgy
látszik, hogy az istentelen spanyol láz. Két nap alatt a láz lement, s harmadnapra elmaradt,
de ezalatt megkapta szegény jó Erzsikém, s most minden nap 39º, sőt, 1–2–3 tizeddel több
is volt a láza a kétórai időközi mérésnél. Újra aggódom, mert elgyengülve találta ez a betegség, s most már a háta is fáj. Csak tüdőgyúladás ne legyen belőle.
Piroska3819 januárius 27-én írt levelezőjében tudatja, hogy Miklóstól3820 értesítést kaptak.
December 15-én megvolt az esküvője. Azt sem tudom, hogy az új sógorasszonyt minek
hívják.3821
*
A román egyetem fölavatásával kapcsolatos ünnepségekből keveset láttam.3822 Csak az
utcán lévő sürgés-forgás egy részének voltam időnként futó tanúja.
A király érkezése napján egyes faluk, mint pl. a szomszéd Papfalva 30–40 tagú küldöttsége még délelőtt 11-re beérkeztek, nagy énekszóval. A király vonata aztán estig késett, s így
a felséges népnek volt alkalma várakozni.
3818 Lásd Kolozsvári térparancsnokság értesítése [a zászlókitétel kötelezettségéről]. Ellenzék, 1920.
január 30. 21. sz. 7.
3819 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
3820 Ifj. Kelemen Miklós.
3821 Kelemen Miklósné Löfler Mária.
3822 Lásd az egyik szemtanú visszaemlékezését: „Az egyetem felavatása páratlan fénnyel történt.
Mikor 1872-ben a magyar egyetemet megnyitották, az egész Habsburg-famíliából nem akadt
egy se, akit ide leküldtek. Most nagy nemzetközi ünnepélyt s nemzetközi fényes aktust rendezett Románia. Január 31-én érkezett meg a királyi család, velük együtt jött a kormány, a külföldi
vendégek s diplomáciai képviseletek. A programba a könyvtár megtekintése előre fel volt véve s
engem ezúttal hivatalosan felkértek, hogy fogadjam érkezésekkor a felséget s kalauzoljam a
könyvtárban”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 369.
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A fölavatás napján este hazajöttem a Trefort utcába a tejért s egy koffer fáért. Nagy kerülővel vissza kellett térnem, s az Unió utca felől hazaérnem, mert nem engedtek át a katonák.
Lemenet ugyanott mentem, s a fáklyásmenet akkor a plébániaház előtt állott. Szólt a katonazene. Sok volt a magyar és kivált a zsidó bámészkodó is. Nem akarván a tejesedényekkel
és a nehéz kofferrel ennyi ember előtt díszelvonulást tartani, betértem a Mátyás király utcán,
s az Óváron és a Szép utcán át az unitárius templom mellett jöttem ki, haza a Szentegyház
utcába.
A király könyvtári látogatásánál jelen voltam. Ott egy Bota nevű detektív, ki azelőtt igen
használhatatlan növénytári szolga volt, már reggel 7-kor mind kihúzogatta a levéltári fiókokat, s az én asztalom fiókjait is.
Mikor a király jött, éppen lenn voltam, mert Iorga, a bukaresti parlament elnöke3823
lekért valami román okleveleket. Megvártam, amíg bemennek a katalógusterembe. A király
emberileg jó benyomást kelt. Sokkal rokonszenvesebb, mint képein, s híre után képzeltem.
Előkelő úriember módján, fesztelenül beszélgetett. A királyné most is szép asszony.
Bevonulásuk után felmentem a kért oklevelekért, s midőn azokat átadtam Németi János
szolgának, hogy szükség esetén adja elő, már jöttek ki. Felmenni már csak futva tudtam
volna az emeletre, s akkor is a sok künn álló ember előtt. Megállottam tehát a könyvtárőri
szoba felől a ruhatár oszlopa mögé. Rögtön jöttek. Én is meghajtottam magam. A király már
a lépcsőre lépett, midőn Gyalui meglátott, és reám mutatva és megnevezve mondta, hogy én
a levéltáros vagyok. A király megfordult, s a második lépcsőről kezét nyújtva franciául mondott valamit. Én is kezet fogtam így életemben először, s tán utoljára is egy királlyal.
Februárius 4. este, szerda.
Erzsike láza ma reggel 37.3, délben 37.7, délután 38.1 volt. Kicsi Erzsikém egész éjjel alig
aludt. Éjféltájt orrvérzése volt, s a vértől irtózva egész éjjel nyugtalan és álmatlan maradt. Ma
délután újra folyt az orra vére.
Erzsike is sokat szenvedett. Hányásingerei voltak, s csak éjfél után kettő elmúltával, a
bevett morfin cseppek csillapították le. Most újra visszaesett a javulása és erősödése legalább
két héttel.
Aranka sógornőm és Imrus fia3824 is feküsznek a spanyol lázban. Tele a város ezzel a gaz
járvánnyal.
*
Följegyzek egy-két jellemző hatalmi őrültséget.
Februárius 2-án reggel 1/2 9-kor elmentem Bárdi Géza borbélyhoz nyiratkozni és borotválkozni. Ő nem lévén otthon, mondtam az egyik segédnek, hogy csak hátul és oldalt nyírjon le, s borotváljon meg, hogy hamarább kész legyek, s ne várakoztassak senkit. A segéd azt
mondta, hogyha géppel nyír, úgy hamarább elkészül, ha az egész fejem lenyírja. Helyben
hagytam. 3/4 9 előtt kevéssel bejött egy rendőrtiszt, s egy darabig várt és nézett. Egy hadnagyot már félig elintéztek, s én is félig kész voltam. Egy más hadnagyocska fésültetni akarta
magát. Én nem ismertem a rendőrtisztet. Közben biztatták, hogy üljön le, mert rögtön reákerül a sor. Azt mondta, hogy nem várhat, mert neki 9-kor hivatalos teendője, szolgálata
3823 Nicolae Iorga (1871–1940) történész, egyetemi tanár, politikus. 1894-ben foglalta el a középkori és újkori történelem tanszéket a bukaresti egyetemen. 1907-ben képviselővé választották, és
a parlament tagja maradt 1938-ig
3824 Zsakó Aranka és ifj. Mikó Imre.
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van, s mintegy 5 percnyi időzés után elment. Rögtön elmenetele után megérkezett Bárdi, s
legényei jelentették, hogy ott volt a főkapitány úr. Most tudtam meg, hogy ki volt a rendőrtiszt. Nem telt el újra két percnél több, mikor indulatosan benyitott Sabo Danila főkapitány
úr, s az én nyírásomat végző segédre mutatva dühösen megfenyegette és reákiabált: „Azt az
urat be fogom kísértetni! Másokat nyír akkor, mikor itt hivatalos elfoglaltság miatt más nem
borotválkozhatik”. Aztán dühösen el is ment.
Én megjegyeztem erre, hogy az az úr, mikor bejött, a segéd már engem borotvált. Ma
nincs vasárnap, hogy ne lehessen nyiratkozni. Különben is, én is Őfelsége látogatásánál kell
hogy ott legyek, s éppen úgy hivatali érdekből, s nem mulatságból hozatom rendbe magam,
mint ő. Végül: úriemberek vannak itt. Bárkit megkérhetett volna, hogy adja át a helyét, s
bizonyosan megtettük volna, de istennek ne higgye magát a rendőrkapitány se. A gorombaság és követelőzés nem úriemberi tulajdonság.
A tisztek hallgattak. Láttam, hogy inkább imponált még ezeknek is az igazság, mint a
pökhendiség.
*
Februárius 1-én Buday Árpád Lehoczky András laboráns3825 útján azt az üzenetet kapta
egy román egyetemi tanártól, hogy febr. 2-án reggel 1/2 9-kor legyen a Régiségtár egyetemi
helyiségében, mert azt Őfelsége megtekinti.
Buday egész héten beteg lévén, nem mehetett ki. Megkérte Kovács Istvánt a helyettesítésére, s némi rendcsinálásra, aki mindent el is intézett.
Ekkor 9 órakor megjelent Petran Coriolan tanár úr3826 – az izenetküldő férfiú – s a szintén jelen volt Panaitescu egy. tanárral3827 egyetértve fölszólította Kovácsot, hogy hagyja el a
helyiséget, mert mint esküt nem tett tisztviselő, nem kerülhet a király elé. Ebből vita fejlődött, melynek az lett a vége, hogy Kovács István otthagyta Lehoczkyt és Szabó Miklós szolgát, s maga eltávozott.
Szolgálattenni jók vagyunk, s a jutalom a saját intézetünkből való durva kitessékelés.
A király különben nem volt a Régiségtárban.
Ez a praedictus Petran úr, akinek különben a Régiségtárhoz semmi köze sincs, nagy
hangon rendelkezett a Régiségtárban. Petőfi Sándornak a folyosón álló fehér márvány fejszobrát el akarta onnan tétetni. Midőn ennek ellene mondtak, kijelentette, hogy mindjárt
eltétethető, ha egy fejszével a fejére csapnak. És ez az úr a műtörténet és esztétika tanára.
És ilyenek az úgynevezett mívelt embereik.
Mit lehet várni ilyen emberektől?
Azt mondták a végén is, hogy a király azért nem jött a Régiségtárba, mert a Petőfi s Zrínyi Miklós szobrai ott voltak. Valószínűleg pedig azért nem ment, mert a kitűzött időnél
későbbre kezdte a látogatásokat.
Különben kíváncsi lehettem volna, hogy ha bemegy, mit mond neki a gyűjteményben
teljesen ismeretlen két úr. Miféle kalauzolást csinálhattak volna teljesen tájékozatlanul?
Talán őket nem hozta volna zavarba az, ha nem tudják, amit mutogatnak. Reám azt a benyo3825 Lehoczky András, az Erdélyi Múzeum Érmészeti és Régészeti Intézetének laboránsa és fényképésze.
3826 Petran Coriolan (1893–1945) művészettörténész, egyetemi tanár. 1918-ban a budapesti Képzőművészeti Múzeum napidíjasa, 1920–22 között a romániai múzeumok felügyelője, az I. Ferdinánd egyetem tanára.
3827 Emil Panaitescu (1885–1958) régész, a kolozsvári egyetem ókori történelem tanszékének vezetője.
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mást teszi ez az egész arcátlan kitessékelési komédia, hogy a magyar tisztviselő eltávolítására azért volt szükség éppen, hogy a király és az idegen vendégek a gyűjtemény magyar
jellegét ne vegyék észre, és nehogy azt a magyar tisztviselő elmondja.
Februárius 5. du.
Boga Lajos mondta ma nekem, hogy az Állattárban a tilos a dohányzás magyar tábláját
Borza mindenként le akarta vétetni a király látogatása előtt, midőn a termet fölnyitották.
Boga ellentmondott az eltávolításnak, mert az a felírás a biztonság érdekeit szolgáló figyelmeztetés. Borza erősítette, hogy az felesleges. Boga a vitát azzal vágta el, hogy úgy látszik,
hogy a felirat magyar nyelve az oka az okvetetlen eltávolítási kedvnek. Most Borza is kivágta,
hogy igenis az. A királynak nem szükséges, hogy magyar feliratokat lásson ott, s „nem
fogunk államot tűrni az államban”. Nekik tehát az is politikai kérdés, ha egy magyar egyesület – melynek gyűjteményeire reászorultak – saját gyűjteményeiben saját nyelvét használja.
Ez a gyulafehérvári gyűlésen és most Vajda-Voevod Sándor által Londonban oly tele szájjal
hirdetett teljes kulturális szabadság – a gyakorlatban.3828
Ma vitte el – most délután – Kendéné3829 a megvett nagy tükrünket. Bizony üres maradt
a helye mindenként. Dísze volt szépségével és nagyságával a lakásunknak. Oly árva nélküle
az ebédlő, mint az egész lakás Erzsike és a gyermek nélkül.
Kemény hideg van két nap óta.
Februárius 6. este.
Jellemző az emberek gondolkozására és hiszékenységére az, amit ma Csillik mondott
nekem. Ő Puskás Endrétől hallotta.
Gyalui állítólag az egyetem rektoránál volt megtudni, hogy vajon Bogdan Duica a kitüntetését mint könyvtárigazgató, vagy mint dékán kapta-e? Ezt olyan formában adták le,
mintha Gyaluit a hiúság bántotta volna, s várná a kitüntetést.
Én ezt hihetetlennek tartottam, s meg is mondtam Csilliknek, hogy legfennebb azért ha
járt a rektornál, hogy nehogy most ő is kitüntetést kapjon.
Valentinytől aztán megtudtam, hogy Gyalui tréfált a rektorral, s ő maga mondta el a
könyvtárban, hogy a rektornál milyen tréfás kérdést tett. Ezt aztán ilyen jól értették meg.
Ma olvastam, hogy »Váradon« itt halálra ítéltek az összeesküvés gyanújába került váradi
magyarok közül hetet. Igen szép hekatomba lenne, ha végre is hajtanák. Nem hiszem, hogy
a vérszomjas gyávaság ilyen vad cselekvésre vetemedjék. Inkább tán mementónak való ez az

3828 Alexandru Vaida-Voivod 1920. január 28. és február 3. között tartózkodott Londonban. Sikerült jó színben feltüntetnie kormánya politikáját, igyekezett bebizonyítani, hogy „egyetlen
nemzet sem toleránsabb a vallásfelekezetekkel szemben, mint a román”. Érintkezésbe lépett a
canterbury érsekkel, az oxfordi püspökkel, Coplan Bowie-val, az unitárius egyház képviselőjével. A megbeszélések után Bowie február 4-én így nyilatkozott a Westminster Gazette-ben: „a
jelenlegi román kormánynak őszinte szándéka, hogy törvények útján biztosítsa minden állampolgár részére a vallás legteljesebb szabadságát. Azok, akiket az Erdélyből érkező, kegyetlenkedésekről és zaklatásokról szóló hírek mélyen nyugtalanítottak, bizonyára örülni fognak ezeknek
az ígéreteknek”. Victor Viorel Tilea: Románia diplomáciai működése 1919 novembertől 1920
márciusig i. m. 254–255, 292–294.
3829 Kende Lipótné.
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ítélet. Beszélik, hogy itt is elfogatások készülnek. Ma hallottam, hogy Szabolcskát s még
vagy 600 bánságit elfogtak.3830
Délelőtt néztem meg Tóth István legújabb festményeit a Marianumban. Egy téli tájképe
oly szép szürke ködös hangulatával, hogy órákig el tudnám nézni.
Tegnap adtam át ifj. Szádeczky Lajosnak édesapja könyveinek, illetve ládáinak eredeti
jegyzékét, s egy másolatot az ő számára.
Februárius 8., vasárnap este.
Gyalui Farkast ma reggel felhívta a kapus a könyvtárba azzal, hogy két detektív van ott,
s könyveket követelnek. Gyalui megtagadta a vasárnapi könyvkiadást, a rendőrségre ment
panaszra. Itt egy detektívet adtak melléje, hogy a csalókat lefogathassa. Az várt ott egy jó
félórát, s akkor megjelent egy másik detektív s visszahívta azzal, hogy tévedés történt, mert
az első két detektívet a detektívfőnök küldte könyvekért.3831
Ilyen a modern könyvkölcsönzés.
*
Tegnap láttam szuronyok közt a délben egy fiatal, vasutas-egyenruhás fiút, s egy idősebb, 40–50 közti embert. Később megtudtam, hogy a fiatalember, kit akkor kísértek vissza
a fogházba az ítéletkimondástól, Gámpe Lajos, egykori tanítványom volt.3832 Halálra ítélték.

3830 Leventeper = A trianoni békeszerződést megelőző időszakban, a Bánság szerb, majd román
megszállása idején magyar gimnazisták munkásokkal és katonákkal fegyveres összeesküvést
szerveztek. A várt magyar támadás előtt lebuktak, a temesvári leventeperben az irredenta szervezkedéssel gyanúsított fiatalokat bíróság elé állították. Súlyos börtönbüntetéseket kaptak, fogolycsere révén Magyarországra menekülhettek. A leventeper első tárgyalása Temesvárott,
1920. március 19-én volt. A per újratárgyalására 1921 őszén Nagyszebenben került sor, amelyen Szabolcska Mihályt mint temesvári lelkészt hallgatták meg. Borsi Kálmán Béla: Öt nemzedék, és ami előtte következik… A temesvári levente-pör 1919–1920. Bp., 2006, Noran.
3831 A történet az érintett könyvtári vezető előadásában: „Vasárnap de. a forró fürdőben ültem, mikor bejön a lakásomra Major András kapus és jelenti, hogy két detektív volt ott és azt üzenik,
hogy azonnal menjek fel a könyvtárba. Miért? Szükségük van egy könyvre kölcsön. Ma vasárnap, a könyvtár zárva. Mondtam nekik, de azt mondták, hogy rögtön kerítsem elő az igazgatót,
s ha nem jön, ők behozzák. Mondom: menjen vissza és mondja meg nekik, hogy menjenek a
fenébe. Major aggodalmasan mosolyog s mondja: Ők egy óra múlva visszanéznek, ezt mondták. Felöltöztem, s azzal a szándékkal, hogy panaszt teszek telefonon, a könyvtárba mentem,
melynek telefonja funkcionált. Kérem a városi rendőrséget, Pop rendőrfőnöknek panaszolom
micsoda eljárás ez, elégtételt kérek. Kérem – mondja –, bizonyára meg is adják az elégtételt, de
tessék az államrendőrséghez fordulni, mert a detektívek odatartoznak. Telefonálok a szigurancához, ott egy brigadéros nagy felháborodással fogadja a dolgot és kijelenti, hogy két pungás
zsebtolvaj lehetett, akik így akartak könyvet kicsalni. Maradjak csak ott, kéri, azonnal küld két
detektívet, akik letartóztatják a csalókat. Csaknem két perc múlva érkezik két termetes detektív,
és román nyelven beszélnek. Előmutatja igazolványát és elmondja, hogy rengeteg zsebmetsző és
csaló dolgozik itt, ők azért jöttek ide Bukarestből. Várjuk a pungásokat. Egyszerre megérkezik
egy detektív és kihívja a társait. (Ez már az ötödik detektív az ügyben.) Az én két detektívem
visszajön s az egyikük kissé csalódottan, s zavartan mondja: Kérem tévedés, azok igazi detektívek voltak. Elmondja aztán, hogy az egyik rendőrségi tisztviselőnek szüksége volt egy gyorsírástanra. Elmondta a detektívnek és kérte, hogy mielőbb hozzon neki kölcsön a könyvtárból.
A detektív maga mellé vette egy társát és így akarta megoldani megbízását”. Gyalui Farkas:
Emlékirataim 1914–1921. i. m. 377.
3832 Gámpé Lajos, Gámpé János ny. MÁV-főmozdonyvezető fia.
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Oly nyugodtan és szinte hetykén ment le az unitárius kollégium előtt, mintha csak sétálni
ment volna.
E héten utasítottam vissza az unitárius kollégium könyvtári szabályzatkészítő bizottságába történt fölkérésemet. Megmondtam, hogy az előzmények után én nem vállalkozom.
Borbély István a könyvtárosságban csak autodidakta, s ebből előbb-utóbb baj lesz. Ha én
most a szabályzat készítésében részt veszek, egyes óvintézkedéseket a személye elleni intézkedésnek tekint, s lehetetlen helyzetet teremt. Viszont ő nem lévén kiképzett könyvtáros:
minden sort másként ért, mint a szakember. A szabályzat végrehajtásában ő fog dolgozni;
ellenőrzői újra nem lesznek szakemberek. Egészen biztos tehát, hogy meddő munkát végeznék a szabályzatfaragással, s ha engem küldenének ki a könyvtárvizsgáló bizottságba, akkor
újra a kétségtelenül bekövetkezendő hibáknál kerülnék élbe Borbéllyal. Én veszekedni nem
akarok, de meddő munkát sem vállalok. Csak egyék meg a főztüket, akik csinálták, s engem
hagyjanak ki a felelős tényezők, s a pictus masculusok3833 közül.
Érdekes, hogy mennyire tájékozatlanok az emberek az E. M. E. anyagi ügyeiben.
Különválás esetén legalább 3 millió tőkére volna szükségünk, hogy a gyűjtemények mellett minimális személyzetet tartsunk, s nekünk nem egészen 650.000 korona vagyonunk
van, melyből 480.000 koronajáradék-papiros3834 és 100.000 korona lombardírozott hadikölcsön.3835 Ezek semmit sem hajtanak. Ezenkívül a Wass Ottilia-ház, melynek ma évi tiszta
jövedelme alig 6–7000 korona. Több mint 10.000 korona adóhátráléka van.
Tisztviselőink 2550 korona évi fizetést, egy részük 100%-os háborús pótlékot, s legújabban évi 1200 kor. drágasági segélyt – összesen tehát 5200 korona évi díjazást kapnak.
Ezt is csak a Wass Ottilia-ház jövedelme tette lehetővé. És emellett sokan arról álmodoznak, hogy tartsa az E. M. E. az összes gyűjteményeket.
Hol? Miből? Ma csak 3 tárnak van 1–1 fizetéses, a Növénytárnak egy 1000 koronás tiszteletdíjas tisztviselője s egy tiszteletdíjas, illetve napidíjas preparátora.
A könyvtári napidíjasi és szolgai állást be sem töltöttük, mert 60, v. 90 korona napidíjra
nem akad ember. S emellett 50–60 tagú személyzet eltartásáról olyanok is ábrándoznak,
akik 8–10 éve szolgálják valamelyik gyűjteményt. És csodálkoznak, mikor megmondom,
hogy mint állunk.
Februárius 12., csütörtök este.
Borbély Istvánnak ma délután adtam át a Péchy Zsuzsa könyörgéséről szóló cikkemet,3836 s Orbán Lajos3837 versét az Unitárius Közlöny részére. Az utóbbit Orbán még 1915ben küldte be. Nehány döcögését és rímét megjavítottam már akkor, de a vers hosszasan
3833 Pictus masculus = festett báb.
3834 Koronajáradék = a magyar államkölcsönök egyik jellemző típusa, melyet a koronavaluta behozatalával kapcsolatban vezettek be. Az állam által kibocsátott járadékkötvény volt, mely a fennálló államadósságokat 4%-os járadékká konvertálta.
3835 Lombardírozott hadikölcsön = biztosított állami kötvény a háború költségeinek fedezésére a
nagyközönség által nyújtott kölcsön formájában. A félévente kiadott hadikölcsönöket kiegészítették a pénzintézetek útján elhelyezett törlesztéses pénztárjegyek. A magyar hadikölcsön
együttes összege 18 milliárd koronát tett ki.
3836 Kelemen Lajos: Péchi Zsuzsa könyörgése (1638). Unitárius Közlöny, 1920. 29–30. Újraközölve
Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 299–300.
3837 Orbán Lajos Kelemen Lajos tanítványaként 1911-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius Kollégium főgimnáziumában.
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eltévedt, s mikor előkerült, a cenzúra az akkori harctéri helyzet mellett nem engedte volna
már kiadásra.
Ma volt itt Kovács Lajos brassói papunk.3838 Tegnap voltam látogatni Zsakó bácsiéknál.
Aranka még mind beteg. Imrus felkelt.
Tegnapelőtt éjjel (10-éről 11-re) láttam álmomban Lőrinc sógoromat újra. Elég jól
mutatott. Otthon volt, s az egész família jelenlétében szótlanul ült a fia mellett az egyik szobában, az ebédlőben. Én elfelejtkeztem, hogy érte mentem oda a hazajövetele hírére, s előbb
feléje sem mentem, de aztán hirtelen eszembe jutott, hogy miért mentem oda, és sírva
borultunk egymás nyakába.
Mikor teljesül?
Hétfőn találkoztam Biderman Józsi bátyáméknál Csiszár Gyulánéval,3839 s beszéltünk
először az ők Magyar utcai kertjük kibérléséről.
Kicsi Erzsikém vasárnap óta fenn van. Erzsikém még 1-2 napig fekszik.
Tegnap egész nap havazott. Estig nem jöttem ki hazulról. Ma lágyult, s olvadt.
Ma adtam Boga Lajosnak az első részletet az E. M. E. természettudományi kiadványaiból.
Februárius 16., du. hétfőn.
Erzsike tegnap felkelt. Mindegyre nagyon és mélyről, a tüdőjéből köhög. Úgy aggódom
érte, mert igen keveset ehetik, s félek, hogy nem tud kellőleg helyrejönni. El van pusztulva,
s így nem tudom, hogy miként épül meg. Elkeseredésemben ma is kitörtem Isten ellen.
Milyen borzasztó lelkiállapotban élek! Felejtettem, hogy Isten jósága tette lehetővé Erzsikém élete megmentését és megnyújtását, s hála helyett átok és káromkodás szennyez be.
Istenem, bocsásd meg.
Szombaton Biderman Józsi bácsiéknál találkoztam egy fiatal postatiszttel. Tán Bányai.
Beszélte, hogy az itteni vezérigazgató Budapesten akkor, midőn ők tanfolyamon voltak,
műszerész volt ott. A bélyegspekulációkkal milliós nyereségre tett szert, s itt drága házat vett
magának.
Ugyanő mondta, hogy midőn Zsögön postatanácsosnak,3840 az ő sógorának 20 kosár
méhét ő eladta, azt Giurgiu János ügyvéd és képviselő vette meg 20.000 koronáért minden
fölszereléssel.
Maga mondta, hogy a méhekkel soha nem foglalkozott, de ugyanő mondta azt is, hogy
a pénz nem számít, s megadta a kért árat rögtön. Most nagy mezőgazdaságot rendez be a
kolozsvári határban.
Itt ma láttam Roboz Imre3841 »zsidónak« dunántúlival súlyosbított budapester pirosfehér-zöld röpiratát, a Pesti Életet.3842 10 koronáért árulják. A kitartott gazember most nemrég itt volt. Célzata a főcímekből nyilvánvaló.

3838 Kovács Lajos (1882–1942) esperes, egyházi író, műfordító. 1915-től Brassóban szolgált. 1937ben a Háromszéki egyházkör esperese.
3839 Id. Csiszár Gyula felesége.
3840 Zsögön Béla postatanácsos.
3841 Roboz Imre (1892–1945), színházigazgató, szerkesztő.
3842 Pesti Élet. Színes röpiratok. Röpiratként kiadott heti riportlap. Szerkesztő Roboz Imre. A
Fridrich-kormányt és a Siófokon szervezkedő nemzeti hadsereget támadó kiadvány csak röpirat formájában jelenhetett meg. Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok Pápa-Regényvilág.
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Keleti bolsevikis híreket hallunk. Isten őrizzen. Egyik rosszból a másikba jutni eben
gubacserélés lenne.
Annyi bizonyos, hogy a rend inog, s ez baj.
Ma kaptam a Nemes Ödön levelét Brátkáról. Úgy látszik, hogy az Alumínium Bánya és
Ipar Rt-nál van ott.
Februárius 17. kedd este 6.
Egy évi gyilkos, idegölő élet után még jó volt az önkéntelen téli szünidő. Pihentem. Elolvastam a Magyar Iparművészetnek elejétől 1909 végéig minden valamirevaló cikkét. Szendrei Jánostól a magyar viseleteket,3843 s Csoma Józseftől a magyar heraldika fő korszakait.3844
Ezt annyira élveztem, hogy kétszer olvastam el egymás után. Időtöltésből elolvastam még
Kovács Samu visszaemlékezéseit3845 is. Dézsi vonatkozásaiért3846 figyelmébe ajánlottam Pap
Domokosnak. Az elsőket mind a Szádeczky Lajos könyveiből hoztam haza.
Most kezdtem olvasni Rettegi György emlékiratát a Hazánkból.3847 Részleteit rég olvastam, de elfelejtettem.
A forradalom kitörése óta igazában csak gondűzőnek tudtam nagyobbára másoló munkákat végezni.
A napokban végiggondoltam e kapkodó és rendszertelen munkán. Lemásoltam Inczédi
József naplóját, bevégeztem Tarcsafalvi Boros János naplóját, melyet 1711-ig előbb leírtam.
Másoltam Sombori Ferenc kolozsvári unitárius szász kántor naplójából pár lapot, de ezt
abban hagytam. Leírtam a görgényi ref. esperesség klenódiumainak teljes jegyzékét minden
egyházközségből 1737-ből, s pótoltam pár más jegyzékkel is. Másoltam nehány unitárius
egyháztörténeti oklevelet, 10–12 darabot, s pár oláh települési oklevelet. Megcsináltam a
valaha tervezett erdélyi krónikás anyakönyvhöz Szalárdi krónikája, Bethlen Miklós önéletírása, P[etrichevich] Horváth Kozma önéletírása és az Erd. Tört. Adatok köteteiből3848 az
összes születési, keresztelési, lakodalmi és halálozási adatok céduláit. Szinte 3 dobozra menő
anyag. Írtam egy darabot Benczédi Gergely naplóiból.
Végül a kolozsvári képzőművészek életrajzi adatgyűjtéssel is értem valami eredményt!
Az időölő munkám, amint látom, mégsem teljesen haszontalan.3849

3843
3844
3845
3846

3847
3848
3849

Bp., 1983, Petőfi Irodalmi Múzeum. 1866. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei A.
sorozat 20–22.)
Megjelent könyv alakban, Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. Bp., 1905.
Megjelent könyv alakban, Csoma József: A magyar heraldika korszakai. Bp., 1913.
Kovács Samu: Visszaemlékezések 1830–1850. Deés, 1887, Demeter és Kiss ny.
A visszaemlékezés szerint „Désen előbb a gyógyszerésznél (akárcsak később Déván), majd a
törvényszéknek egy helyiségében gyűlt össze egy kis olvasótársaság, azután megalakult a kaszinó és a könyvtár. ’A Casino – írja – a napi események és korteskedések vitatásának, megbeszélésének vala gyűlhelye.’ Ezenkívül jelmezes bálokat is rendezett, és a közönség lelkesedve hallgatta gróf Bethlen Ferenc zenekarát, amikor a ’Rákóczi-nótát’ játszotta. Mindebben egy egész
korszak jellemző társadalmi megnyilvánulásait, a reformkori társadalmi élet kialakulását figyelhetjük meg”. Vita Zsigmond: Adatok néhány erdélyi falusi és kisvárosi olvasóegyletről a reformkorban. In: Művelődés és népszolgálat. Buk., 1983, Kriterion. 48.
Rettegi György : Emlékezetre méltó dolgok. Közreadta Torma Károly. Hazánk, 1884–85.
Erdélyi Történelmi Adatok.
Kelemen Lajos valószínűleg az első kötetnél abbamaradt Szendrei János–Szentiványi Gyula:
Magyar képzőművészek lexikona (Bp., 1915.) tervezett folytatásához szolgáltatott magyar művészekről életrajzokat. Lásd Magyar Nemzeti Múzeum Adattár.
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Újra kemény hideg van.
Ma beszélgettem Réz Mihállyal.
Erzsike ma jobban volt, mint tegnap.
Februárius 20. este.
Tíz nap alatt az ezüst 1 koronás ára felszökött máig 30 koronára. Egy héttel ezelőtt még
8 koronáért, 8.50-ért keresték, tegnap 26-ért s ma már 30-ért.
A 10 koronás aranyért 400 koronát, a 20 koronásért 900–1000 koronát ígérnek. Jó, hogy
nekem nincs, s így nem eshetem kísértésbe.
Az utolsó 10 koronás arany talán 1915 v. 16. elején járt a kezemben. Könyvek árában
kaptam volt még 1914-ben. Beadtam az egyházi pénztárba, ahol Hadházy Sándor, a pénztáros, a szemem előtt kicserélte 10 koronás papirospénzzel.
Beszélik, hogy álügynökök a Horthy hadserege javára gyűjtenek. Aljas fogás hiszékeny
emberek tőrbecsalására.
A postahivatalnál ma találkoztam Buzogány3850 abrudbányai papunkkal. Utazott Marosvásárhelyre, s onnan Újszékelyre. Küldtem tőle a nem várt lakbérkülönbözetemből haza 50
koronát, 30-at Piroskának,3851 s 20 koronát Édesanyámnak.
Ida néninek ma viszik a krumplit. Másodszor adunk, Viktor vitt el 3/4 vékányit.
Februárius 23. hétfő délben.
Érdekes, hogy miket beszélnek a koronaspekulációk révén. Ma a könyvtári szolgák közt
többek között kettő»től«, akik újra künn hallották, ezeket mondta:
1. Azért szedik, mert Budapestre az angolok sok szövetet hoztak, s méterét 1 ezüst koronával lehet vásárolni, de papirospénzért nem.
2. Egy zsidó ügynök egy magyarral van összeköttetésben, és a magyarnak szedi. Az
pedig Budapestre viszi.
3. Egy dollárt lehet venni 5 ezüst koronával, a dollár ára pedig 290–300 korona.
Így aki 30 koronáért vesz ezüst koronát, még mindig jót nyer.
Az utóbbi még leghihetőbb.
4. A románok szedetik, hogy legyen ezüstjük, s mert a németek onnan mind kihozták,
ami volt.
Febr. 21-én este elvégeztem Rettegi György emlékiratainak első feléből (1884. évi
Hazánk) a cédulakészítést az erdélyi anyakönyv részére.
Szombaton és vasárnap írtam keveset a rég megkezdett önéletrajzomhoz is, elemi iskolás éveim kezdetéről.3852
Februáris 24., kedd este 1/2 7.
A Csiszár Gyuláék3853 kertje ügyében tegnap beszéltem Csiszárnéval a lakásukon.
Kivesszük.
3850 Buzogány Kálmán (1887–1971) unitárius lelkész. 1912-től 1919-ig Abrudbányán szolgált.
3851 Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
3852 A leírtak ellentmondanak Gaal György megállapításának: „A kórházi ágyon fogott hozzá Kelemen Lajos önéletrajzi emlékei papírra vetéséhez”. Vö. Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt i. m. 11.
3853 Id. Csiszár Gyula (†1923) Kolozs vármegye főjegyzője, az erdélyi református egyházkerület
igazgatótanácsosa. Fia, ifj. Csiszár Gyula (*1888) ifj. Gidófalvy István osztálytársa volt a kolozs-
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Eljövőben találkoztam a Rákóczi-gyógyszertár előtt Kovács Pistával. Sokat beszélgettünk s hazakísértem.
Ma délben Réz Mihállyal találkoztam a Monostori úton, s együtt jöttünk a lakásáig.
Mondta a külföldi lapok híreit. Apor Péter Metamorphosisát3854 kérte elolvasni. Rettegit is
figyelmébe ajánlottam, s odaígértem.
Délután találkoztam Kovács Kálmánnal, s együtt jöttünk a Jókai utcáig. Mondta az
angol protestánsok akcióját és Vajda-Voevod Alexandru ellenpróbálkozását, mely reá a
Da[i]ly News febr. 6-i ideérkezett számában látható felsüléssel végződött.
Rettenetes arra gondolni, hogy ez az ember azt, amiben mi ma élünk, teljes szabadságnak nevezi. Mi akkor az, ami nem szabadság? Úgy látszik, hogy nála az állampolgári szabadságok korlátozása csak a magánzárkánál kezdődik, s egyéb minden szabadság, ami az
előtt van.
Febr. 26., csütörtök reggel.
Erzsike sebe újra meggennyezett egy helyen. Vidákovichért3855 jöttem, de még alszik, s
addig írok pár sort.
Március hó 2. este.
Most este találkoztam a New York előtt Alexandru Borzával. Csütörtök délutánra adtam
terminust a tárgyalásra neki.
Lang Frigyes kinevezése egyetemi tanárhelyettesítővé3856 a hét nagy újsága az unitárius
kollégiumban. Pedagógiai vizsgáját már karácsony előtt letette, de csak ezelőtt 10 nappal
tudták meg.
Tegnapelőtt értesültek készülő egyetemi kinevezéséről. Előbb kitérőleg beszélt. Tegnap
bevallotta, s megkérdezte, hogy vajon összeférhetőnek tartják-e ezt a kollégái? Gál Kelemen
megmondta, hogy nem, s így az intézetből kilépett. Egy évig ott volt minden bizalmas
beszélgetésnél is. Szegénységével és reáutaltságával okolja lépését, s egyháza is őt jelölte a
vállalt feladatra, amint mondja. Mind érthető, de az nem volt korrekt dolog, hogy legbizalmasabb kollégái előtt is mindent titkolt. Ez már nemcsak szász, hanem jellembe vágó eljárás
is.
Az egyetemi tudományosság színvonalára pedig nagyon jellemző, hogy olyan embert
neveztek ki, akinek alig száradt meg a tinta a középiskolai tanári diplomáján, egyetemi tanszékre képesítő tudományos munkássága pedig teljesen hiányzik.
Március 8, hétfő este.
Csütörtökön délután négy elmúltával voltam Borzánál. Spanyol környékezte, lágy hangulatban volt.

vári Református Kollégiumban. Lásd A kolozsvári ev. ref. collegium értesítője az 1904–1905.
évről i. m. 47.
3854 Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Kiadta Kazinczy Gábor. Pest, 1863. (Monumenta
Hung. Hist. XI.)
3855 Vidákovits Kamilló.
3856 Lang Frigyes a kolozsvári Unitárius Kollégium, 1920-tól a Ferenc József Tudományegyetem
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának németnyelv-tanára.
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Azon a napon értesültem futólag Valentinyék3857 mozgalmáról a könyvtári státusrendezés ügyében is. Másnap délben beszélte Gyalui a Mikó utcában Valentinyvel s velem a dolgot.
Úgy látom, hogy ők az anyagi érdekekért tovább léptek már, mint kellett volna. Így az E.
M. E. és a könyvtári személyi érdekek ellentétbe jutnak, s ezt a lassúbb tempóval el lehetett
volna kerülni.
Tegnap délután voltam a kollégium dísztermében tartott istentiszteleten. Csiki Gábor
szépen beszélt.
Pénteken hallottam, hogy Szászfenesen két magyar embert bolsevizmussal vádolva
bevitték a csendőrök, s úgy megverték őket, hogy az egyik belehalt. Több gyermeke maradt
atyja nélkül. A másik haldoklik. A fenesi bíró beszélte el.
Jellemző, hogy itt Albert Sándor volt ügyvéd és Páll Béla lettek járásbírák.
Az előbbi egy jellemtelen aljas fráter. Egy anyjának beillő vén dög asszonyt vett el a
vagyonáért, s ennek a vagyonával spekulált. Volt fegyelmi alatt is tisztességtelen üzelmeiért.
Páll Béla notórius kártyás, akiről igen rossz hírek keringtek. Most nagy lábon él.
Jót hallottam Fáy Béla3858 ügyéről.
Br. Kemény Simon kocsijára várva betért Marosújvárt Jancsó Ödönékhez. Órákig kellett
várnia, s a hosszas beszélgetés közben a politikára is sor került. Kemény nem olvasott Fáy
szerepéről, s Jancsó nem tudott Fáy és Kemény viszonyáról.
Jancsó elmondta, hogy egy képviselő milyen gyalázatos beszédet tartott a bukaresti parlamentben, s legazemberezte a beszédért. Mikor elmondta, hogy miket mondott, Kemény
Simon is tűzbe jött, s ő is azt mondta, hogy az csakugyan gazember, aki így beszél, és megkérdezte a nevét is.
Mikor Jancsó megmondta, hogy Fáy Béla, akkor Kemény bosszúsan látta, hogy az ő
vejéről volt szó. Kereken megmondta azonban, hogy hóbortnak tartja a szereplését, s egy
szót sem von vissza ítéletéből. Jancsó természetesen kínos helyzetbe jutott, mikor látta, hogy
milyen jó helyen beszélt.
A Renner-gyárban3859 napok óta foly a vizsgálat. Személyenként igazoltattak mindenkit.
A tiszt urakat tízóraiztatni, s uzsonnáltatni kell. Ma két új tiszt is ment ki. Egyik egy bőrkabátot látva kérdezte, hogy az hol kapható. Mondták, hogy ott készült. Mibe kerül – kérdezte.
1500 koronába – feleltek. Egyet én is kérek, de 1000 koronáért – folytatta a tiszt. Százados
úrnak előállítási árat mondtam előre, felelte a tisztviselő. Mindegy, én 1000 koronánál többet
nem fizethetek – válaszolta.
Aztán bőrt kért, s hangsúlyozta, hogy ő Petala tábornok3860 sógora, és mindent nagyon
jónak, szépnek talált. A vádak a tisztviselők ellen szemmel láthatólag nem igazak. Összeállították a több száz koronás bőr megrendelést. Átvette, kocsira ült, s elfelejtette kifizetni.
Valószínűleg így lesz a bőrkabáttal is.

3857 Valentiny Antal.
3858 Valójában Fáy József képviselőről van szó, aki 1920. febr. 19-én a román képviselőházban kijelentette: „a székelyek nyugalommal és bizalommal fogadták a Romániával való egyesülést”.
Nagy György: Erdélyi magyar szellemi élet a két háború között (1918–1940), III. rész, Korunk,
1999. 5. sz. Felesége Kemény Gabriella.
3859 Renner-bőrgyár.
3860 Nicolae Petala hadosztály-, majd hadtestparancsnok, tábornok.
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Március 10., szerda délben.
Vasárnap tudtam meg, hogy Ládai úr a budapesti bolseviki kormány igazságügyi (?)
népbiztosa3861 itt élvezi a megérdemelt kötél helyett a jó nyugalmat. Láttam a lakását a Fürdő
u. 13. sz. alatt, kívülről. Jelenleg a román büntető törvénykönyv tervezetét csinálja, megbízásból. Vajon nem ugyanebből a megbízásból csinálta a budapesti dolgait is? Mind több jel
mutat arra, hogy igen.
Br. Huszár Pálné mondotta tegnap beszélgetés közben nekem, hogy a lakásán egy román
detektív dicsekedett azzal, hogy azokat a plakátokat Budapesten, a román megszállás alatt,
melyeket a magyar kormány letépetett, ő ragasztotta ki.
Tehát valónak bizonyul az a föltevés, hogy a kivonulás előtt a zavarokat ők próbálták
előidézni, hogy ezen a címen ott maradhassanak.
Ugyancsak a Bárónétól hallottam a hála és lekötelezés egészen újszerű keleti értelmezésének egy megkapó szép példáját.
Gr. Lázár Istvánéktól3862 több szobát lefoglaltak. Egyikben egy hadnagy lakik. Ez folyton
kérte az ő szobája mellett lévő kis szobácskát is, melybe bútorokat, ládákat, dobozokat és
bőröndöket raktároztak a lefoglalt szobákból. Természetesen nem adták, mert arra szükség
volt, s őt különben is csak egy szoba illette.
Nehány nappal ezelőtt a hadnagy bekopogtatott a grófnéhoz3863 s egy kanalat, villát és
kést adott át a grófné ezüstneműjéből, azzal, hogy ezeket az ő gazember tisztiszolgája ládájából vette el, aki úgy látszik, hogy a grófnétól ellopta.
A grófné megköszönte a figyelmet, s távozni készült, de akkor a hadnagy úr odafordult,
s megszólalt: „Mármost ha én megtettem a Grófnénak ezt a szívességet, a Grófné is hálából
ideadhatná nekem a szobát”. A tolvaj tisztiszolga pedig továbbra is csak a szolgálatában
maradt.
*
Hétfőn itt járt Ébert András, a székelyderzsi unitárius pap.3864 Tegnap hallottam róla
Gyaluitól a könyvtári esetét.
Délelőtt Gyaluiért mentek, s felhívták a könyvtárba azzal, hogy Ghibu államtitkár keresi.
Fölment, s telefonon kérdezte, hogy miért keresik? Ghibu azt mondta, hogy Ébert András
unitárius papnak – kinek nevét Gyalui telefonon Péter Andrásnak értette – adjanak ki
nehány könyvet.
Nemsokára megérkezett Ébert úr. Gyalui azzal fogadta, hogy könyvek ügyében nem
szükséges vele szemben államtitkári támogatáshoz folyamodni. Neki egyfelől az Egyetem
rektora, másfelől az E. M. E. választmánya a felettes hatósága, de afelől, hogy kinek mit
adhat ki, a szabályok és belátása rendelkeznek.
Ébert azzal mosakodott, hogy tudtával (természetesen Ghibutól tudta) a könyvtár zárva
van, s ezért vett igénybe támogatást.
3861 Ládai István (1873–1936) jogász, szakíró. Az 1919. március 21-én megalakult Forradalmi Kormányzótanács igazságügyi népbiztosának, Rónai Zoltánnak a helyettese. Április 5-től június
24-ig Rónai Zoltán mellett Ládai István is igazságügyi népbiztos lett. A Tanácsköztársaság bukása után Romániába emigrált. Az 1920-as évek végén a Semmisítőszék bírája, majd tanácselnöke.
3862 Szárhegyi gróf Lázár István (1864–1920), Brassó vármegye főispánja, az országgyűlés alelnöke.
3863 Szárhegyi gróf Lázár István felesége, tarcsafalvi Pálffy Jozefa (1873–1922).
3864 Ébert András (*1884) 1910-ben belépett a Pannónia szabadkőműves-páholyba, majd római
katolikus papból unitárius lelkész lett.
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Így elvitte a Hunfalvytól a Székelyek,3865 Dénes István: Román kérdés, magyar politika;3866
Jászi O.: Múlt és jövő határán3867 c. könyveket. Világosan látszik, hogy új röpiratra kapott
megbízást.
Hallom, hogy előző mételyes füzetét csendőrök hordják szét, s kényszerítik a székely
gazdákat a megvételére.
Tegnap délután hallottam Gyaluitól azt is, hogy a tervezett könyvtári státusrendezés
olyan formában, hogy a tanári státusba osztassunk, elmarad. Más alapon rendezik.
Este 3/4 8.
Az Ellenzékből olvasom, hogy Fabinyi László, volt tanítványom, öngyilkos lett. A lap
nem írhatja meg az öngyilkosság okát, de én jól tudom. Mikor hazajött az olasz fogságból,
Gidófalvyéknál hallottam Czecz Rózsikától a szenvedéseiről. Engem – mint tanítványom –
megbántott, s köszönésen túl nem is érintkeztem vele azután. Miatta nem vállaltam a tanfolyamon sem a tanárságot abban az évben.
Szenvedésit hallva, elég leckének tartottam azt neki, s mikor legközelebb találkoztam
vele a főtéren és köszönt, hozzámentem, kifejeztem sajnálatomat a szenvedésein, s megkérdeztem, hogy mint ment át azokon, s megkérdeztem, hogy jött haza. Nem tudom már, hogy
följegyeztem-e belőle valamit? Neki mondtam, hogy okvetetlenül írja le. Talán azóta szegény leírta.
Könnyelmű és makacs, de jóindulatú fiú volt.
Tragédiája az, hogy őt Olaszországban azzal a hazugsággal csapták be, hogy Kolozsvárt
mindenki, s apja is letette az esküt. Ezt neki hivatalos helyről is így mondták. Erre ő is aláírt,
miután előbb megkérdezte az állítás igazságát, s neki ismételten megerősítették azt. Elismerte magát román állampolgárnak.
Itthon megtudott mindent.
Mivel szúrt sebe volt, s fogait is kiverték, mikor mint foglyot kísérték, nagy futkározás
után szabadságolták. Minden nap láza volt akkor is.
Most olvasom, hogy mint a 22. román huszárezred hadnagya, itt mellbe lőtte magát.
Könnyű látni mindent. Behívták, s inkább a halált választotta, mint azt a szolgálatot, melybe
balsorsa sodorta.
Tegnap itt már azt beszélték, hogy beszarábiai katonákat hoztak a kir. rendelet végrehajtására. Viszont híre járt annak is, hogy az egyetemi ifjúság gyűlést tartva elhatározta, hogy
a behívási parancsnak nem engedelmeskedik. Igaz-e, nem-e? Nem tudom. Ha igaz: cifra
dolgok kezdete.
Mindenesetre egy már jól látszik: a düh és gyűlölet által vezetett politika szép eredménye. A bolsevizmus ellen Franciaország Lengyelországot és Romániát predesztinálta megváltó eszköznek. Két újszülöttet, melyek még a maguk lábán való járást csak most kezdik.
Két politikailag fegyelmezetlen, sőt neveletlen népet. Két olyan országot, hol az igazságtalan
gazdasági elhelyezkedés, a nagybirtok és koldusság kiáltó ellentéte valósággal csábítja a
népet, hogy a szomszédjában dühöngő bolsevizmussal megpróbálkozzék.

3865 Hunfalvy Pál: A Székelyek. Felelet a székelyek scytha-hun eredetűségére. Bp., 1880, FranklinTársulat.
3866 Dénes István: Román kérdés, magyar politika. Torda, 1918, Füssy ny.
3867 Jászi Oszkár: Múlt és jövő határán. Bp., 1918, Pallas ny.
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Minden bűn magában hordja büntetése csíráit. Most Franciaország is a Ruhr-vidéki
kommunista forradalom3868 mellett láthatja, hogy a lefegyverzett német militárizmus helyett
a fölfegyverzett bolsevizmusban milyen jó cserét csinált.
Egy Vilmos császár helyett minden gyárvezetőségben egy-egy kis kunbéla, kislenin.
Március 15. este.
Fabinyi cigánybanda mellett mulatott, s amint hallom, egy leány miatt éjjeli zene után
lőtt magára. Tehát mégsem az, akit gondoltam – csak a régi. Sőt, úgy is hallottam már, hogy
az olaszországi becsapás sem az olaszok becsapása, hanem az övé a kolozsvári hiszékenyek
részére, akik közé ez alkalommal mindenesetre én is odatartoztam.
Úgy látszik, hogy az alma mégse esett messze a fájától.
Tegnap véletlenül tanúja voltam a Mátyás király téren a szűk családi körű ünnepnek,
melyben Besszarábia egyesülését ünnepelték. Mintegy 800–1000 főnyi katona, 150–200
polgár, s a gyalogjáró sétáló és bámész közönsége volt az ünneplő „tömeg”.
Reggel eljárták az utcák gyors kilobogóztatását. A lobogók a legtöbb helyen mára is
künn maradtak.
Borús, rossz hírek, s a fenyegető oláh parasztforradalom nyomasztó hangulata leng
körülöttünk.
Ma reggel hoztam haza Mamáékhoz a Pap Sándor dr.-hoz bizományba adott két régi
szekrényemet.
Este kaptam Dragomán Izsák postafelügyelő,3869 jó ismerősöm gyászjelentését. Ma
temették.
A múlt héten az unitárius harangfeliratok anyagán dolgoztam.
Március 20. szombat este.
Tegnap de. 11-kor temettük az öreg Herepei Gergely református papot és esperest. 76
éves volt. Igen szép, népes temetése után Buday Árpáddal, Gyaluival és Kovács Pistával
elmentünk a Kirmayer-kripta3870 közelében lévő szép XVII. sz. végi Szathmárnémeti-féle
síremlék3871 megnézésére.
Tegnap délután a Biasini Sándor utódjánál, Szakács főtéri kereskedőnél3872 voltam a vasbeton padlásán, válogatni Kolozsvár városnak a Redout épületéből eladott levéltárából.
Csütörtökön este felé láttam Kisfaludi3873 előtt egy nagy taliga irományt. Kérdeztem,
hogy hova viszik, s ő mondta, hogy Biasinihez. Úgy mentem aztán utána.
Kisfaludi is adott pár darabot ajándékba, így köztük az udvarhelyi ref. kollégium nehány
1770-es évekből való számadását.
Mintegy 25 kilónyi vegyes anyagot választottam ki a nagyon összehányt anyagból. Tegnap és ma is 3 órát dolgoztam, s nagyon megfáztam.
3868 Március 19. és április 10. között forradalmi szervezkedés és felkelés volt a Rajna-vidéken, Szászországban és Türingiában.
3869 Dragomán Izsák (†1920) postatiszt.
3870 A Kirmayer család kriptája 1870 körül épülhetett, már nincs meg. Gaal György : Tört kövön
i. m. 104.
3871 Szathmárnémeti Sámuel (1658–1717), a kolozsvári Református Kollégium teológiatanára, korának egyik legkiválóbb teológusának sírköve.
3872 Szakács Kálmán fűszerkereskedő, Mátyás király tér 8. sz. alatt.
3873 Kisfaludi Árpád.
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Az elmúlt héten kiírtam az unitárius vizitációs jegyzőkönyvekből az összes templomépítési és -javítási, de általában templomadatokat 1750-ig, s az összes harangfeliratokat is. Holnap végzem a harangokat az 1789-i vizsgálati jegyzőkönyvekből is.
Hétfő, március 29., délután és este.
Újra meg vagyok hűlve. Csütörtökön megkezdődött a könyvtári szolgálat. A vasbeton
épület nem melegedett eléggé át az egy napos fűtésre, s a vékony talpú cipőmmel négy órai
állómunkát végeztem a hideg doloment padlón,3874 a hideg dolgozó, illetve rendező szobában. Ugyanaznap megfáztam a Csiszár-kertben is, hol a ribizke bokrokat nyírtam, előbb a
napfényen kiskabátban, mert nagykabátom minden percbe végig kigombolódott. Utóbb
fölvettem a nagykabátot, s az ásásban ki is melegedtem, de már késő volt. Másnap már náthás voltam, s most ezzel kínlódom.
A Csiszár Gyuláék kertjében szerdán (24.) kezdtem a munkát.
Csütörtökön a kertből kijövet találkoztam Réz Mihállyal, s a főtérig feljöttem vele
beszélgetve.
Újra jó és rossz hírek áprilisi forgataga járja a bolondját körülöttünk.
A falusi parasztok közt ezelőtt egy héttel közbeszéd volt, hogy három hét múlva forradalom lesz.
Hallottuk, hogy a tisztviselők is elsejére, mások szerint tizedikére sztrájkba lépnek.
Pénteken, 26-án délelőtt hallottam, hogy a petrozsényi kőszénbányákat a sztrájkba lépő
munkások felrobbantották.3875
Ugyanaznap hallottam, hogy az itteni tüzérezredben a leszerelést felfüggesztették, s a
tüzéreket leviszik Petrozsényba. A két különböző forrásból jövő hír összevágott, de hogy
igaz-e, azt ma sem tudom, pedig ma már egy harmadik forrásból a sztrájkolók összelövetéséről, lemészárlásáról és összefogdosásáról hallottam.3876
Ha ez igaz: akkor a petrozsényi zendülés egy hét múlva a magyar munkások zendülése,
magyar agitátorok műve lesz.
Ugyancsak pénteken hallottam, hogy Averescu3877 kormánya megbukott, s Bratianu3878
és Take Ionescu3879 jönne. A Renner-bőrgyár tolmácsa újságolta. Szombaton már mozgósításról beszéltek. Ez sem hihetetlen. A belső bajt külsővel orvosolni nem szokatlan orvosság.
A németországi ellenforradalom itt sok helyen optimista reményeket keltett. Én nem
mertem túlságosan sokat remélni, s most úgy látszik, hogy nemhiába. Ott is még forr a
világ, s ott sincs rend.
Az asztal alá ültetés rövidlátó politikája világbomláshoz vezet. Aztán a bölcs emberek
rettentő károk után megtanulják, hogy nem volt jó így. Mi, kevésbé bölcsek, úgyis tudtuk.

3874
3875
3876
3877

Dolomentpadló = hézagmentes padló.
A témáról érintőlegesen l. A zsilvölgyi események okai. Ellenzék, 1920. április 9. 75. sz. 4.
A történések utólagos elemzéséről l. A zsilvölgyi események okai i. m. 4.
Alexandru Averescu (1859–1938) román tábornok, politikus, a Néppárt vezetője, 1920–1921,
1926–1927 között kormányfő.
3878 Ion C. Brătianu (1864–1927) politikus. 1914–1918, 1918–1919 és 1922–1926 között Románia
miniszterelnöke.
3879 Take Ionescu (1858–1922) ügyvéd, újságíró, politikus. 1919-ben külügyminiszter, 1921–22-ben
miniszterelnök.
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Szombaton hallottam, hogy a román bojárok elküldték egyik Mocsonyit3880 Jósika
Samuhoz3881 tárgyalni. Az erdélyi mágnás és birtokos osztállyal keresnek érintkezést birtokaik megmentése érdekében, a földreformnak elnevezett földelrablás ellen. Mi is ez, ha nem
rablás, mikor egy hold földet 4–500 koronáért akarnak kisajátítani akkor, midőn egy pár
cipő 1500 korona? A paraszt tehát azért a nagy érdeméért, hogy ő szerencsés parasztnak
lenni, egy cipőért három hold földet kap. Ugyanakkor mi nem kaphatunk semmit, mert mi
„urak” vagyunk.
A szabók a múlt héten állapították meg a heti létminimumot 700 koronában. Ennyi egy
unitárius tanár egész havi fizetése. Nekik az órabérük 14 korona, s egy tanárnak? Azt nem
olyan könnyű emelni, mert az egyház birtokait román paraszt uraknak adják ki olcsó bérletbe, s a levegőből nem lehet emelni a fizetést, ha az alapokat megkötik és elrabolják.
A múlt héten jelent meg a Roboz-testvérek aljas lapja, az Új Ember.3882 A lapnál csak a
testvérek aljasabbak. Az itteni Siguranta kitartott gazfickói, kik írókkal és közéleti emberekkel folytatott beszélgetéseikről írásbeli jelentést tesznek a Sigurantának.
Gyaluitól hallottam ma, hogy a múlt héten a banktisztviselők műsoros táncmulatságot
rendeztek, melynek műsorát Roboz úrék gárdája szolgáltatta volna. Mire azonban megtudták, hogy kikkel van dolguk, az estélyen az egész műsort törölték.
Pap Domokos barátomhoz szombaton beállított, s ott hált az a Dávid Lajos nevű brassai
volt honvédtiszt, aki miatt ezelőtt egy évvel Hirschlert3883 elfogták. Ott menekült székely
tisztnek adta volt ki magát. Most mint a hadbírósági tárgyaláson fölmentett ártatlan szerepelt. Jellemző, hogy állandó utazási igazolványa van, s a Pap Domokosék udvarán is a
Siguranţa egy ott lakó alkalmazottját kereste, és csak mikor az nem jött haza, akkor fúrta be
magát éjjeli szállásra Pap Domokoshoz. Ez is egy gaz kém.
Szombaton délelőtt Aranka sógornémhoz is beállított délelőtt 11 tájt egy román főhadnagy. Megkérdezte, hogy tud-e franciául vagy románul? Mondta, hogy nem. Erre egész
orcátlanul leült, reákönyökölt a zongorára, s kijelentette, hogy neki mosdóvíz kell, és ő ott
fog két óráig maradni, hogy pihenjen. Aranka tiltakozott, hogy az nem vendéglő, s beküldte
egyik rekvirált lakásba a férfilakóhoz. Mikor azonban meglátta, hogy a lakó otthon van,
nem akart odamenni, hanem ismételte szemtelen követelését. Sógorném behívta Onigát, a
lakót, aki szép szerével igyekezett megmagyarázni neki, hogy úri háznál van, s távozásra
kérte. Most megkérdezte, hogy ki a férje Arankának és hol van? Mire megmondták, gyalázatosan piszkolni kezdte, hogy bolseviki, s nem Szibériában, hanem Budapesten van. Reprodukálhatatlan szavakkal illette a magyarokat, s Arankát megcsapatással fenyegetve és
könyökével meglökve, nagy bajjal távozott.
Ilyen aljas, gyáva inzultus ellen most sem védekezni nem lehet, sem orvossága nincs.
Oniga elment, s állítólag jelentette egy titkosrendőrnek, de ez a térparancsnoksághoz
utasította. Itt egy őrmestert adtak melléje, de mire azzal a Biasini szállóig ért, a gazember
már ott sem volt, s nyomát vesztették.

3880 Mocsonyi Antal (1882–) fényi birtokos.
3881 Branyicskai gróf Jósika Sámuel (1848–1923) a főrendiház elnöke, 1885–1888 között Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja, az Erdélyi Római Katolikus Státus elnöke. Az Országos Magyar
Párt elnöke, a román szenátus tagja.
3882 Új Ember címen 1920 április és szeptember közt Kolozsvárt megjelent politikai és kritikai hetilap, szerkesztője Roboz Imre.
3883 Hirschler József.
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Följelenteni hiábavaló, mert ott azt kérdik, hogy ki volt, s ha végül megfognák is: az
ember ki van téve e gyalázatos terror-uralom alatt annak, hogy az ilyen aljas gyáva fráter
valamit hazudik az emberre, s akkor a panaszos van kitéve az üldözésnek és száz szemtelenkedésnek.
Április 2., nagypéntek.
Kétnapi fekvés után tegnap fölmentem a levéltárba, s folytattam a munkát délután a
Csiszár-kertben is.
Balogh Ignáctól hallottam, hogy szombaton délután minden valószínűséggel ugyanaz a
gazember, aki délelőtt Aranka sógornőmnél szemtelenkedett, délután a Múzeum utcában
Désy Ágost postatanácsoséknál is hasonlóan próbálkozott. Azonban itt már a háziasszonytól a klozet után is tudakozódott, s lovaglóostorát és felső kabátját az asszony őrizetére bízta,
míg ő kiment dolgára. Désy otthon feküdt betegen, s csak azzal kerülték el a szemtelen
betolakodást, hogy Désy ragadós betegségére hivatkoztak.
Este is ott sétált a lakás előtt, s hazavárta a román lakókat, akiktől szállást kért, de nem
kapott.
Érdekes helyzet az, amibe most kerülnek az erdélyi románok.
Egy évi boldogságos Nagyrománia után mennyire látszik, hogy a különböző hagyományok, más életviszonyok, eltérő mívelődési alap és történelmi fejlődés, valamint gazdasági
helyzet és kapcsolatok idők folyamán, a természet rendjén alakult eredményeit nem lehet
nehány törvénymázzal elhazudni! Most már a Kormányzótanács föloszlatását nem akarják
az erdélyiek törvényesnek elismerni, mert csak királyi dekrétummal történik.3884
Április 17., szombat.
Kétheti betegeskedésem miatt nem írtam semmit föl. Influenzám, s ebből jött bélhurutom volt, mely még most is tart. Elfernél3885 is jártam. Úgy lefogytam, hogy 63 kiló vagyok,
mint mikor a honvédönkéntességből kijöttem.
Tegnap Végh Mihály temetésén voltam. Hirtelen halt meg szívszélhűdésben, már megváltás volt szegénynek a szép gyors halál. Évek óta betegeskedett. Tabese, s érelmeszesedése
volt. Most egy évi szabadságot kapott. Azelőtt is negyedévekig kellett többször helyettesíteni. Nem győzte már a megnehezült idők munkáját, s igazán messzemenő humanizmussal
és kímélettel járt el vele szemben az egyház, hogy nem nyugdíjba küldte, csak szabadságolta.
Korlátolt felesége mindemellett vádolja azokat, kik mind az egyház, mind a saját érdekében
szabadságoltatták, és Vári Albertnét3886 az utcán azzal támadta meg, hogy ezek okozták a
halálát. Ferenczi Gézát, Várit, Kovács Kálmánt szidta. A fájdalom elkeseredése megérthető,
de a rosszindulatú korlátoltság visszataszító. Püspök leánya,3887 s oly kevés intelligenciája
van, mint egy kisiparosnénak.
Szerdán, 14-én délelőtt beszéltem Buzogánnyal,3888 az abrudbányai unitárius pappal.
Mondja, hogy a havasi oláhok közt féktelen izgatás folyik a parasztköztársaság mellett.

3884 L. A Kormányzótanács feloszlatása. Ellenzék, 1920. március 9. 50. sz. 6. és Befejeződött a Kormányzótanács felszámolása. Ellenzék, 1920. április 28. 90. sz. 4.
3885 Elfer Aladár.
3886 Vári Albert felesége, Ferenczy Anna (1872–1963).
3887 Végh Mihályné Ferencz Zsuzsa.
3888 Buzogány Kálmán.
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Francu Amos, Pop Csicsó Stefan3889 és más bujtogatók járják a falvakat. Iancu3890 sírjához
százával vitték a fanatizált embereket megesketni.
Itt, vagy egész Romániában akarnak parasztköztársaságot, az nem bizonyos.
Jó kilátások nekünk. Az intelligencia uralma a földön hever. Félművelt demagógok és
stréberek, nagyszájú nemzetiségi túlzók a felkerekedett parvenü türelmetlenségével és
szemtelenségével tűrhetetlenné teszik eléggé az életet, s most paraszt-uralom „mosolyog”
reánk. Egy pásztorműveltségű nép közóhaja legyen az államkormányzó bölcsesség! Olyan
tömegeké, melyek falujok határán túl nem látnak, s olyan gazdasági fokon álló embereké,
kik a drága gyümölcsösből és a Maros melléki első osztályú szántóföldből egyaránt legelőt
akarnak csinálni.
Tegnap már azt hallottuk, hogy a villongó román pártok kibékültek, s Petala tábornoknál3891 békevacsora készült.
Egy gyermekkori emlékem jut eszembe. Marosvásárhelyt két izmos sátoros cigány két
nagy késsel rontott egymásra. Szemük szikrázott, s az elszánt roham láttára hajunk égnek
állt. Az asszonyi vásári közönség sikoltozva futott szét, hogy a gyilkosságot ne lássa.
Egymáshoz érkeztek. Ekkor a fölemelt késeket leengedték, s elkezdtek dühösen veszekedni – de nem bántották egymást. Azok reményeire jó józanító emlék ez, akik a román
összeveszéstől remélnek valamit.
Magyarországtól még jobban el vagyunk szigetelve, mint eddig. Alig szivárog be valami
hír. A drágaság ott még nagyobb, mint itt. Ott egy kiló hús Budapesten 160, egy kiló zsír és
cukor 200–200 korona.
Erdély sorsáról most csak a tények beszélnek nekünk. Ezekkel szemben nem ér semmit
egy-egy naiv, túlzó optimista, hiszékeny reménykedés. A virradat messze-messze, ki tudja,
mikor lesz. Most csak a sötétség az életünk.
Barabás Bélától hallottam a dicsőszentmártoni földreform-gyűlést. Beidézték az érdekelt birtokosokat, s minden faluból 3–3 bizalmi embert. Ezek ellenőrzésére aztán megjelent
minden községből 3–4–5 szájas bolsevista demagóg.
Caluciu prefektus olyan tartalmú beszéddel nyitotta meg a gyűlést, mely röviden azt jelentette: Mindent megkaptok, mert megígértük. A birtokos urakat pedig figyelmeztettem, hogy
ne próbáljanak ellenszegülni, mert nem abban az időben vannak, hogy valamit elérhessenek.
Az eredmény természetesen a parasztszarvak teljes fölemelése volt. A félrészeg bernádi
oláh pap odaállott br. P[etrichevich] Horváth Arthur elé, s orra előtt hadonászva ordított
reá: Tudja meg, hogy ha a bernádi birtokrészét nem engedi át a bernádiaknak: én fogom
magát lelőni. És Krisztus e jó példamutató szolgáját egy szóval sem utasították rendre. A
parasztok pedig azt látták, hogy most lehet és szabad, s holnap meg azt hiszik, hogy így kell
az urakkal beszélni.
3889 Ştefan Cicio-Pop, korábban Pop Csicsó Istvánként (1865–1934) országgyűlési képviselő, a Román Nemzeti Tanács elnöke, az Erdélyi Román Nemzeti Párt egyik korifeusa. Szélsőségére jellemző, hogy a román Comité nevében már 1918. november 9-én ultimátumot adott a magyar
kormánynak, mely szerint csak úgy tudják garantálni a rendet, ha 24 vármegye, valamint Csanád és Ugocsa egy része román kézre jut. Megegyezés hiányában fellázítják a román parasztokat, így megismétlődhetnek az 1848-as atrocitások. Mariska Zoltán: Apáthy István politikai
szereplése és pere i m. 83.
3890 Avram Iancu (1824–1872) jogász, az 1848–49-es magyar szabadságharc elleni román felkelés
vezetője.
3891 Nicolae Petala.
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Gidófalvy Pista 200 holdas sövényfalvi gazdaságából 46 holdat vettek el, benne a 23 hold
összes kaszálóját. Most jövőre sem búzát nem vethet, sem marháinak nincs takarmánya.
Állatállománya nagy részét el kell hogy adja. Dobokán legelőjére be kell engednie a falusiak
juhállományát. Ezzel szemben 30 drb marháját neki is beveszik a falusi legelőre. Kötelezték
200 hold feles kukorica vetésére, ott, ahol a kukorica csak minden 3–4 évben válik be.
Délelőtt Borza Alexandru drral tárgyaltam. Egyik kívánságuk dr. Schneller Vilmos elejtése volna a tisztviselők névsorából. Ebbe semmi esetre sem mehetünk, mert ő választott
tisztviselő, s hozzá semmi köze sincs az államnak. A másik, hogy a Kormányzótanács által
reánk küldött intézeti igazgatókat mind hívjuk meg a választmányi ülésekre. Ebbe sem
mehetünk, mert a kinevezés nem jogos, csak tényleges hatalmi helyzetet teremtett. A gyakorlati megoldásig mi belémentünk abba, hogy képviseltetésüket tanácskozási joggal elfogadjuk, de nem adhatjuk föl az elvet, hogy velünk szerződéses viszonyban nem levő fél
kinevezett embereit befogadjuk, s gyűjteményeinket és embereinket kezükbe adjuk.
Ott volt nálam az Új Ember Székely nevű riportere.3892 Beszélgetésünkhöz tanúul behívtam a másik szobából Baloghot3893 és Csilliket,3894 s ott volt Ferenczi Sándor is. Az egyesület
céljait vázolva főleg »arra« annak a megértetésére szorítkoztam, hogy nekünk a társadalom
anyagi támogatására van szükségünk, hogy nyomorultul fizetett nehány tisztviselőnknek
megélhetést nyújthassunk, s valahogy céljainkat is szolgálhassuk. Ma a katonai diktatúra
mellett, s a jelenlegi viszonyok közt tehetetlenek vagyunk, s a javuló jövendőtől várunk.
Április 18., vasárnap.
Teljesen nyárias meleg van már majd két hete. A cseresznye- és meggyfák, sőt, a szilva és
körtefák is teljes virágzásban pompáznak a naposabb helyeken. A májusfák mind fehérek.
Aztán jönni fog a visszaesés és tönkremegy minden, mert az bizonyos, hogy a legelső esővel
beáll a hideg, s még hóra is el lehetünk készülve.
Az este itt volt Aranka sógornőm. Mondja, hogy Zsakó bácsiéknak Bokajbancsak 30
holdat hagytak a kezükön, s három szép gyümölcsösüket is követelik. Ez az oláh paraszt.
Soha gyümölcsfára nem áldoz, legfennebb lop. Fogalma sincs annak az értékéről, s azt tartja
róla, hogy a gyümölcsöt az Isten adja, hogy az ember megegye. Az, hogy azért más költött,
fáradott: nem számít. S most követeli a másét, hogy tönkretegye, mert gondozásához nem
ért, s aztán kivágja, és az üres kertbe kukoricát vethessen puliszkának.
Tegnap hallottam Zayzon Adéltól, hogy a minorita rendház főnöke3895 a templom sekrestyéjében lakik, úgy elrekviráltak a rendházban tőle minden lakható helyiséget.
Öröm a házhoz. A Trefort u. 13. és 15. számú két házat, hol mi is lakunk, a Román
Agrárbank megvette br. Wesselényi Miklósnétól 3 millió koronáért.
Jellemző vásár. Azt a két utcasort, a most megvett házaktól lefelé, a sarokig klinikaépületeknek szánták. A bank előállott azzal, hogy úgyis ki fogják az épületeket sajátítni. Ismerve
a román kisajátításokat: Wesselényiné a nagyobb kár elkerülésére belement a vásárba.
Záloglevelekben fizetik a vételárat, s a bank nyerni fog nehány milliót az államon, melyet
majd mi polgárok adózunk le. A magyarok pedig szidni fogják Wesselényinét, amiért
román kézbe adta a házakat.
3892
3893
3894
3895
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Székely Imre, az Új Ember belső munkatársa.
Balogh Ignác.
Csillik Bertalan.
Csák Alajos Cirjék (1855–1934) szereztes, teológus. 1895–1907 között az aradi, majd a kolozsvári minorita rendház főnöke.
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Nekünk, úgy hallom, hogy novemberre mondanak fel. Aztán mehetünk lakni, ahova
akarunk, mert most szabadság van erre is.
Április 19., hétfő.
Délelőtt volt búcsúzni Balogh Ignácnál és nálam Désy Ágost postatanácsos. Régi jó
ismerős, derék, jó érzésű ember. A spanyol láz után megviselve indul útnak a családjával.
Nehéz szívvel búcsúztam tőle.
Ma szólítottak nyilatkozattételre, hogy maradunk-e román államszolgálatban továbbra
is, és román állampolgárok akarunk-e lenni jövőre vagy nem? Újra revolver. Ennek a fölhívásnak a békekonferencia döntése után van helye. Most csak visszaélés a helyzettel. Máról
holnapra nyilatkoztatni, hogy aki nem szájuk ízére nyilatkozik, azt üldözhessék: igazi balkáni eljárás.
Este.
Délután jártam Szentpétery Zsigmondnál, de nem beszélhettem vele, mert Stancsullal3896
el volt foglalva. Innen Erdélyihez mentem. Mielőtt végezhettem volna vele, odajött Lendvay
Anna és Szolnay Margit, s majd két órát rotyogott velük. Végre is félben maradtan hagytam
ott dolgunkat, csakhogy eljöhessek. Buday Árpádot sem találtam otthon. Végül elkéstem
attól is, hogy Szentpéteryt a lakásán megkaphassam. Aztán Borbély Pista felhívott a könyvtárba, később bejött Kovács Kálmán is, és kilenckor jöttem onnan el. Semmit sem végeztem.
Reggel újra mindent elölről kezdhetek, s ha Isten megsegít, újra nem végzek el semmit.
Április 20. kedd.
Délelőtt újra járás-kelés, tanácskozás volt. Reggel Szentpéteryt kerestem a lakásán, s a
hivatalában találtam meg. Ő kimegy most, ha útlevelét megkapja, 1 hónapra Budapestre, s
el is készül innen végleg. Útközben a Jókai utcában találkoztam Sándor Imrével s Réz
Mihállyal. Réznek elmondtam helyzetünket. Beszéltem a ref. kollégiumban röviden Budayval is. E beszélgetés folyamán az a benyomásom alakult, hogy a könyvtárnál megfogalmazott nyilatkozat túlment azon, amit kérnek.
A könyvtárban Gyaluiról Valentiny, Ferenczi, Puskás3897 és én két óránál tovább tanácskoztunk. A kérdés rosszul van beállítva. Így három kategória alakul. 1. Az esküre jelentkezőké, melyet eddig egyedül Günther Olga képvisel. 2. Akik nem hajlandók román állami
szolgálatba lépni. Ilyenek Puskás Endre, Winisch Nándor, s a szolgák nagy része. A harmadik csoport hajlandó később román állami szolgálatra, de csak a béke aláírása után. Ezt
azonban a megfogalmazott nyilatkozat igen széles értelmi nyúlékonysággal fejezi ki.
Délután Budayval beszélve arról győződtem meg, hogy elég egy kimutatás fölterjesztése
is, s akkor a fizetéseket e szerint állapítják meg. Gyalui alighanem elgaloppozott a Rektorral3898 tárgyalva.
Április 23., péntek este.
Háromnapi tépelődés, töprengés és ingadozás után nagyjában az most a helyzet, hogy a
könyvtári személyzet két részre szakadt, de még most sem teljesen biztos, hogy kik tartoznak egyik, s kik a másik részhez. Arra mindenki hajlandó, hogy ott legyen, maradjon és
3896 Sztancs Miklós, bolti szolga.
3897 Puskás Endre.
3898 Sextil Puşcariu.
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dolgozzék, de attól mindenki fázik – Günther Olga kivételével –, hogy elkötelezze most
magát. Holnap délelőtt végleg dönteni kell.
A Régiségtártól elkért kimutatás címe, melyet ők ártatlan sablonnak tartottak, ez: Kimutatása azon adminisztratív személyzetnek, mely állandóan román állami szolgálatban
marad. Nekik Theodorescu professzor3899 azt mondta, hogy csak a költségvetési előirányzathoz szükséges kimutatásról van szó.
Nálunk az altisztek és szolgák több fizetést kérnek, de nyilatkozatot aláírni nem akarnak.
Ebből pedig így semmi sem lesz. Mikor ma Gyalui elment Puşcariu rektorhoz, az azt
mondta, hogy nem engedi terrorizáltatni magát, s ha kilépnek: Romániából kap személyzetet helyettük. Óriási baj volna a betanult és megbízható személyzetet tudatlan, durva és
megbízhatatlan emberekkel kicserélni.
A személyzet nagy részénél éppen az a baj, hogy nem látják be eléggé azt, hogy miféle
rettentő kár az, ha kivonulnak, s a sok milliót érő magyar társadalmi, egyesületi vagyont
olyan kezekbe ejtik, melyek azt kellően becsülni sem nem tudják, sem nem akarják. A helyzetet nem ismerő, tudatlan és szájas emberek kotnyeles belészólására többet adnak, mint
annak a megfontolására, hogy mi lesz, ha otthagyják, és durva idegenek kezére juttatják egy
hazafias és színpadi pózzal történő kivonulás után nemzeti kincseinket.
Én mindent megfontolva úgy határoztam, hogy bármi áron maradok, mert így használhatok többet. Maradásom úgysem végleges, mert ha az E. M. E. a tisztán nemzeti jellegű
gyűjteményeket önálló kezelésébe veheti, akkor úgyis a gyűjteménnyel tartok. Én nem az
állami szolgálat céljából megyek be, hanem eszköznek tekintem azt arra, hogy egy darabig
ezen az úton a levéltár mellett maradhassak, s megőrizhessem, amennyire tőlem telhetik,
addig is, míg újra önálló magyar, egyesületi kezelésbe juthat.
Valentiny, Ferenczi, Andrasovszky,3900 Karl Béla, s még páran a maradás mellett nyilatkoztak. Puskás,3901 Lendvay Anna, Szolnay Margit, Winisch,3902 Balogh Ignác nem jelentik
ki, hogy román szolgálatba hajlandók lépni. Vrannay Erzsébet, a legtöbbet érő női alkalmazott pedig beadta lemondását, s csak múzeumi megbízását tartotta meg. El is utazott, hogy
Aradnál kiszökjék.3903
Fodor Jolánt mint buzgó katolikust az eskü kérdése bántja. Tegnap délután a Mátyás
király téren eléggé magyaráztam neki, hogy a fő kérdés az: hogyan lehetünk több hasznára
az ügynek, de neki nem ez a fő, hanem vallásos és lelkiismereti felfogása.
Az aztán a baj, hogy a szolgálatban maradókat máris sanda szemmel nézik a többiek, s a
városban félszeg hírek vannak elterjedve az egész ügyről.
Gyalui szerepét nagyon kellemetlen beállításba hozza az a helyzet, hogy a múlt héten
kapott 10.000 lei előleget. Ő most házasodni készül. Ötvenhárom éves korában elveszi
Kálmánovics Ella volt válaszúti trafikosnőt, egy 30 éves elvált asszonyt. Neki a pénz ide kell,
de ezt sokan nem tudják, és gyanúval illetik, habár csak lappangó gyanúval is. Viszont
Valentiny kissé túlbuzgón igyekezett magyarázni a nyilatkozattételt, s neki rossz anyagi
helyzetéből magyarázzák a készségét.

3899
3900
3901
3902
3903
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Dimitrie Theodorescu, a román egyetem Archeológiai és Érmészeti Intézetének igazgatója.
Andrasovszki János, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár kezelő gyakornoka.
Puskás Endre.
Winisch Nándor.
Winisch Nándorné Vrannay Erzsébet.
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Délelőtt jártam Kolosváry Bálintnál.3904 Lendvay Anna, Szolnay M[argit], Major,3905
Cserey,3906 s úgy látszik, hogy még többen is jártak már ott. Érdekes, hogy Kolosváry is úgy
fogja fel a helyzetet, hogy helyes, ha maradunk, sőt, nehánynak eleitől fogva kellett is
maradni, de Gyaluinak le kellett volna mondani. Megmondtam neki, hogy ez az elméleti
korrektség a gyakorlatban mit jelentett volna.
A személyzetből ma vezetőnek egyik sem alkalmas, de különböző okokból arra sem
való, hogy a Gyalui távozásával kinevezendő okvetetlen román igazgatóval szemben helyét
megállja. Mi azt jól tudtuk, s kivált én – de a személyzet többi része is – egyenesen kértük a
maradásra. Ő így százszorta nagyobb szolgálatot tett, mint egy angolos távozással.
Arra a megjegyzésre, hogy a nyilatkozat ügyét a fizetésrendezés kívánsága bolygatta fel,
megmondtam, hogy az régi dolog. Eziránt a személyzet ezelőtt fél évvel tett lépést, de mikor
látták, hogy ez az esküt vonja maga után a nyomorult díjazás mellett is, hallgatott mindenki.
Azonban ne feledjük, hogy míg pl. Valentiny 19 évi szolgálat mellett a IX. fizetési osztályban
van, s nagy családot tart el, Balogh Ignác 10 évi szolgálat mellett 570 kor. havi díjból harmadmagával kell hogy éljen. Sapienti satis. Ez az adósságba és nyomorba vezető út. Ez a
múlt bűne. Erdélyi tehetetlensége miatt jutott a személyzet ebbe a rettenetes helyzetbe. Ma
ilyen díjakból élni lehetetlen. Egy szabólegénynek egy hétre több a fizetése, mint ott a személyzet fele részének egy hónapra. Ilyen embereket nem szabad hibáztatni, ha megélhetésükért szót tettek, annál inkább, mert azóta szenvedik a nyomorúságot, s hallgatnak.
Április 29., csütörtök.
Vasárnap 46 fiúval a Majláth-kútnál jártunk. Az első kirándulás az idén. Az utat újra
elvétettük, s negyedórás bolyongás után értünk fel a kúthoz, ahol ott találtuk az Erdélyi
Bank több mint 30 tisztviselőjét és tisztviselőnőjét. Engem Nyírő Zelma tésztával, Benczédi
Laci egy pohár borral kínált meg.
A fiúk többsége felsőosztályos volt, az V-ön felül. Az V-ből voltak a legtöbben. Elénekelték a Himnuszt, a Szózatot, a lengyel himnuszt. Velük énekeltem én is. Keserű érzés, hogy
másfél év óta nemzeti dalainkat sem szabad énekelni. Szinte sírva énekeltem velük, s egészen lehangolt az a tudat, hogy hova jutottunk. Este 3/4 9-re értünk haza.
Szombaton délután voltam Metcalf és Snaw bostoni unitárius papokkal és Witte buffalói
pappal3907 az óvári zárdában. Megmutattuk nekik, mint egykori 1568–1697-ig volt iskolánkat. Ott voltak Gálffy Lőrinc, Varga Béla, Pap Domokos és én. Trefán Leonárd provinciális3908 igen szívesen fogadott. Szobájában búcsúzóra cigarettával, s egy pohár jó magyarigeni
borral kínált meg.

3904 Kolosvári Kolosváry Bálint (1875–1954) jogász. 1906–1921 között a kolozsvári egyetem jogi
karának tanára.
3905 Major András.
3906 Cserey Árpád, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gépésze.
3907 1920. április 15-én az amerikai unitárius társulat küldöttei, Sidney B. Snaw, Joel H. Metcalf és
Edward B. Witte lelkészek Kolozsvárra érkeztek. Április 28-án Gálfi Lőrinccel az unitárius emlékhelyekre, Tordára, majd Dévára utaztak. Május 4. és 12. között Kolozsvárt voltak, és tervet
készítettek a segélyül hozott 14000 dollár kiosztására. Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök… i. m. 127.
3908 P. Trefán Leonárd (1874–1945) ferences szerzetes, tartományfőnök, házfőnök, Erdély „sajtóapostola”. A Szent Bonaventura nyomda és könyvkötészet megalapítója.
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Most láttam a templomnak a szentélytől számított első oldalkápolnájában azt a gyönyörű feszületet, mely Szentbenedekről a Kornis grófoktól került oda.3909 A zárdában román
korinak mondják, de egészen reneszánsz.
Most járt a kezemben Kájoni János3910 két eredeti énekeskönyve. A levéltárat nem láttuk.
A szép refektórium teljesen tele volt a kiüldözött tisztviselők odaraktározott bútoraival.
Vasárnap voltam a templomban. Gyönyörű közönség volt. Borbély Pistától hallottam
Witte egy igen jó megjegyzését. Ő beszél németül is, s Borbéllyal beszélgetve ez azt mondta,
hogy a mi helyzetünk most olyan itt, mintha az Egyesült Államokra Kanada kiterjesztette
volna az uralmát. Witte rögtön megjegyezte, hogy nem, mert amint ő Románián átutazott,
s most már látja: a helyzet inkább arra emlékeztet, mintha az Egyesült Államokat Mexikó
venné impériuma alá.
Tegnap délután járt nálam Paclisan Zeno, az új román állami levéltár igazgatója.3911
Betegségem alatt helyszíni szemlét tartottak nélkülem és nélküle, s az én szobámat jelölték ki neki. Ma megkezdtem a kiürítést. Arra kértem, hogy a múzeumi utolsó terembe ne
hozasson nem múzeumi anyagot, mert így lehetetlen tudományos gyűjteményt felelősséggel őrizni s kezelni. Mondtam neki a városi levéltár gaz eladását. Ő Deákot,3912 a nyugalmazott iszákos tanárt, akit levéltárosnak tettek, képesnek tartja arra, hogy pár liter borért ilyen
üzletet csináljon. Kérdezte, hogy miért nem szóltunk róla, s miért nem jelentettük fel a
visszaélést. Mondtam, hogy azért, mert könnyen megeshetett volna, hogy a tolvaj helyett
minket ültettek volna be a tömlöcbe. Mert ebből is román- és presztízskérdést csinálhatnak,
s hogy bebizonyuljon, hogy semmi baj sem történt, a hibás embert futni hagynák, s aki
vádolta, azt üldöznék.
Állami levéltárak anyagát a népkönyvtár helyiségébe akarják helyezni raktárba, s
Paclisan ugyancsak szeretné hogy az Erd. Múzeum levéltára menjen ki az épületből. Figyelmeztetett, hogy az E. M. E. gyűjteményei az egyetem autonómiája miatt nem maradhatnak
sokáig így. Én is megmondtam, hogy az autonómiának ugyan semmi köze sincs a mi gyűjteményeinkhez, de mi sem bánjuk az elválást, mert itt a nyelvkérdés az ütközőpont, csakhogy a Múzeum-kertért nekünk tessék megfelelő épületet adni, mert a szerződés erről gondoskodik, s ez az államon maradó kötelezettség.
A román nemzeti párt vezetőiről és a Kormányzótanácsról megmondtam, hogy türelmetlen, egyoldalú, túlzó és sokszor rosszindulatú emberek voltak. Ő is akceptálta ezt. Természetesen ő Averescu-párti.3913
Midőn mondtam, hogy Maniuék3914 úgy csináltak, mint a cseléd, amelyik vérszemre
kapva, beteg régi gazdáját az asztal alá ülteti, s az aljas bosszúvágy és megaláztatás célja
vezette sivár negatív irányú politikájukat, nem mondott ellent. Sőt, mikor Maniu konok
természetét említettem, azt mondta, hogy több annál: gazember. Neki Balázsfalván szomszédja volt. Ő jobban ismeri. Ezt 1913-ban egy papnak levélben is megírta, s nincs oka ma
sem más véleménnyel lenni róla.
3909 Felvinczi Takács Zoltán: Kornis-kereszt. Pásztortűz, 1941. 10. sz. 651.
3910 Kájoni János (1629–1687) ferences szerzetes, orgonista, orgonaépítő, énekszerző, nyomdaalapító, botanikus, Erdély korabeli zenei gyűjteményének, a Kájoni-kódexnek az alkotója.
3911 Zeno Pâclişanu.
3912 Kelemen Lajos: Jelentés a kolozsvári Állami Levéltárról. (Kolozsvár, 1940. október 12.) L. Kálnoki
Kis Tamás: Reménytelen reménységben i. m. 146.
3913 Alexandru Averescu.
3914 Iuliu Maniu.
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Fölhívta figyelmemet a Romania vezércikkeire, amelyekben ő kellően méltatja Maniut.
Szerinte dolgaikat ők, a mérsékeltek is szégyellik.
Május 1., szombat.
Erzsikém tegnap járt Elfernél. Ma én is ott voltam, hogy a neki megígért receptet elhozzam. A vizsgálat eredménye az, hogy belől most is vérzése van, s Elfer semmi jóval nem
biztat.
Oly lesújtva jöttem el, mint akivel halálos ítéletet tudatnak.
Mindenható jó Isten, milyen megpróbáltatás elé viszel, hibáimért! Istenem, múljék el
tőlünk ez a rettenetes keserű pohár. Légy irgalmas földre sújtott lelkemnek.
A könyvtárban folytattam szobám kiürítését. Ott is a megválás borzasztó gondolatai
kínoztak, és többször nem tudtam visszafojtani sírásomat.
Megszokott kedves helyemtől is keserűséggel búcsúztam, s úgy éreztem, hogy ma megindultam lefelé életem szomorú lejtőjén.
Délelőtt találkoztam Bochkorral3915 és Réz Mihállyal, tegnap este Pap Domokos édesapjával.
1920.
»aug.« Dobokán voltam az idén augusztus 19-től augusztus 29-ig és szeptember 5-től
27-ig.
Kimenetelem napján velem egyszerre jött Simon Aladár dr. nőorvos is. A fiatalasszonynak már akkor jelentkeztek a szülési tünetei. Fennmaradtunk éjjel is és aug. 20-ára virradólag
éjfél után 5 percre megszületett a kis leányka.3916
Az olyan hősies viselkedés ritkaság, amilyent ennél az asszonynál tapasztaltam. A nagy
fájdalmakat minden panasz vagy jajszó nélkül viselte. Mi a hálótól a második szobában
ültünk. Csak egy ajtó volt betéve és egyetlen hangot sem hallottunk. Idegzet vagy természet
dolga, de nagy szerencse.
Augusztus 30-ra bejöttem az Unitárius Egyházi Főtanács gyűlésére.3917 Nem gondolt
szép számmal jöttek össze mindenfelől tagjaink. Aug. 30-án választottak meg a főtanács
tagjának 73 szavazatból 72-vel. Én kaptam az összes választottak közt a legtöbb szavazatot.
Meglepett ez a teljes bizalom, s örvendtem neki. A Képviselőtanács tagjául is megválasztottak ugyanekkor 73-ból 67 szavazattal. Itt is a legtöbb szavazatot nyert tagok közé jutottam.
Itt már nehéz, felelősségteljes kormányzati ügyek és bonyodalmak intézésébe jutok, mely
nem mostani lelkiállapotomhoz való. Ennek nem tudtam úgy örvendeni, mint másik kitüntetésemnek.
A főtanácsi gyűlés komoly, szép, méltóságos volt. Egyszer vált csak viharossá: midőn Péter
Sándor pap felszólalt Györffy István homoródszentmártoni volt kántortanítónk, a legelsők
3915 Bochkor Mihály.
3916 Gidófalvy Etelka, becenevén Buba (1920–1986), ifj. Gidófalvy István és felesége, Pataky Etelka
leánya, Dr. Tóth Gyula (1908–1977) ügyvéd felesége.
3917 A nyári szabadságolások miatt csak később értesülhetett arról, hogy volt tanítványai – élükön
Gergely Pállal – alapítványt jegyeztettek be. Az Unitárius Egyház Képviselőtanácsa levélben
köszönte meg nemes gesztusukat, és „elismeréssel vette tudomásul, hogy a kolozsvári főgimnáziumban 1919/20. isk. évben végzett ifjak 2000 koronás alapítványt tettek egy jó magaviseletű,
szorgalmas tanuló jutalmazására”. Ferencz József és Kovács Kálmán levele Gergely Pálnak (Kolozsvár, 1920. július 8.). MTA Kt. Ms 1054/4.
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közt stréberül behajlott állami igazgató és jegyző (!) ügyében. Hirtelen be kellett fejeznie
mondókáját, melyben – mint mondta –, barátja számára akart elnézést és megbocsátást kérni.
Szeptember 3-án és 4-én hordtam át a református és unitárius klenódiumokat az unitárius egyházi levéltárba. Első nap Pap Domokos, másodnap Gál Gyula, a Gál Kelemen deák
fia segített.
Szeptember 4-én délután szólított föl Széll Kálmán dr.3918 az utcán a ref. tanárképzőben3919 előadások vállalására, megbízásból. Terveim mások. Haboztam, s kétségeskedtem,
de végre másnap reggel bejelentettem, hogy vállalkozom. Átmenetinek tekintem vállalkozásomat, s hiányzó helyeket pótoló 0-nak tartom itt magam.
Szeptember 5-én délután jártam Gidófalvy Pistával és Nagy Árpád dobokai ref. pappal
Magyarköblösön. Rettegi György, az emlékíró lakóhelyét rég kívántam látni, de most
emlékiratai »után« újabb elolvasása után különösen. Szép, költői, festői fekvésű, de szegény
határú falu, rom magyar nemességgel. A templomban Sipos Dávid kidei kőfaragó szép faragott kőszószékét különösen azért kívántam látni, hogy ezen az alapon más műveit is megismerhessem. Eddig csak a bonchidait láttam, mely 1908-tól rajzban is megvan nekem. Jó
hasznát vettem a megtekintésnek, mert később, szept. 12-én vasárnap du. Páncélcsehen, s
szept. 26-án Kidében is ezen az alapon konstatálhattam, hogy ott is Sipos Dávid szép munkái vannak.
Az idén jártam kétszer benn Szamosújvárt. Eddig csak mellette utaztam el.
A barokk és rokokó építészeti emlékeknek itt a gazdag örmény polgárházakban és
nemesi kúriákban soha nem álmodott gyönyörű gazdagságát láttam. Nehány rajzvázlatot
csináltam, midőn másodszor voltam benn Gidófalvy Pistával szept. 7 tájt. De ide kitűnő
műszaki rajzoló, s nem olyan alkalmi kontár kellene, milyen e téren én lehetek. Gyönyörű
albumot lehetne kiadni ezekből a szép emlékekből, s tán a módos örményekkel ezt meg is
lehetne idővel csináltatni.3920
Az árszabási rendelet életbelépése napján voltunk benn másodszor. A vendéglőben két
porció ebéd volt csak, amit mi ettünk meg Pistával. A később jött papnak már a Pista egyik
otthagyott csontdarabját hozták be egy másik csonttal a vöröskáposzta mellé.
3918 Széll Kálmán (1884–1952) tanár, fizikus. 1910-ben a kolozsvári Református Kollégium, majd a
tanárképző, 1920 után a felekezetközi magyar tanárképző főiskola tanára.
3919 Felekezetközi egyetem = A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem elvétele után az Erdélyben maradt, ki nem utasított tanárok az 1920–21. tanévben egyházi keretekben magyar tanárképzőt állítottak fel. Réz Mihály intézményalapítási ötletét az egyházi vezetők – Majláth Gusztáv Károly római katolikus, Nagy Károly református és Ferencz József unitárius püspök – támogatták. Nagy Károly a református teológia helyiségeit, Majláth Gusztáv az 1919-ben már ötmillió koronát kitevő Fogarassy-alapot ajánlotta fel. Az oktatási intézmény munkáját Ravasz László irányította. Az oktatási munkában a két protestáns teológiára, az Erdélyi MúzeumEgyesületre, a felekezeti középiskolákra és a diakonisszakórházra kívántak támaszkodni. Egyetemi tanárok és más szakemberek között Kelemen Lajost kérték fel előadónak. Az 1920. október
20-án megnyílt „felekezetközi egyetem”-et a tanév végén a román kormány bezáratta. Erdész
Ádám: A kolozsvári felekezetközi magyar egyetem 1920–1921. Történelmi Szemle, 1998. 3–4.
sz. 257–276.
3920 Az örmény város régi építészeti emlékeinek feldolgozását l. Virgil Pop: Armenopolis. Oraş
baroc. Cluj-Napoca, 2002., Nicolae Sabău: Armenopolis, avagy a barokk Szamosújvár. Buk.,
2002. és B. Nagy Margit: A barokk Szamosújvár születése. In: Az örmény Szamosújvár. Szamosújvár, 2004.
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Szeptember 14-én megnéztem és lerajzoltam a kendilónai ref. templomot. A kocsi
elment Bajákiné, a Kolozsvárra bement bába elé, s a visszatérésig mentem a templomhoz.
Szégyelltem már, hogy annyit járok el mellette, s még belül nem láttam. Szép, XIV. sz. véginek látszó épület. Nyugati és déli ajtói XV. századiak. Lapos mennyezetén – a hajóban – gr.
Teleki Pál és felesége Way Kata3921 címere van. Durva, kezdetleges falusi munka, 1726ból.3922 Katedrakoronája ellenben ugyanez évből igen jó és ügyes népies készítmény, de most
igen tarkára kifestették piros-fehér-zölddel. A templom déli bejáratához gr. Teleki László
testvére, Emma3923 most csináltatott éppen ügyes és elég stílszerű előcsarnokot.
A kastély felől a cinterembe 1776-ból való szép barokk díszkapu vezet, melyen a kapu
felett álló kivont kardú angyal mellett a Telekiek vadkecskéje és a Wesselényiek szirénje
állanak. Érdekes, jó hatású díszkapu.
A cinteremben Doureti Kontek László 1742-beli koporsókő alakú sírköve, s mellette egy
másik szép domborműves faragású síremlék van. Ezen kívül Tömösvári Terézia Rédiger
Károlyné3924 szép 1840-beli empire sírköve is a cinteremben áll.
Érdekes, hogy a református pap a címerpajzsból önállósított címerképekben bibliai
vonatkozásokat keresett, s amint mondja, a Telekiek nem tudták azt az egyszerű tényt, hogy
a díszkapun címereik képei szerepelnek. Pedig gyanakszom, hogy a díszkapu előbb nem is
a templomhoz, hanem az udvarhoz készült.
Lerajzoltam a festői kis görög kat. templomot is.
Szeptember nagy részét az almaszürettel töltöttem el. Felügyeltem a munkát, s egész nap
szedtem, hordtam, raktam az almát. Gyönyörű szép termés lett. A hulló almából vagy 150
veder must és ecet lett. A gyümölcs a meleg nyár mellett két héttel előbbre elkészült.
Eljövetelem végéig haladt Kidébe való átmenetelem. Negyedik éve készültem ide.
Pista3925 benn volt Kolozsvárt. S így a cselédek vasárnapi szétcsatangolása mellett csak 11
órakor indulhattam el, mert a lovat nem tudtam egyedül fölnyergelni.
Bádokba érve láttam, hogy ott szép, egyenes záródású román ízlésű ref. templom van.
Közel mentem el hozzá, de nem volt időm a megnézésére.
Egy udvarház kertjén át kikaptam a hegyre, s onnan az erdőkön tovább menve élveztem
a gyönyörű kilátást, mely a Borsa-patak falui felé nyílik. Látszott Borsa,3926 Csomafája, egyszer Kolozsgyula, s itt-ott a szép erdők. Egyszer aztán egy mély völgykatlanban, gyönyörű
erdőkoszorúban elém bukkant Kide. Oly festői fekvésű falu, hogy örömömben elfelejtettem
a lovaglás nem éppen isteni gyönyörűségeit is, melyeket a meredek út veszéllyé fokozott.
Az unitárius templomot a képéről messziről megismertem. Nem messzire tőle szép
nagy kúriaszerű épület látszott. Ezt hittem előbb a papilaknak. Kolozsvárt tudtam meg,
hogy abban Nyírő József az ott volt plébános, e gazdag képzeletű író lakik. Én nem tudtam

3921 Biró Vencel: Vay Kata, Teleki Pálné, mint nevelő (1684–1768). Erdélyi Múzeum, 1939. 4. füzet.
334.
3922 A kendilónai református templomot 1727. augusztus 10-én szentelte fel Deáki Filep József – a
későbbi református püspök – és Hunyadi Ferenc, a Telekiek udvari papja. Herepei János: A dési
református iskola XVII. és XVIII. századbeli igazgatói és tanítói. Kolozsvár, 1941, Minerva. 10.
(Erdélyi Tudományos Füzetek 130.)
3923 Széki gróf Teleki Emma (*1871).
3924 Rédiger Károly (1805–1870 körül) tordai postamester felesége, Tömösvári Terézia (1810–1868).
3925 Ifj. Gidófalvy István.
3926 Kolozsborsa.
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semmit »hogy« erről, s mivel ott sem említették: úgy jöttem el, hogy itthon Kolozsvárt szégyelltem magam, mikor megtudtam, hogy Rómában jártam, s nem láttam a pápát.
Az unitárius pap, az öreg Fülöp Mózes egyedül volt otthon. Fél kettőre értem oda. Ő már
ebédelt, s azt hitte, hogy én is. Így aztán du. 4 tájt ettem két körtét a ref. templomnál ebédre.
Az öreg indulás előtt jó házi szalonnával s friss szilvóriummal vendégelt meg.
A református templom, mely a XVII. sz. elejéig az unitáriusoké volt, jó hétszázados épület. Testvér a bádokival. Bizonyára ilyen lehetett a dobokai is. Lengyel feliratos harangja az,
melyet a reformátusok tőlünk 1718-ban elvettek.3927 Itt is igen szép Sipos-féle szószék van. A
templomnál, s a ref. papnál két és fél órát töltöttem. Este 7 felé indultam, s a gyenge holdvilágon 9-re értem Dobokára.
Másnap igen nyomott hangulatban jöttem be délben Kolozsvárra.
1920. október 17.
Tegnap reggel jött a Levéltárba Orosz Endre, tudakozni az E. M. E.-nek fölajánlott gyűjteményeiről. Ezekből igazában a néprajzi anyag volna leginkább nekünk való. Főleg a
kolozsvári legelők szilajpásztorsága, a vándorcigányság és az oláh etnografikus csoport
nagybecsű. Az utóbbiról Herman Ottó3928 azt mondta, hogy emlékei után ítélve az oláh
paraszt kultúrája néhol hátrább áll a prehistorikus embernél.
Orosz a gyűjteménnyel magát is fölajánlotta, s az E. M. E.-nek nincs pénze. Őri állását
nem tudja biztosítni, mert még mai őreit sem tudja fizetni.
Voltam Ferencz József gyémántlakodalmán, a háznál. Gyönyörű közönség üdvözölte. A
templomból elkéstem, mert Orosz Endre és Ugron István akkor jöttek a levéltárba.
Este a református tanárképző tanári gyűlésén voltam 5–7-ig. Borbély Pistával együtt
jöttem el, s a kollégiumba is fölmentem, hogy Szádeczky Lajos könyveiből kettőt lehozzak.
A vaskályhát a fenyőfa ajtóbélléstől 50 cm-re állították föl a könyvtárosi szobában, a
könyvtárba vezető ajtóhoz. Egyszeri begyújtásra a fa oly forró volt, hogy a kezem égette.
Figyelmeztettem a tűzveszélyességre, de ő nem hiszi. Azt mondta, hogy egy pléh kályhaellenzőt fog odatenni. El se fér. Isten őrizzen.
Délelőtt voltam Gidófalvyéknál, templomban, s Márkinál, és a róm. kat. gimnáziumban,
hogy előadásaim helyét megnézzem. Nem volt még semmi intézkedés.
Délután a temetőben, s Pap Ádám tanárjelölttel az unitárius levéltárban, hogy könyveket adhassak neki tanulni a magam könyveiből, s Acsády Magyarország története I. kötetét3929 a Szádeczkyéből. Este 5–7-ig itthon tanultam. Ettől 1/2 9-ig Arankánál, s Erzsike után.
Szerda, október 20.
Hétfőn megkezdtem az előadásokat. Hallgatóim első évesek: Fábián Irén, Dobai Miklós.
E kettő Székelyudvarhelyről. Az utóbbi másfél évig jogász volt. Kacsó Sándor3930 Mikházáról,

3927 A kidei harang felirata: FILIP KONWARZ WMIESTIE WISSKOWIE 1560. Benkő Elek: Erdély
középkori harangjai i. m. 282.
3928 Herman Ottó (1835–1914) természettudós, néprajzkutató, polihisztor, országgyűlési képviselő.
Kolozsvárt lerakta az állattani gyűjtemény alapjait. 1877-ben megindította és 10 évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket.
3929 Acsády Ignác: Magyarország története VI. Lipót és I. József korában (1657–1711). Bp., 1898,
Athenaeum. (A Magyar Nemzet Története VII. kötet)
3930 Kacsó Sándor (1901–1984) író, szerkesztő, közíró, tanulmányíró.
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Móricz Eszter3931 Kolozsvárról. Több évi egyetemi hallgatás után: Páter Erzsébet3932 és Végh
Katalin3933 Kolozsvárról.
Pap Ádám, a Pap Mózes keresztúri volt igazgató testvérének fia visszament unitárius
teológusnak. Tegnap délután jelentette ezt. Egyszer már elhagyta a teológiát, s most újra
visszabillen. Anyagi helyzete viszi vissza, amint mondja. Hétfőn, és tegnap délután voltam a
kollégiumban, a Nemes Ödön fiánál.3934 Jó játékos, gyenge eszű, gyenge tanuló. Nagyon
kevés van benne az apja tehetségeiből.
Csütörtök, okt. 21.
Reggel megkezdődött az általános sztrájk. Délután kommunista híreket, másfelől a
sztrájk helyenkénti sikertelenségét hallottam. Teljes tájékozatlanságban vagyok.
Biderman Józsi bátyánk anyósa, Mayrné3935 Szadában meghalt. Kimentek a temetésre.
Ma ott hálok náluk, a lakást őrizni. Majdnem egy éve, hogy ott háltam, szegény jó Erzsikém
operációkísérlete idején.
Délben beszéltem újra Gidófalvy Pistával. Tegnap jött be a vonaton. Ma almásszekereivel megy haza, mert a szamosvölgyi vonat nem jár. Kiküldtem tőle a cselédek borravalóját,
s Pfaundler Irénnek a névnapi üdvözletet. A levéltárban a Suki-anyagból válogattam bemutatásra való anyagot. Suki Benedekre3936 ismét megtaláltam a Capistrano János3937 oklevelét
1454-ből. A jegyzékben azért kerestem hiában, mert oklevélborítónak használták, s az
1763-i regestrumba az akkori lajstromozó nem vette föl. Megkaptam az 1314-i első eredeti,
s az 1303-i közbezárt oklevelet is.
Tegnap hallottam először Ferenczi Miklóstól, hogy Csillik Bertalan készül elmenni.
Tőlem ezelőtt mintegy 10 nappal tudakolta a kilátásokat, de most teljes koldusságunk idején
semmi biztossal nem kecsegtethettem, s őszintén megmondtam, hogy most, egyelőre ily
nehéz anyagi viszonyaink közt nem tudom biztatni, bár ugyancsak szeretném, ha biztathatnám.
Délután jártam Szilágyinál,3938 Kolozsvári Rózika húgomnál, s voltam Endes Lajoséknál
is.
Szombat, október 23. este.
Tegnap, s ma is Költő Gábor lakása ügyével bajoskodtam. Nem tudtam annyira menni,
hogy a lakáshivatalba Borbély Pistával – ki a rekvirált szobára pályázik – bejussak, se
annyira, hogy Szilágyival találkozhassam.
A lakáshivatal a vármegyeházban rekvirált helyet magának. Helyiségének találó külső
felirata románul: Árvaszék. Ott tolong a sok lakás-árva a folyosón. Mikor túlságosan meg3931
3932
3933
3934
3935
3936

Móricz Eszter, Móricz István járásbíró leánya.
Páter Erzsébet, Páter Béla leánya.
Végh Katalin, Végh József táblabírósági főigazgató leánya.
Nemes Ödönke, ifj. Nemes Ödön fia.
Melniki Mayr Károlyné, Biderman Józsefné melniki Mayr Mariska édesanyja.
Suki Benedek erdélyi nemes neve a 15. században általa a gyulafehérvári székesegyháznak adományozott gótikus kehely miatt ismert. A valószínűleg kolozsvári ötvösök alkotta kehely készítésének idejét 1437–1440-re teszik. Ma az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár őrzi. Cséfalvay
Pál: Suki Benedek kelyhe. Bp., 1989, Ecclesia Szövetkezet.
3937 Giovanni de Capestrano (1386–1456) ferences teológus, hitszónok, inkvizítor, pápai követ, az
1456-os nándorfehérvári győzelem egyik hőse.
3938 Szilágyi József.
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gyűlnek s foly a zajos társalgás, megjelenik két vagy három rendőr, s az egészet kiszidja és
kitolja a lépcsőházba. A szégyenlősebbek az utcára is kihúzódnak.
A teljes hatalmú kormánybiztos Barb Parthen ügyvéd. Rég ismerem látásból, mert a
Szentegyház utcában lakik. Kilenc óra tájt nagy méltósággal, külön autón érkezik. Állandóan iszik. Régi, megrögzött alkoholista. Otthon most is folyton pálinkázik. Ma hallottam
éppen Imrétől3939 bizalmas részleteket a múltjából. Friedler nevű bőrgyári tisztviselő beszélte
el, aki Gyomán volt ügyvéd. Barb Nagyszalontán volt járásbíró, mikor Friedler megismerkedett vele. Tárgyalásra ment Szalontára, s hosszas várakozás után jelentették neki, hogy a
tárgyalás elmarad, mert Barb járásbíró annyira részeg, hogy nem bíráskodhatik. Erre ő kijelentette, hogy így nem vár, elmegy, s költségeit kéri. Mikor az állomáson már a vonatban ült,
egy dülingező ember hangos kiabálással keresett egy gyomai ügyvédet. Friedler jelentkezett, s akkor kiderült, hogy a járásbíró keresi, hogy kiegyezhessék vele. Ő 80 kor. napidíja
megtérítését kérte, s ezt ott mindjárt ki is fizette, miután előbb hosszasan kérelte, hogy az
ügyért ne tegyen följelentést. Utóbb Barb egy társával váltóhamisításért félévig volt letartóztatva. Ekkor „kellő bizonyítékok hiányában” fölmentették, de mindenki tudta, hogy ez csak
egérút volt számára. A háború folyamán Friedler Kolozsvárra került, s a honvédkerületi
fogháznál volt egy ideig beosztása. Itt újra összehozta a sorsa Barbbal, aki már itt ügyvéd
volt. A kísért rabokhoz szokott férkőzni, s úgy szerzett ügyfeleket. Friedler kitiltotta a laktanya és fogház területéről ezért az ügyvédi tisztességbe ütköző keresethajhászásért. Mikor
pedig ismételten ott találta újra: följelentette az ügyvédi kamaránál. Ez kevéssel a forradalom kitörése előtt történt, s az elintézés belefúlt a forradalom szennyébe.
És ez az ember ma itt nagyhatalom. Jellemző esete volt vele Ádám Dénes volt járásbírónak.3940 Ez kissé könnyelmű, de nagyon eszes, ügyes ember. 1919 elején kiutasították, de
mivel a járásbírósághoz címezték ezt az örvendetes izenetet részére, s ő azt rég otthagyta,
nem tudták neki kézbesíteni. Sógoránál, Batiz szódagyárosnál3941 húzódott meg, majd a
felesége révén a Szentegyház utcában kapott valahogy két szobát, éppen szemben Barbbal.
Ádám Dénes a bőrgyárban kapott alkalmazást, s Barb mindegyre látta. Ádám tudván
egyetmást múltjából, nem köszönt neki. Különben is, amíg bíró volt, Barb ugyancsak
nagyokat köszöngetett neki, és Ádám semmiként sem érezte a viszony megfordítására kötelezve magát.
Egyszer szóba került a lapokban, midőn Sturdza prefektus3942 távozóban volt, hogy
utódja Barb lesz. Ekkor Ádám Dénes azt az izenetet kapta tőle, hogy ne féljen, mert ha ő
prefektus lesz, megtanítja becsületre, s gondoskodik róla, hogy a városról eltakarodjék.
Ádám megkérdeztette, hogy miért. És ekkor az volt az izenet, azért, hogy neki nem köszön.
Ádám visszaizent, hogy semmivel sem érzi magát köszönésre kötelezve.
Most aztán Barb, amint kormánybiztos lett, rögtön elrekviráltatta Ádám lakását. Cine
mintye.3943
3939
3940
3941
3942

Mikó Imre.
Ádám Dénes 1899-ben kolozsvári ítélőtáblai bíró, 1906-ban budapesti járásbíró.
Batiz János szódavízgyáros, a Dohány utca 23. sz. alatt lakott.
Mihai Sturdza (1885–1980) politikus, diplomata. 1920-ban Kolozsvár első prefektusa, 1927–34
között washingtoni és rigai követségi tanácsos, 1940–41 között vasgárdista külügyminiszter. A
magyar arisztokratákkal jó kapcsolatot tartó prefektus a „magyarbarát” jelzőt kapta, mert viszszavonatott néhány kiutasítást és lakáslefoglalást. A Patria című lap a magyar mágnások védelmezőjének nevezte. Erdély Ádám: A kolozsvári felekezetközi magyar egyetem 1920–1921 i. m.
3943 Pontosítva ţine minte = tartsd észben (bosszúvágyra utaló kifejezés).
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Délután felhívtam diplomatika hallgatóimat, hogy az E[rdélyi] N[emzeti] Múzeum
levéltárába jöjjenek föl. Ott tartottam meg a bevezető magyarázó előadást. Szép oklevéltípus
sorozatot állítottam össze bemutatásra 1239-től 1742-ig. Egyszerre többet láttak, mint
Szádeczky hallgatói együtt 10 év alatt. Ő hallgatóit soha a levéltárba fel nem hozta, s a
negyedszázados tanársága idején legalább 15–20 olyan, a diplomatikából doktori fokot
nyert tanítványa volt, aki levéltárban nem járt, sőt, ezeknek harmada, kivált az utolsó tíz
évből, eredeti oklevelet a szó diplomatikai értelmében a kezébe sem fogott.
Itt legalább nem úgy kezdtem. Hallgatóim érdeklődését láttam jól, hogy kivétel nélkül
sikerült változatos és szemléletes előadásommal megfogni. Az unitárius teológusok majdnem mind beiratkoztak. Ezekért is a gyakorlati órákat az unitárius kollégiumban fogom
tartani, s remélem, hogyha Isten megsegít, az egyháztörténet részleteire sok érdeklődést
kelthetek föl és jó előmunkálatokat végezhetek.
Este 5-kor az E. M. E. bölcsészet, nyelv- és történettud. szakosztályi választmányi ülésén
voltam a ref. teológián. A munkásság fölvétele ügyében tanácskoztunk. A folyóirat megindítása érdekében sok szó esett, és vérmes remények vannak – csak pénz nincs. Szerencsére
a pénzügyi helyzetet senki sem ismeri a maga teljes siralmasságában, s így mindenki optimista terveket csinál. Most egyelőre vetített képes és népszerűsítő előadásokkal igyekszünk
némi pénzt szerezni a szakosztály költségeire, s megindítjuk a tudományos előadásokat is.
Én felszólalásomban körvonalaztam, hogy a gyűjtemények lefoglalt helyzetében nekünk
ma már föl kell adnunk az 1906-os, gyűjteményekre alapozott tudományos működési programot, s a helyzet folytán kénytelenek vagyunk működésünk súlypontját a szakosztályokba
átvinni. Az E. M. E. programját is kénytelenek leszünk ily értelemben irányítni.
*
Följegyzem a Cherestesiu Viktortól3944 hallott jó tréfát. Ha igaz, annál jobb. Eszerint
ezelőtt pár héttel a Pénzügyi Központnál levő címeres táblán a címer jelmondatának utolsó
szavát (NIHIL SINE DEO) valaki vakarással így módosította: NIHIL SINE LEU.3945
Szerda, október 27.
Hétfőn délután a tanárképzőben új hallgatóim jelentkeztek. Ezek:
Győri Margit, Fehértemplom, volt egyetemi hallgató.
Kathonay Amália, Kolozsvár.
Szele Márton,3946 Kolozsvár. Ezeket ismertem.
Olajos László, Kolozsvár.
Továbbá:
Szentiványi Sándor, Marosvásárhely.
Bedő Béla, Székelytamásfalva.
Molnár Sándor, Székelyzsombor.
Hétfői órámon indiszpozícióval küzdöttem, tegnap jól ment az előadás. Összesen 13
hallgatóm van Erdély történetéből, s 18 a diplomatikából.
*
3944 Cherestesiu Viktor (1895–1971) nyelvész, történész. A kolozsvári Libro könyvkereskedés és
kölcsönkönyvtár vezetője.
3945 Nihil sine deo = Isten nélkül semmi nincs. Nihil sine leu = Lej nélkül semmi nincs.
3946 Szele Márton sportoló, vívó, a román szakszövetség tagja, a Kolozsvári Athletikai Club vívószakosztályának vezetője. 1926–37-ben az Országos Magyar Párt pénztárosa.
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Tegnap délelőtt volt nálam az öreg Réthi János, a Nemes Ödön apósa. Délután voltam
Pákeyvel a temetőben, a Fejérvári Ferenc 1766-beli ellopott sírköve ügyében.
Ma délelőtt járt nálam, a levéltárban Bosi Sándor gyógyszerészsegéd. Behozta ősapja,
Bosi Péter 1624. jan. 7-én kelt lófőségi levelét, s itt is hagyta lemásolásra. Kiderült, hogy
édesapám egykori jó barátjának, Bosi Elek kakasdi ref. papnak egyéves korában árván
maradt fia ez az ember. Apja temetésén Apámmal, 1886-ban én is ott voltam. Könnyezett,
mikor jó apjáról elmondtam egy-két gyermekkori emlékemet.
Vasárnap, október 31. este.
Szomorú hírt hallottam tegnapelőtt este Borbély Istvántól: Bochkor Mihálynak feladták
az utolsó kenetet.
Október 16-án még a tanárképző ülésén a ref. kollégiumi tanári szobájában találkoztam
vele. Nagyon rekedt volt. Néhányszor fölkelt a tanácskozó asztaltól, s elsétált az ablakig.
Izgatottnak látszott. Hallom, hogy meghűlt. Első előadását még megtartotta, s aztán
tüdőgyúladással feküdt, mely gyenge tüdőjét teljesen tönkretette.
A székely jog megírásán dolgozott. Eddigi munkái is szép hírnevet biztosítottak neki.
Lelkiismeretességére jellemző, hogy halálos ágyán is gondja volt nála volt kéziratos szakdolgozatom visszaküldésére. Egy gyermek hozta el, de én akkor még semmit sem tudtam
betegségéről.
*
Tegnap a diplomatikára újra jöttek új hallgatóim. Már több mint kell. Aggódom, hogy a
gyakorlatokat ennyi emberrel nem lehet sikerrel végezni.
Ma voltam Békésy Károlynál jegyzőkönyvet aláíratni. Délelőtt Cseresznyés Gyuláéknál3947
részvétlátogatáson,3948 s Katinkáéknál, a trafikoséknál3949 látogatni. Az a lakás, hol egy évig
1914–15-ben Erzsikémmel laktunk, keserves, fájó emlékeket idézett föl a lelkemben.
*
Ismét hadizóna lettünk. Új üldözések, zaklatások. Gyalázatos gazemberségek híre szivárog ki a letört sztrájkkal kapcsolatban, a kegyetlen és embertelen verekedésekről.3950 A sajtócenzúrát is a hírek megfojtására állították újra föl.3951 A szocialisták elkapatottságukért
megérdemelték a letörést. Másfél év óta az üldözött magyar értelmiség szenvedését nemcsak közönnyel nézték, hanem sokszor arcátlan cinizmussal gúnyolták. Gyűléseket tartottak Horthy ellen – s szidták a magyar uralmat –, holott itt majd két éve román uralom van.
Ez ellen nem volt szavuk.
Most elbántak velük. Az elbánásban sok a balkánizmus, de sok a gazemberi ügyesség is.
Kidobták egy részüket Magyarországra, hogy ott üssék őket agyon – mert a kidobottak
3947 Ifj. Cseresznyés Gyula (*1881) gyógyszerész, 1909-ben az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
1915-ben a Páduai Szent Antal gyógyszertár vezetője. Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet
magyar vonatkozásai. Kolozsvár, 2002, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 105–106, 107, 236, 240,
244.
3948 Id. Cseresznyés Gyula halála alkalmából.
3949 Özv. Vincze Miklósné.
3950 1920 októberében a szakszervezeti csoportok szervezésében általános sztrájk zajlott. Utólagos
elemzését lásd Jordáky Lajos: Az 1920-as októberi általános sztrájk Kolozsváron. In:Szocializmus
és történettudomány. Buk., 1974, Politikai Könyvkiadó. 201–211.
3951 A megjelent tudósítást l. Kolozsvár munkássága tiltakozik. Ellenzék, 1920. augusztus 31. 181. sz.
2.
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nagy része a magyaroktól nem érdemel egyebet –, s ha agyon találják verni őket: a román
lapok ordítják tele a világot azzal, hogy a magyarok milyen barbárok. Ezzel el lehet terelni a
figyelmet saját barbárságukról.
Kedd, november 2. este.
Tegnap és ma hiában jártam előadást tartani, mert egy szál hallgatóm sem volt. Halottak
napja, Mindszentek és országos vásár. Oknak okok, de protestáns tanárképzőben inkább
alkalmak, mint okok az előadások elmaradására. Oly rövid félévet, mint ez, kár még ünnepekkel is rövidítni.
A tegnap Mamával, Imrével, kicsi Erzsikémmel együtt mentünk fel drága jó Erzsikém
sírjához.3952 Most egy éve már rosszul volt szegény, de fenn járt, s ki hitte volna, hogy eltemessük oly hamar? Vannak napjaim, mikor megrohannak az emlékek, s porba omlott
reményeim és álmaim sötét árnyéka ül a lelkemre.
A temetőben nagyon hideg volt. Csípős szél is fújt. Reggel 15 Celsius fok volt a hideg.
Ritka kemény hideg ily korán. A kevés eső miatt kevés volt a szántás, s kevés az őszi vetés. A
jövő év nyomorúságának előre vetett árnyéka.
Ma délután voltam a református igazgatótanács irodájában. A klenódiumokat átvisszük
az unitárius őrzőhelyről oda. Pünkösti Pál főszámvevő azt mondja, hogy azok egy részét
nem is adják ki az egyházközségeknek.
Találkoztam ott G. Kovács István somkereki ref. pappal.3953 Ő holnap elviszi egyházközsége emlékeit.
Este voltam Sándor Imrénél, hogy az erdélyi címeres emlékekhez figyelmeztessem a
gernyeszegi, szováti,3954 valkói,3955 ádámosi középkori címerekre, s fölhívtam a figyelmét
nehány darab lerajzolására a reformátusok elvinni szándékolt műdarabjain.
Pap Domokossal is találkoztam, s félórát együtt sétáltunk. Csütörtökön felhozza a levéltárba VIII. osztályos tanítványait.
Délelőtt húzta ki Kopár3956 fogorvos a kicsi Erzsikém fájós zápfogát. Rég dagadt volt már
az arca vele. Szegény gyermeknek még négy fogát kell kihúzni: Aranka volt az orvosnál vele.
»Október« Péntek, november 5. este.
Délután Bochkor Mihály temetésén voltam. A Ferenc-rendiek templomából temettük.
Szép, intelligens közönség volt utolsó útján. A ravatalnál Erdélyi László, Kolosvári Bálint és
Biró Balázs3957 beszéltek. Fenn a temető jobb oldalára, Jékey Aladár sírja közelébe temették.
Temetés után Sándor Imrével, Bíró Vencellel, Buday Árpáddal és Ferenczi Miklóssal
elmentünk az 1697-i Szathmárnémeti-féle címeres síremlék megtekintésére. Én voltam
Erzsikém sírjánál is. Éppen ma délben múlt 12 éve, hogy legelőbb voltam Imre napján a
Majális u. 22. alatt névnapköszöntőben náluk, Mamáéknál.

3952 Mikó Imréné Biderman Berta Mikó Imre és leánya, Kelemen Erzsébet társaságában az 1920ban elhunyt Kelemen Lajosné Mikó Erzsébet sírjánál.
3953 Gergely Kovács István, 1909–12 között magyarózdi, 1912–22 között somkereki református lelkész.
3954 Magyarszovát.
3955 Magyarvalkó.
3956 Kopár Géza fogorvos, Egyetem utca 1. sz. alatt.
3957 Biró Balázs ügyvéd, egyetemi tanár.
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Szombat, november 6.
Délután befejeztem a diplomatika elméleti részét, s most már csak az írástan egy része,
főleg a rövidítések következnek, melyeket már a jövő szombaton kezdődő gyakorlati órákon
fogok tanítni.
Ma a pecsétekről is szólottam, s külön csoportját állítottam össze a káptalani, konventi,
s külön csoportját a királyi pecséteknek. Bemutattam a Bécsből hozatott pecsétmásolatok
három fiókját is.
Az írásmintákra a hallgatóimat levittem a díszművek termébe, s ott Anton Chroust:
Monumenta Paleografica München, 1902.3958 és a bécsi Monumenta Graphica Medii Aevi
(Bécs, 1858)3959 nagy műveiből3960 mutattam be a középkori írást újra. Összehasonlítottuk a
pannonhalmi alapítólevelet3961 pár századtársával. A kódex- és oklevélírás különbségére
igen jó illusztráló példa volt több Corvin-kódexfénykép összevetése Mátyás-kori barátírású oklevelekkel.
A szomszéd teremben a R[égi] M[agyar] Könyvtárt szintén bemutattam. Ilyen gyűjteményt tán soha életükben többé nem látnak. A Thúróczi-féle brünni és augsburgi krónikákat3962 kézbe véve és adva magyaráztam, s az augsburgiak illusztráció-svindlije élénk hatást
tett mindenkire.3963 Bemutattam Werbőczi I. kiadását is.3964
Délelőtt fenn volt külön Szentiványi Sándor marosvásárhelyi hallgatóm.
Vasárnap, november 7. este.
Délelőtt az unitárius kollégiumban előbb Gál Kelemennél, aztán a tanári szobában Márkossal, Várival és Vargával voltam egy ideig. Tőlük hallottam, hogy Tordán Egerházy Lajos
ref. papot,3965 s dr. Kemény Gábor tanárt3966 elfogták. Délben hozzánk jött Vajna Kató, s ő is
mondta ezt s azt is, hogy Dézsi Ferenc törvényszéki bírót3967 is látta egy teherautón, szuronyos katonák őrizete alatt. Várfalvi Mór ügyvédet3968 is elfogták. Közülök Keményt és Vár3958 Monumenta Palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters. Ed. Anton Chroust.
München, 1902–1927, ser. I–III.
3959 Monumenta graphica medii aevi ex archivis et bibliothecis imperii Austriaci collecta. ed. Eh. Theodor V. Sickel. I-X. Bécs, 1858–82.
3960 A művek bibliográfiai adatait utólag szorította be a sorok közé.
3961 Pannonhalma 1001-es privilegiális oklevelében írásba foglalták, hogy a Géza fejedelem által
megkezdett építkezést István király befejezte, s ugyanazokkal a kiváltságokkal ruházta fel, amelyekkel a pápák a montecassinói apátságot.
3962 Thuróczi János (1435 k.–1488–89 körül) történetíró. A Chronica Hungarorum 1488. március
20-án Brünnben, a 2. kiadás Theobald Feger budai könyvkereskedő megrendelésére azon év
június 3-án Augsburgban jelent meg.
3963 Az iniciálék helyét üresen hagyták, és a fametszeteket sem színezték ki. A legtöbb példányban
utólag sem pótolták. A krónika szövegét 41 magyar vezér és király portréja díszíti. Öt metszetet
kétszer is felhasználtak, ezért a 41 képmást 36 fadúcról állították elő. A portrék nem hiteles
képmások, az ábrázoltak attribútumait pontosan feltüntették.
3964 Werbőczy István: Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae. Bécs, 1517.
3965 Egerházy Lajos tordai református lelkész, az Országos Református Jóléti és Gazdasági Társulat
igazgató-lelkésze.
3966 Kemény Gábor (1883–1948) magyar- és latintanár. 1908-tól 1918-ig a tordai Unitárius Gimnáziumban tanított. 1918-ban a Károlyi-kormány főispánja.
3967 Dézsi Ferenc törvényszéki bíró, jogtanácsos, 1940-ben a Magyarországi Unitárius Egyház Igazgatótanácsának világi jegyzője.
3968 Várfalvi Mór ügyvéd, 1929-ben az Országos Magyar Párt jogügyi szakosztályának tagja.
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falvit bizonyára az utolsó sztrájkmozgalomért. Mind a ketten szocialista ízű „demokraták”
voltak. Várfalvi nagyszájú stréber, Kemény csendesebb, de nem mintája az antik jellemeknek. Keresztlevele, illetve áttérési bizonyítványa szerint unitárius, lelkében és szellemére
zsidó. Alig egy hónapja Nagy eretnekek címen a Keleti Újságba tárcasorozatot írt, az ács fia,
a bányász fia s a köszörűs, vagy valamiféle ily címen Jézusról, Lutherről és Spinozáról. Külsőleg és látszatra szerénykedő, de alattomban igen ambiciózus zsidó, aki a forradalomkor
rögtön kész volt kormánybiztoskodni, s kiűzött, s nyugdíjaztatott egy csomó régi megyei
tisztviselőt. Ezek nem voltak ugyan nagy értékű emberek, de Kemény Gábor úr sem bizonyult a kormányzásban értéknek. Rousseau-féle elméletek doktrinerje volt, s minden kormányzati talentum és tapasztalat nélkül elég lelkiismeretlen volt a hatalom után kapni, s
annak még árnyékába is oly görcsösen kapaszkodott, hogy a kormánybiztosi címre bukása
után is mindig igényt tartott. Most a szereplés átka sodorta az elfogatás kellemetlenségébe.
Meg vagyok győződve, hogy semmit sem tett, ami az államra veszélyes, de kormánybiztosságáért és néhány hangoskodó újságcikkéért gyanús lett.
A többiekről – mert még sokat fogtak el – inkább azt hiszem, hogy a tisztviselői segélyezések és fizetések miatt kerültek szegények fogságba.
Délben voltam Tóth Istvánéknál Pap Domokossal első látogatóban. Sok régi készülés
után érhettem el oda. Pár szép új képét láttam. Feleségét most láttam közelről. Rokonszenves asszony.
Délután jártam a temetőben. Egészen bealkonyult, mire eljöttem. Azelőtt voltam Borbély Pistánál, s átadtam neki a Kőváry-hagyatékból3969 Császár Ferenc,3970 Friebeisz István,
Vahot Imre3971 stb. mintegy 40 levelét.
Most tudtam meg, hogy Borbély Ferenc az év végével távozni készül székelykeresztúri
állásából, s máris szabadságot kért.
Az itteni Újságból olvasva a magyar országgyűlés jeleneteit, úgy látom, hogy a hülye
Károly király erősen katolikus párthívei, s az orrukig látó kisgazdák szélsőséges pártjai
nyúzzák agyon a királyság kérdését. Szerencsétlen ország!
Este voltam Gidófalvyéknál. Az öreg Gidófalvynak vízkórja van. Találkoztam Paclisan
Zenoval. Izente Gyaluinak, hogy kinevezése megjelent a hivatalos lapban.
Olvastam a plakátokon, hogy a zionista kongresszussal együtt „jidis” nyelven itt bukaresti zsidó színésztársaság előadást tart. A kongresszuson Eisler Mátyás itteni rabbi úr3972
tartott német, és „jidis” nyelvű beszédet. Magyart szerencsére nem.
Itt az ügy tiszta. A románok támogatják a zionista mozgalmat, hogy a zsidóságot elvonják a magyaroktól, és a magyarság százalékát ezzel rontsák.3973 Külön-külön aztán könnyebb
a kettővel elbánni. A zsidóság egy része pedig siet elárulni a magyarságot különszakadásá-

3969 Kőváry László.
3970 Kolgyári Császár Ferenc (1807–1858) bencés szerzetes, jogász, költő. 1846–49 között a magyar
királyi hétszemélyes tábla bírája, 1853-ban a Magyar Tudományos Akadémia ügyésze. 1850ben a Pesti Napló és 1853-ban a Divatcsarnok lapok megalapítója.
3971 Vahot Imre (1820–1879) ügyvéd, szerkesztő, író, színműíró. 1842–43-ban volt az Országgyűlési
almanach kiadója, 1844-ben a Regélő Pesti Divatlap, majd 1848-ig a Pesti Divatlap szerkesztője.
3972 Eisler Mátyás (1865–1930) hebraista, a neológ izraelita hitközség főrabbija, egyetemi magántanár.
3973 L. Szakadás Erdély zsidósága között. Ellenzék, 1920. november 26. 247. sz. 5.
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val,3974 s hozzá egyáltalán nincs erkölcsi érzése, hogy tette aljasságát lássa. Ha aztán ezért az
elkeseredett magyarság haragszik: a haragot nem értve csak antiszemitizmust kiált, de azt
már nem akarja tudni, hogy az egész antiszemitizmust ő csinálja, s a gyűlöletet áruló
komiszságával ő hozza magára.
Délelőtt volt nálam György József3975 szebeni Ferenc-rendi gvárdián, kivel 1899-ben
Mikházán találkoztam. Adatokat keres az erdélyi Ferenc-rendiekre. Boros szerzetes, diplomatika-hallgatómmal3976 volt a levéltárban.
Zsakó Andor Varsóból táviratozott.
Péntek 1920. november 11. este.
Ez a hét elrepült. Elfoglaltatás, rossz és rosszabb hírek, tanulás előadásaimra, s mindegyre egy-egy megzavartatás hivatalomban a fő eseményeim.
Készültem, hogy az 1916-i klenódium-összeírást3977 átvigyem a reformátusokhoz, de
maig sem érkeztem vele. Most Manz Albert3978 rajzolja az unitárius képviselőtanács üléstermében a sófalvi ref. egyház egyik kelyhéről a Gyadai Kormos és Dobraneki címert, s az
iklandi unitárius egyházközség egyik »kelyhéről« poharáról a Kornis Ferenc3979 és Wesselényi Kata3980 címerét. Remélem, hogy e címerek részben valaha az unitárius egyházközségi
monográfiákat is díszítni fogják.
Kedden, 8-án beadtam a kérésemet az Unitárius E. K. Tanácshoz, hogy a ref. tanárképző
diplomatika-hallgatói részére engedje meg nekem az egyházi levéltár anyagának fölhasználását, illetve a kellő gond és felügyelet mellett a másoltatást ebből az anyagból.
Mivel hallgatóim többsége unitárius teológus, az a célom, hogy kit-kit községe, néhol
szomszéd faluja, családja, ismerős emlékei történetébe vágó anyaggal foglalkoztassak
»őket«. Így okvetetlenül több érdeklődést kelthetek. Hiszem, hogy csak e hátralevő rövid
idő sem lesz gyümölcstelen, s ha a második félévet is kihúzhatjuk, hihetőleg elég szép másolat-anyagot tudok e 20 hallgatóval összehozni. Az egyéni foglalkoztatásnak ezt a módját az
egyháztörténeti érdeklődés nézőpontjából kivált a teológusokra nézve tartanám szükségesnek, s hiszem üdvösnek, de másoknak sem árt.
Beadtam indítványomat unitárius műemlékek állandó bizottsága szervezésére is. Szerdán reggel vihettem csak be az indítványt, s a délutáni ülésen Kovács Kálmán csak pár
szóval referált róla, de elfogadták. Pákeyt ajánlottam, hogy elnöknek tegyék, s Pap Domokost egyik tagnak. Majd a bizottságot aztán kiegészítjük. Célom, hogy a most szervezendő
vagy kiegészülő állami műemlékek bizottsága mellett nekünk külön ily bizottságunk is
legyen, mely saját ügyeinkben a műemlékeink ügyében kezdeményezhessen, s az állami
bizottsággal szemben is védhesse saját külön érdekeinket. Tennivalóinkra munkatervvázla3974 L. Gombos Benő: Új cionista morál. Ellenzék, 1920. augusztus 3. 158. sz. 3., augusztus 7. 161. sz.
3., augusztus 13. 166. sz. 3.
3975 György József (1870–1945) házfőnök, rendtörténész. A rend több erdélyi kolostorában házfőnök, 1900-ban tartományfőnöki titkár, 1902-től 1908-ig, majd 1924 és 1927 között definitor.
3976 P. Boros Fortunát (1895–1953) ferences tartományfőnök, történész. 1932-ben a Szent Bonaventura nyomda és könyvkötészet igazgatója, a Hírnök és a Katolikus Világ felelős szerkesztője.
3977 Az úrasztali edények összesítését l. Kelemen Lajos: Adatok a kolozsvári unitárius egyházközség
régi klenódiumairól. Újraközölve Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 i. m.
265–279.
3978 Máncz Albert rajzoló, Dávid Ferenc utca 2. sz. alatt.
3979 Göncruszkai báró Kornis Ferenc (1607–1661) naplóíró, Kolozs vármegye főispánja, főtanácsúr.
3980 Kornis Ferencné hadadi Wesselényi Kata (†1649 után).
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tom már megvan. Régebb is meg akartam tenni az indítványt, de láttam, hogy nincs kinek.
Most is csak elhadart bagatell ügy lett belőle, de nem bánom, csak a jövendőre haszna
legyen. Talán sikerül megértőbb új nemzedéket nevelni, s ha csak 2–3 papunk megy úgy ki,
hogy fogalma lesz emlékeink értékéről: nem hiában dolgozom. A fő, hogy volt miért megtenni a szervezés indítványát. Sok szép emlékünk ügye iránt talán sikerül most érdeklődést,
rendre hozzáértést és megbecsülést is teremteni.
E. K. Tanácsülésünkön sok kisebb tárgy közt két rendkívüli fontosságú és érdekességű
munkálat volt a kiemelkedő. Egyik a román kultuszminiszternek Ébert András derzsi stréber papunk ügyében intézett terrorizáló hangú leirata, mellyel az iránt akart nyomást gyakorolni, hogy e röpirataiért fizetett Júdás fegyelmi ügyét gyorsan intézzék el. Pompás és
értékes válasz ment reá. De természetesen itt a mesebeli bárány szerepében vagyunk, melytől a farkas tudakolja, hogy miért zavarja az ő vizét, holott a farkas áll a vízben fennebb.
A másik a püspök esküje ügyében adott válasz. Ezt dr. Tóth György dolgozta ki. Egész
történelmi tanulmány. Végtelenül becses munkálat nekünk.3981 Egyhangúlag elfogadtuk. A
E. K. T. nevében megy el. Ehhez hozzászólva indítványoztam, hogy leíratva helyezzük el a
könyvtár kézirattárába, hogy bár így hozzáférhetőbb legyen. Lefordítják angolra is. Vita
tárgya volt, hogy román szöveget mellékeljünk-e? A többségnek az volt a véleménye, hogy
itt meggyőzésről és megértetésről van szó, s célszerűségből mellékelni kell. Sőt, nézetem
szerint ilyen fordítást sokszorosítva kellene terjeszteni románul is a mérsékeltebb vezetők
közt.
Midőn arról volt szó, hogy az esküt eddigi régi szokásunk szerint a püspök kiküldendő
kir. biztos előtt kell, hogy letegye, az öreg püspök közbevetőleg megjegyezte, hogy az igazat
megvallva, ő a maga részéről ezt legszívesebben négyszemközt tenné le, ha már ide jutott,
mert így nem volna neki a helyzet annyira szégyellnivaló.3982 A szinte keserű gúnyként ható
kijelentés derültséget váltott ki, de mindnyájan éreztük a helyzet szomorúságát is.
Tegnap délelőtt fenn volt nálam, a levéltárban Szentiványi Sándor hallgatóm. Elmagyaráztam neki a levéltár katalógusrendszerét. Délután kivittem a temetőbe, s megmutattam
nagyapja testvérének, Szentiványi Mihálynak,3983 és több nevezetes emberünknek sírját.
Erzsikém lábától kivágták a nagy szilfát, melynek gyökerei sírhelyét behálózták. Alább is
még egy szép szál ilyen fát levágtak. A hely egészen megvilágosodott.
Tegnap este voltam Bartha Miklósnénál.3984 Könyvei ügyében hivatott. El akarja adni
azokat.

3981 Kelemen Lajos egykori tanítványa pályakezdésében is szerepet játszott. „Évekkel ezelőtt, amikor kegyeletes emlékű tanárom és pártfogóm buzdítására az unitárius egyházjog egyes kérdéseivel foglalkoztam – szíves volt a levéltárból a kéziratos határozatgyűjteményt kiadni. […] Sajnálom őszintén, hogy egyházam érdekében nagyot és maradandót nem alkothattam, de örvendek,
hogy az unitárius egyházjog parlagon levő mezején egy-két barázdát szánthattam.” Tóth György
levele Kelemen Lajosnak (Kolozsvár, 1915. március 15.). MUEKvGy Lt. 9.
3982 A magyar történelmi egyházak vezetői (Majláth Gusztáv Károly erdélyi, Glattfelder Gyula
csanádi, Széchenyi Miklós nagyváradi róm. kat., Nagy Károly erdélyi ref. püspök) 1921. március 19-én és április 9-én Bukarestben tettek hűségesküt Ferdinánd királynak. Az idős Ferencz
József unitárius püspök Kolozsvárt, Ştefan Meteş prefektus előtt tette meg nyilatkozatát. Mikó
Imre: Huszonkét év i. m. 22.
3983 Szentiványi Mihály (1813–1842) ügyvéd, költő, politikus.
3984 Bartha Miklós felesége.
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Ma délelőtt Balázs Ferenc3985 unitárius teológussal válogattam a doktori értekezéseket.
Vagy 80 félét vett, némelyiket 2–3 példányban. Egy részüket Dobai tanárjelöltnek,3986 s
nehányat teológus barátainak megbízásából.
Délután volt a levéltárban nálam Gyulay Richárdsógornéja3987 Nagyidáról és Ádám
Samuné Septérről, 1/2 5 órától 3/4 7-ig. Azelőtt Káli Nagy Istvánné volt fenn. Meghívott
hétfőre, teára.
November 20., szombat, de. 1/2 11.
Valami ünnep miatt nincs hivatalunk. Így jegyzek föl pár sort most itthon.
Hétfőn du. K[áli] Nagy Istvánnénál voltam teára. Az Új Idők 1898-tól 1918-ig terjedő
összes évfolyamait eladja kilószámra. Az Unitárius Kollégiumnak szeretném megvétetni.
Estére Tóth Kálmán, az Első Magyar Ált. Biztosító Társaság titkára hívott meg vacsorára.
Szép könyvtára van. Jó érzésű, jó magyar.
Kedden du. hallgatóim száma özv. br. Zeyk Józsefnével3988 és gr. Teleki Károllyal3989 gyarapodott.
Balogh Ignác kollégám e héten volt oda Csíkban. Kedden merült fel az a lehetőség, hogy
Imre sógoromnak3990 esetleg ki kell válni nehány volt tisztviselőtársával a Renner-gyárból.
Farkas Mózes igazgatónak3991 azon a címen nem adtak útlevelet, hogy politikailag megbízhatatlan, s mire megkérdezte, hogy miért, azt a választ nyerte, hogy politikailag megbízhatatlan elemeket, volt magyar tisztviselőket tart. Ezek csinálták a sztrájkot, s most is ők vezették az irredentista mozgalmakat. Ez határtalanul hazug és aljas ráfogás, de jó ürügy az
üldözésre.
Előre lehet látni a végét. Ha ki kell menniök, nekem sem marad otthonom, s gyermekem
sorsa már nehéz kőként van a lelkemen.
November 24. szerda délben.
Hétfő délelőtt nehéz napom volt. Folyton zavartak a könyvtárban. Egymás után jöttek:
Weiszné3992 azzal a hülyeséggel, hogy fiának névmagyarosítással nemességet és parajdi Ilyés
nevet szerezzen; az öreg Farkas Kálmán nyug. állami növénytári főpreparátor, hogy László
József személyre szóló múzeum-egyesületi kegydíját adjuk neki. Végre 12 óra felé jött Orient Gyula,3993 s mikor vele kibeszéltem magam, akkor jött dr. Pataky Jenő, az orvosi szakosztályi munkásság és az orvostörténeti múzeum ügyében. Természetesen elölről kellett kezdjek vele is mindent.

3985 Balázs Ferenc (1901–1937) mészkői unitárius lelkész, író.
3986 Dobai István (1899–1938) költő, népművelő. Balázs Ferenc unitárius lelkész mellett részt vett a
Tizenegyek irodalmi szerveződésében.
3987 Széki gróf Teleki Lujza.
3988 Zejkfalvi báró Zeyk Józsefné branyicskai báró Jósika Erzsébet (1864–1935).
3989 Széki gróf Teleki Károly (1899–1977).
3990 Mikó Imre.
3991 Farkas Mózes (*1882) ügyvéd, nagyiparos. 1913–14-ben átvette a kolozsvári Renner-bőrgyár
adminisztrációját. Vezetése alatt a gyár Románia legnagyobb bőr- és cipőgyára lett.
3992 Weisz Jenő felesége.
3993 Orient Gyula (1869–1940) gyógyszerész, orvos, orvostörténész, egyetemi tanár. A kolozsvári
Gyógyszerészettörténeti Múzeum megalapítója, az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja.
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Sem az E. M. E. siralmas pénzügyi helyzetéről, sem arról nem tudtak semmit, hogy
Zsakó Istvánnak az Erdélyi Orvosi Lapban3994 megjelent cikke után két vagy három héttel a
román egyetem orvosi kara az egyetemi könyvtárban (!) helyet keresett orvosi múzeumnak.
Előbb eladták és elpusztították a magyar egyetem nagybecsű orvostörténeti anyagát, s
mikor ez megtörtént: akkor abból, ami nincs, múzeumot akarnak csinálni. Látszik a lóláb.
Fölvilágosítottam őket. Pénteken Pataky Jenőnél összegyűlünk megbeszélésre.
Ugyanaznap volt nálam Orosz Endre. Bejött letenni az esküt. Kolozsvárra nevezik ki, a
Petőfi utcai állami iskolához.
Tőle hallottam a bonchidai vasúti állomásnál szemei előtt történt következő jó esetet.
Félig ittas kötekedő oláh katonák meglökdöstek egy cigányt. Méltatlankodására kétszer
meg is pofozták, s lenézve kiabáltak reá, hogy a legutolsó faj. Erre a cigány elkeseredve megindult, s mire poftávolba juthatott, csúfondárosan visszakiabált: „Azért most is az első a
magyar! Ti pedig örvendjetek, hogy cigány is van a világon, mert ha az nem lenne, akkor ti
volnátok az utolsók”.
Erről eszembe jut a nyári, dobokai cigányeset.
Egy Kolozsi nevű, ötven év körüli cigány bement a korcsmába. Ott az oláh parasztok
nagyban osztották egymás közt a földet. Csakhamar rászóltak a cigányra, hogy menjen ki.
Ez is a pohár pálinkától virtusra kapva, elindulóban visszaszólt: „Milyen nagy urak lettetek!
Hogy osztoztok! Miért nem járt a szátok, s miért nem osztoztatok 1914-ben?”
Fia sietve vitte el, hogy az igazért be ne törjön a feje.
Tegnap délután temettük el Tóth István nagyanyját, özv. Tóth Istvánné Csép Annát. Fölmentem a nagy hóban Erzsikém sírjához is.
1920. november 27., szombat.
Az unitárius egyházi műemlékek állandó bizottsága megalakítása ügyében csütörtökön
este 1/2 6-tól 8-ig Pap Domokossal Pákey Lajosnál voltunk. Referáltam az előzményeket, s
kifejtettem teendőinket minden ingatlan és ingó műemlékünkre.
Összes egyházközségeinkre külön borítékban nyilvántartandók: templomaink, templomkastélyok, mennyezet- és falfestmények, templomkerítések és népművészeti szempontból nevezetes kapuk, harangok, szerelvények, síremlékek. Ezeket vizsgálják meg espereseink, s a megforduló szakemberek nevére nyissanak az egyházközség jegyzőkönyvében
vendéglapot, hova a szakember nevét és esetleges észrevételét beírhassa.
A bejegyzést, ha javításra, romlásra vonatkozik, a pap legalább levelezőn közölje. A
kolozsvári tagokat ily látogatásokra és jelentésekre kérjük.
Megértőbb nemzedék nevelésére előadások tartandók, teológusaink és tanárjelöltjeink
részére: 1. építészeti emlékeinkről,
2. mennyezetfestményeinkről,
3. Úrasztali edényeinkről,
4. Úrasztali szöveteinkről,
5. harangjainkról.
3994 Erdélyi Orvosi Lap = 1920. szeptember 1-jén jelentette meg Benedek László és Purjesz Béla az
első romániai magyar orvosi folyóirat első számát. Második évfolyama már az Erdélyi MúzeumEgyesület védnöksége alatt, az Orvostudományi Szakosztály hivatalos közlönyeként jegyezte
magát. A lap legfontosabb közleményei az Erdélyi Orvosi Lap Tudományos Közleményei című
sorozatban különlenyomatként jelentek meg. Utolsó száma 1925. november 15-én hagyta el a
sajtót.
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Ugyane tárgyakról az unitárius naptárban népszerű cikkek írandók két-három évfolyamba.
Nagyon szomorú temetésen voltam: Csíki Gábor jegyese, Tóthi Szabó Manyi (Margit)
meglőtte magát. Én csak látásból ismertem. Bájos, rokonszenves leány volt. Szegény jó
Erzsikém nagyon szerette. Ezért és Csíki Gáborért mentem el szegénynek utolsó útjára, ma
délután.
Borbély Istvánnal mentem, s mire odaértem, már hozták ki a temető halottas házából.
Édesanyja Hadházy Sándor és Hadházyné karján jött a koporsó után szívet tépő zokogással. Oda temették a lutheránus temetőbe, pár lépéssel az elé a hely elé, hol egy padra
leülve főbe lőtte magát. A […]3995 féle sírrács bejáratához, a kőlépcsőkre esett le. A fekvőhelye tele volt a hóban piros vérrel. Gr. Kornis Ferenc3996 sírja mellett, a város felé kapott örök
pihenőhelyet.
Sokat találgatják öngyilkossága okát. Ő életuntságot írt. Nekem Pap Domokos elmondott egy vonást, illetve egy sugarat, mely e nagyon szomorú tragédia okai közül egyre reávilágít.
E szerint a leány egy társaságban úgy nyilatkozott, hogy Csíkit nem szereti nagyon, de
jó és derék ember, s így hozzámegy. Ezt Márkos Albert megtudta. Már az eljegyzés előtt
sokszor szólt Csíkinek a házasság ellen, mert a leánynak csontszája vagy tuberkulózisa volt,
s féltette Csíkit, hogy a feleségének úrias neveltetése sem papnéhoz való, és ha beteges lesz,
férje energiáját megöli.
Most, mikor a leány nyilatkozatát meghallotta, mindjárt megírta Csíkinek.
Azóta hetek teltek el. Úgy sejthető, hogy Csíki, ki imádásig szerette a leányt, írhatott
valamit neki, s ezt a beteges szép leány talán a tuberkulotikusok hajszálfinom érzékenységével igen a lelkére vehette. Egy levélben egy szó, egy árnyalat is iszonyú súllyal hull néha a
serpenyőbe. Ki tudja, hogy volt? Csak a rettentő tragédia bizonyos belőle. Most Csíkinek is
irtóztató helyzete lesz, ha csak egy félreérthető szót is írhatott. S ha nem írt, akkor is lelkére
nehezül ez a bús és gyászos esemény.
Márkos – amint Pap Domokos látta – halálsápadt és megrendült lett, mikor a hírt meghallotta. Borzasztó neki most, ha meggondolatlan és tapintatlan baráti jóindulatának székely kocsisos elintézése egy ártatlan életbe került. Mert ő jóérzésű ember, de nyers, és itt
olyan ügybe kotnyeleskedett, amely most egy életbe került és két lelket örökre megsebzett.
Este.
Este 6-kor dr. Pataki Jenőnél voltam orvosok értekezletén, az orvostörténelmi múzeum
ügyében. Tíz orvos volt ott. Utóbb jött még rendre öt. Akik előbb is ott voltak: Jancsó Miklós, Engel Gábor, Gyergyai Árpád, Gergely Endre, Török Imre, Orient Gyula, Szegedi.3997
Pataki Jenő nyitotta meg az értekezletet, s felolvasta a magyar orvostörténelmi múzeum
gyűjtőtervezetének nagy részét az ügy ismertetésére. Arról volt szó, hogy most célszerű-e
megalapítni az erdélyi magyar orvostörténelmi múzeumot? Engem mint az E. M. E. titkárát
hívtak meg, s tájékoztatást is kértek.
Vázoltam a helyzetet. Ha ma az intézményt az E. M. E. kebelében akarnák megcsinálni,
csak a ma erőszak és ideiglenes megállapodás alapján levő román igazgatás alatt tehetnék.
Pedig magyar intézmény teremtése a cél. Ha pedig újat és külön akarnak, ahhoz engedély
3995 Kelemen Lajos utólagos beírásra üresen hagyta a kipontozott helyet.
3996 Göncruszkai gróf Kornis Ferenc (1818–1861).
3997 Szegedi József, az Erzsébet Mária Vörös Kereszt Kórház főorvosa.

794

EME
1920

kell, s ezt aligha adnának. Hiszen alig három hétre Zsakó István fölhívása után a helyi egyetem orovoskari dékánátusa helyet kért az Egy[etemi] Könyvtártól, orvosi múzeum részére.
Itt tiszta a cél: megelőzni a magyarokat egy formai múzeum-címmel és kerettel,3998 s nekik
azon a címen nem engedni a múzeumot, hogy olyan már van, s külön „nemzetiségi” múzeumot nem engedhetnek.
Magyar intézmény ma csak valamelyik egyház szárnya alatt volna alakítható, s az is csak
teljes csendben végzendő gyűjtéssel, mert különben mindjárt „szabályozzák”, azaz megölik.
Ma csak úgy lehet dolgozni, ha a sajtót e munkánál mellőzzük, s teljes csendben dolgozunk.
Így szóbeli s részben levéli érintkezés alapján buzgó emberek sokat érhetnek el; ellenben
hírlapi reklám mellett csak a figyelmet hívjuk magunkra, s mire letesszük az alapkövet, már
alatta van a robbantó akna is.
Tenni kell, mert számos emlék elpusztul, ha nem gondoskodunk megmentéséről. Figyelmükbe ajánlottam a temető orvos és gyógyszerész síremlékeit, melyek egy részét most az új
sírhelymegváltási szabály megsemmisítéssel fenyegeti.
Volt olyan, mint Engel Gábor, aki minden lépéstől fél. Jancsó Miklós viszont azt mondta,
hogy ki kell vinni, s juttatni mindent, amit csak lehet. Ebben igaza is van annyiban, hogy a
magyar ovostört. múzeum ügye csak ott és csak így biztos ma, s nincs is oly sok anyag, hogy
kétfelé szakítsuk. Ellenben a kivitel kérdéses, hogy mennyiben lehet.
Fölmerült az a gondolat is, hogy gyűjtsük az emlékeket a piaristák könyvtárába, a volt
kirurgia könyvtára mellé. De ismét félni lehet, hogy őket is kitudják, s akkor a gyűjtésre
azok tehetnek kezet, akik minden kész munkához a rabló módszerével akarnak hozzájutni.
Ajánlottam, hogy legalább az emlékek összeírását kísértsük meg, s e jegyzékeket tegyük
le Pataki Jenőnél, kinek oly szép orvostörténeti emlékei vannak. Ebben mindnyájan megnyugodtak, s egyelőre ez is az értekezlet egyedüli eredménye.
Pataki egész kiállítást rendezett szép gyűjteményéből. Ez volt a másik kedvesebb és
becses eredmény.
Későn, fél nyolc után jött Simon Aladár,3999 Perl,4000 s nyolckor mindnyájan eljöttünk.
*
Ma délután 5-től fél hétig az Erd. Irodalmi Társaság választmányi ülésén voltam, az unitárius kollégium tanári szobájában.
A 13 Kolozsvárt lakó meghívottból 7 jelent meg. Ott voltak Márki Sándor, Dózsa Endre,
Kovács Dezső, Seprődi János, Kiss Ernő titkár, Páljános K.4001 és én.
Mivel még nem foglalhattam el székemet, ide sem akartam elmenni. Kiss Ernő azonban
többször felszólított, s Gyalui is biztatott, hogy menjek el. Ő azonban nem jött. Előre meg is
mondta. Okául nem azt adta, ami az oka, de én jól látom, hogy igazgatói állása mellett nem
akarja, hogy szereplésével félreértésekre s félremagyarázásokra adjon alkalmat, s szerezzen
magának kellemetlenségeket.
Ellenben a román színházba elégszer eljár – igaz, hogy ingyenjeggyel, és talán politikából. Legalábbis ezt is lehet mondani.

3998 1921-ben a Lyonból vendégelőadóként a kolozsvári román orvostörténeti tanszékre hívott
Guiart parazitológiaprofesszor segítségével alapították meg az orvostörténeti könyvtárat és múzeumot.
3999 Simon Aladár orvos, Ferenc József út 1. sz. alatt.
4000 Perl Ottó fogorvos, Mátyás király tér 13. sz. alatt.
4001 Páljános Károly író, novellista.
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Kiss Ernő beszámolója érdekes volt. Ha kinyomtatná: becsuknák. Meglepett, hogy az
ostromállapot idején több mint 4000 koronát gyűjtött az E. I. T. alapjához.
Dózsa Endre elnök teljesen elgyávult. Mindentől fél, de nem az ügy érdekében ma köteles óvatosságig, hanem szenilis gyávasággal. Még az elnöki helyet sem akarta elfoglalni
azzal, hogy most nem jó úgy tanácskozni. Mikor pártoló tagok gyűjtéséről volt szó, figyelmeztetett, hogy miniszteri rendelet van tegnap óta, mely a gyűjtéseket előzetes miniszteri
engedélytől teszi függővé. Mondtam, hogy itt pénzgyűjtésről lehet csak szó, mert a visszaélések megakadályozásaért lehet szükséges a hatósági ellenőrzés, kivált ott, ahol annyit lopnak; de nem taggyűjtésről. Azt felelte, hogy a taggyűjtés is pénzgyűjtés. Igazi közigazgatási
észjárás. Itt újra csak a „tacse si facse”4002segít.
Mikor a tagok létszámának kiegészítéséről volt szó, Isacu Emilt hozta szóba. Márki is
hajlott utána. Rögtön belészóltam én is, hogy ne legyünk oly szervilisek, hogy a magyar
míveltség egyik legmegtestesültebb ellenségét csupa opportunizmusból most tagul válaszszuk. Gyalui figyelmeztetett, hogy Dózsa ezt akarja, de én csak Dózsa locsogásának hittem.
Bebizonyult, hogy locsogás ugyan, de akarat is. Hivatkozott arra, hogy Gogát4003 is a Petőfi
Társaság megválasztotta.4004 Nem érzi a különbséget a szabad és fölényes nagylelkűség, s a
letiport és megalázott, üldözött meghunyászkodás és talpnyaló megalázkodás között.
A jelölő megbeszélés során szóba kerültek Reményik Sándor, Erdélyi László, Petres Kálmán, Paál Árpád,4005 Perényi József, Nyírő József, Áprily (Jékely) Lajos, Kristóf György,4006
Bartalis,4007 végül Borbély István. S[ütő] Nagy Lászlót Márki egész komolyan hozta szóba, és
senki sem szólt ellene. Az úton hallottam aztán Kiss Ernőtől, hogy lapja útján és mellett
125.000 kor. v. leu szennyes adóssága van. Költő Gábor is megerősítette értesülésemet. Jó
mégis, hogy elmentem, mert nem ártottam, sőt használtam vele.
December 3. du. 1/2 3. Péntek.
E hét fő eseményeit csak futólag vázolom. Nincs időm többre. Csak hiányos és egyéni
értékű váz ez is.
Hétfőn délelőtt tízre jelezték Wattson (Scotus Viator)4008 látogatását a könyvtárnál. Gyaluit ágyából telefonozták föl. Ő kalauzolta. Középtermetű, kerekded arcú, jól táplált monoklis úr. A fizetett ember tiszta lelkiismeret-hiányából eredő bizonyos bátortalanság van a föl4002 Tace şi face = tedd és hallgass.
4003 Octavian Goga (1881–1938) költő, drámaíró, politikus. 1919-ben kultuszminiszter, 1920-ban
államminiszter.
4004 A felkéréssel kapcsolatos levelezést l. Sas Péter: Goga és a magyarok. Történelmi Szemle, 1986.
3–4. sz. 490–492.
4005 Paál Árpád (1880–1944) közíró, politikus. A Keleti Újság, az Újság és a Napkelet főszerkesztője.
4006 Kristóf György (1878–1965) irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1903-ban a szászvárosi Kun
Kollégium tanára. 1922-ben a kolozsvári román egyetem magyarnyelv- és irodalomtanára.
4007 Bartalis János (1893–1976), a „bukolikák” költője, A Kemény Zsigmond Társaság és az Erdélyi
Szépmíves Céh tagja.
4008 Robert William Seton-Wattson (1879–1951) történész, publicista (írói nevén Scotus Viator). Az
egykori könyvtárigazgató így emlékezett: „Novemberben Seton Watson angol publicista, úri
nevén Scotus Viator látogatta meg a könyvtárt, egy külügyminiszteri tisztviselő kíséretében.
Watsonnal angolul beszéltem, s objektív felvilágosításokat adtam neki. Tudtam róla, hogy könyvében még a háború előtt Magyarország ellen írt. Érdekes, hogy annakidején Rákosi Jenő ajánlatával keresett engem Kolozsvárt, de Olaszországban voltam. Ezúttal más viszonyok közt találkoztunk. Látogatása alatt meglepte, hogy én nem panaszkodom neki Apáthy Istvánról. De én
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lépésében. Ötven felé jár, de negyvennek sem látszik. Elég jól tartották. Látogatása előtt este
az egyetem rektora adott a New Yorkban bankettet a tiszteletére. Sapienti satis.
A levéltárban összesen sem volt tovább öt percnél. Engem Gyalui bemutatott neki, de
aztán ezzel be is végződött az „ismeretségünk kezdete”.
Akkor volt ott Ligeti Ernő nálam a Napkelet és a Keleti Újság számára cikket kérni.4009
Megtudta Scotus úr látogatását, s meg akarta interjúvolni. A folyosón beszélt is vele.4010
Ugyanakkor volt ott az Ellenzék egyik munkatársa a kolozsvári céhekről cikket kérni az
Ellenzék naptárának. Jegyzeteim a sok költözésben eltévedtek, s nem adhattam.
Este 10.
Kedden volt az E. M. E. bölcsészeti szakosztályának első fölolvasó ülése, a róm. kat.
főgimn. dísztermében. Az Ellenzék előre írt róla. Összesen 30 drb gépírásos meghívó ment
szét csak, iskoláknak, tanári testületeknek. Nyolcvanan voltunk jelen. Fele tanárjelölt és
diák. Erdélyi László adott elő, illetve olvasott föl, Újabb megállapítások az Árpád-kor történetében címmel. De tulajdonképp történeti bevezetést adott, s vázolta a magyar történelem
felosztását, saját elmélete szerint. Befejezése megkapó volt, de előadása nem. Önkéntes adományokból 184 leu gyűlt össze e szegény közönségtől.
Másnap hallottam a könyvtárban, hogy Gyalui kifakadt az adakozásra való fölhívás
miatt. Hangsúlyozta, hogy ő ugyan szívesen ad, de nem helyesli a belépődíj szedését. A
könyvtárban megütközve tárgyaltak erről. Mondták, hogy talán az összes itt maradt magyarok közt neki van a legnagyobb (56.000 leu) fizetése, s mégis szóvá teszi, ha valamit adni
kell; holott mindenki tudja, hogy itt a folyóiratra gyűjtünk tulajdonképp, hogy valamiként
hozzájárulhassunk a kiadhatásához. Ő választmányi ülésen nem lévén, nem tudott a határozatról előre. Ez az enyhítő körülménye, de nem mentsége.
Elsején a Gyulafehérvári Határozatok évfordulójára zárva volt a könyvtár. Másnap kijelentették, hogy ez nem hivatalos ünnep, s ilyenkor a hivatalok működnek. Eső után köpenyeg.
A Keleti Újság ismét közölte a hírhedt Gyulafehérvári Határozatokat. Egyetlen pontját
sem váltották be, s most komikusan hat a sok nagyhangú, hazug kijelentés.4011 A valóságban
politikát nem csinálok, és látogatóimmal kizárólag könyvtárról beszélek”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 398–399.
4009 A következő esztendőben a folyóiratban megjelent Kelemen Lajos írása: Báró Naláczi József
emlékirata. Napkelet, 1921. 30–34. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 304–306.
4010 A kellemetlen helyzet nem kerülte el a könyvtár akkori vezetőjének figyelmét sem: „Kellemetlen incidensem volt az, hogy az egyik folyosón egyszerre csak előbukkant Ligeti Ernő újságíró
és radikális költő és törött német nyelven iszonyú izgalommal megszólította Scotus Viatort,
hogy interjút kérjen tőle. Örökké sajnálni fogom, hogy azonnal nem dobattam ki, mert vendégemet engedélyem s előzetes tudtom nélkül rohanta meg. De nem tudok brutális lenni ily esetben, s ezért megjegyeztem, hogy Scotus Viator nem ad interjút, ugyanis ő előre mondta, hogy
az újságírók kértek tőle beszélgetést, de ezúttal nem képes nyilatkozni”. Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. i. m. 399.
4011 „Az új román állam megalkotásának alapelveiül” a Nemzetgyűlés kimondta az alábbi, kisebbségekre vonatkozó pontokat: „1. Teljes szabadság az összes együttlakó népek számára. Minden
nép saját nyelvén, kebeléből való egyének által fogja művelni, kormányozni magát és törvénykezését ellátni; minden nép ama egyének számának arányában, akik alkotják, meg fogja kapni
a jogot a Törvényhozó Testületekben és az ország kormányzásában való képviseletre. 2. Egyenlő jogok és a felekezeti önkormányzat teljes szabadsága az állam összes felekezetei számára. 3. A
tiszta népuralomnak megvalósítása a közélet minden terén. Általános, közvetlen, egyenlő, tit-
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most már a felekezeti tanároktól is egész sor román tárgyból, s a román írni és olvasni
tudásból is vizsgát követelnek.
Ma délután Gidófalvy Pista volt nálam. Szép sorozatot vett a F[erenc] József egyetem
raktáron lévő sok magyar doktori értekezéséből. Czecz Rózsika, Künnle Dóra4012 és József,4013
s én is vettünk a tegnap nehányat. Az unitárius kollégium, s Borbély Pista a múlt héten
válogattak. A könyvhiányban ez is jó és olcsó anyag.
Tegnap jött I. A. Scriban4014 úr megkeresése az Állattár kulcsaiért. Ez a moldvai bival
teljességgel nem képes felfogni egy jogviszony vagy bitorlás különbségét. Márkihoz is
elmentem. Neki soha sem volt bátorsága eddig sem határozottnak lenni, de most éppen
nem volt. Mindent a választmánnyal szeretne csináltatni.
Tegnap este volt itt nálam Nemes Ödön Brátkáról.
Péntek 1920., december hó 11. du.
Újra önkénytelen hidegszünidőnk van. Már 8-án délelőtt feltették a könyvtárban az
utolsó lapát szenet, s délután már 9–10 fok mellett ült benn a személyzet és a közönség.
Másnap 7–8º mellett folytattuk a szolgálatot, mert azzal biztattak, hogy a szén megjön. Többen meghűltünk. Másnapra így a főkaput bezárták, s az a humoros fölirat díszelgett rajta,
hogy valószínűleg 1–2 napig zárva marad, de dátuma nem volt. Máris igaz.
Tegnap délben a román lapok különkiadásait kapkodták. Én gr. Toldalagi Józseftől hallottam a Schultz-üzlet4015 előtt, hogy Bucurestiben a szenátus ülésén nagy robbanás történt,
több halottal és súlyos sebesülttel. Utóbb az Infratirea nagy lepedő kéziratos plakátján, s este
az Ellenzékből is olvastam a részleteket.4016
Emberileg sajnálom az áldozatokat, de viszont az is bizonyos, hogy ilyen embertelen,
türelmetlen és erkölcstelen kormányzatnak, amilyen e két éve volt, csak ilyen a felelete is.
Végre mindenkit betömlöcözni, verni vagy kiüldözni mehet egy ideig, de aztán jön a reakciója is.
Radu Demeter nagyváradi püspök4017 az egyik halott. 1914-ben reáhárult a gyanú a debreceni pokolgépes merénylet értelmi szerzőségében.4018 1917-ben a román hadsereg kiverése után ő tett a magyar főrendi házban hűségi nyilatkozatot. Isten keze…

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
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kos, községenkénti, aránylagos választójog a községi, megyei vagy törvényhozási képviselet számára, mindkét nem részére, a 21. életévtől kezdve. 4. Tökéletes sajtó-, egyesülési és gyülekezési
szabadság; minden emberi gondolat szabad terjeszthetése”.
Künnle Dóra, a Szociális Testvérek Társasága tagja, Dr. Künnle Tivadar és Gidófalvy Ilka leánya, dr. Gidófalvy István unokahúga.
Künnle József (1900–1953), dr. Künnle Tivadar fia.
Ioan A. Scriban (1879–1937) zoológus, a kolozsvári egyetem tanára.
Schultz Rezső.
1920. december 8-án a kommunista Goldstein bombamerényletet hajtott végre a Román Szenátusban.
Demetriu Radu (1862–1920) görögkatolikus püspök. 1903-ban nagyváradi püspök. 1918. december 1-jén, a gyulafehérvári román nemzetgyűlésen Erdély Romániához való csatolását kezdeményezte. 1919-ben a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye apostoli kormányzója.
1914. február 23-án egy 20 kilogrammos csomag érkezett Miklósy István püspök részére Czernowitzból, amely a kibontáskor felrobbant. A merénylet a hajdúdorogi görögkatolikus püspökség felállításával lehetett kapcsolatban, mely egyaránt sértette Románia, Oroszország és Szerbia
nemzeti érdekeit, akik a Vatikánban is tiltakoztak a tervezet ellen. A magyarországi és romániai nyomozás során Radu Demeter neve nem merült fel. Katkó Márton Áron: Az 1914-es debre-
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Itt közhit, hogy a merénylet bolsevista munka. Én is úgy hiszem.
Csak aztán a jól ismert recept szerint ne csináljanak belőle magyar merényletet, hogy
ezen a címen újra a magyarokat üldözzék.
7-én volt nálam Petran Coriolan úr.4019 Díszműveket keresett, s a süket ruhatáros4020 hozzám küldte. Így lett szerencsém hozzá. Lekalauzoltam Valentinyhez, s ő megkért, hogy
menjek fel a díszművekhez vele. Itt aztán egy jó óráig voltam mellette, s alig öt perccel
együttlétünk után már vitatkoztunk. Az ismeretségnek reám nézve nincs más jó eredménye, minthogy személyesen is megismerhettem ezt az embert. Meggyőződtem, hogy felfuvalkodott, elfogult, kiforratlan és gyűlölködő szellemű, korlátolt tanultságú és látókörű ifjú
úr. A háborúig napidíjas volt a Képzőművészeti Múzeumnál Budapesten. Itt a múzeumok
felügyelője lett.
Igen jellemző reá, hogy a Régiségtárban Lehoczky András laboránstól – kinek fejtegetni
szokta, míg itt volt, a programját – egyszer egy fényképre és egy képdúcra mutatva azt kérdezte: Azt mondja meg nekem, hogy miféle eljárásokon megy át ez a fénykép, amíg belőle ez
lesz!? Tehát a sokszorosítások technikájának elemi kérdéseivel sincs a felügyelő úr tisztában.
A díszművekről egyszer már úgy nyilatkozott, hogy azokat ki kellene adni a különböző
egyetemi szemináriumoknak. Ami nagyon bölcs gondolat, mert egyszerre szüntetné meg a
könyvtár egyik legértékesebb osztályát, s tenné tönkre a legszebb könyveket külön is.
Beszélgetésünk folyamán előjött az E. M. E. ügye is. Itt nehány érdekes dolgot tudtam
meg. Szerinte a román állammal nem jóindulattal léptünk fel. Miből állott ez? – kérdeztem.
Nem közöltük román nyelven az alapszabályainkat s ügyrendünket – válaszolta. De hiszen
nekünk csak magyar alapszabályunk és ügyrendünk volt, s tőlünk mást soha nem is kértek,
azt pedig beküldtük.
Tudhattuk volna, hogy nekik román fordítás kell – válaszolta.
Hát, ha ilyen kellett, kért volna ilyent, aki kérte. Különben a bekérés idején nem volt
szabályozott jogviszony, nem volt békeállapot, s nem is a kormány, hanem a nagyszebeni
Kormányzótanács kért tőlünk alapszabályt és ügyrendet.
Mi továbbá nem közeledtünk.
Itt kiderült, hogy személyes sértett hiúsága szól belőle. Nem fordultunk hozzája.
Megmondtam, hogy mi soha sem tartoztunk a Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége alá a magyar uralom alatt sem. Az egyetemi kezelés ez alól mentesített. „Azért fölkereshettük volna őt is, mert ő pl. az Ereklyemúzeumon is segített.”4021 Megmondtam neki, hogy
ő jött Kolozsvárra, s az már társadalmi kérdés, hogy neki kellett volna érintkezést keresni a
magyar múzeumi és könyvtári vezetőkkel. Ehelyett Petőfi szobrának brutális ügyével4022

4019
4020
4021
4022

ceni merénylet. In: Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2007. november
23−24. Szerk. Véghseő Tamás. Nyíregyháza, 2010. 289–291. (Collectanae Athanasiana I. Studia
vol. 3.)
Petran Coriolan (1893–1945) művészettörténész, egyetemi tanár. 1918-ban a budapesti Képzőművészeti Múzeum napidíjasa, 1920–22 között a romániai múzeumok felügyelője, az I. Ferdinánd egyetem tanára.
Némethi János.
Kolozsvár polgármesterének rendeletére a múzeumi tárgyakat egy szövőgyár karzatán és padlásán helyezték el. Ujság, 1921. szeptember 3. 3.
Marosvásárhelyen ledöntötték Kossuth Lajos, Bem József szobrát és megrongálták Petőfi Sándor domborművét. A rombolásokról Sydney B. Snow, az Amerikai Unitárius Bizottság titkára
is beszámolt. Murádin Jenő: A megsebzett szobor i. m. 62–63.
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kapcsolatban ismertük meg a nevét, s jóakaratért nem mehettünk hozzá, mikor úgy nyilatkozott a jogaink fönntartása ügyében is adott nyilatkozatunkra, egy magánjogi kérdés ügyében is, hogy szerencsénk van azzal, hogy a Kormányzótanácsban olyan humánus és nagylelkű emberekkel volt dolgunk, mert különben mindnyájunkat akasztófa alá állíthattak
volna.
A Petőfi-ügyben Puscariu rektor utasítása szerint járt el, amint állítja; a másik ügyben
pedig csak felettes, illetékes tényezők nyilatkozatát ismételte.
Nyíltan megmondtam, hogy ily türelmetlenül és megértés nélkül nyilatkozni szégyen, és
nem mívelt emberekhez méltó eljárás.
Szerdán délután E[gyházi] K[épviselő] Tanácsülésben voltam.
Az öreg püspök nem szégyellte kapzsi és korlátolt leánya, Zsuzsa által fellovalva ennek
ügyében exponálni magát. Ennek okt. végén megszűnt a joga a titkári természetben bírt
lakáshoz. A rekvirálástól tartva ajánlatot tett neki a Ferenczi Géza alatt tanácskozott szűkebb bizottság hogy tovább is – a titkári állás betöltéséig – a lakásban hagyják, de lakjék ott,
hogy a lakást ne vegyék el. Ő azonban egy szobában pro forma ottmaradt, de csak naponta
benézett, s otthon lakott a szülőinél. Így Varga Béla ezt megtudva, a lakást rekviráltatta
magának. Most Ferencz Zsuzsa úgy fogja föl a dolgot, hogy a Ferencziék által Józsi testvére4023 útján közvetített ajánlat alapján a lakás, illetve mivel abban más lakik, így annak a
bére még most is őt illetné.
Az öreg kiment. Én szólaltam föl legelőbb, s bátran megmondtam, hogy itt az előadói
javaslat tisztán a közérdeket, a képzelt igény a magánérdeket szolgálja. Lelkiismeretem szerint csak a közére szavazok. Félórás kínos tárgyalás után az igazságtalan és ízléstelen ügyet
leszavaztuk.
Vasárnap, december 12., este.
Délelőtt adtam fel 50 leut Édesanyámnak és Piroskának.4024 Az a szégyen ért, hogy
beszélgetés és az utalvány kiállítása közben elfelejtettem a pénzt átadni. Elmentem Erdélyi
Lászlóhoz a Ferenc-rendi zárdába, hogy megvegyem Árpád-kori mívelődéstörténete II.
kötetét4025 s mikor visszatértem, a Szép utcában a postásnőt utolértem, amint a lakásomra
igyekezett a pénzért. Elfoglaltatásom és lekötött figyelmem mellett ilyen szégyenletes szórakozottság pirított meg. Hozzájárult az is, hogy a tárcámat előmbe letéve nagyon vigyáztam
arra is, mert egy oláh katona is ott volt mellettem, s így fizetni elfelejtettem.
Erdélyi nagyon szívesen fogadott. Még a könyve kedvezményes 15 leus árát sem akarta
elfogadni, de mikor ezt mégsem vettem ingyen el, megajándékozott Az első állami egyenes
adó elmélete című könyvével is.4026
Fél tizenkettőtől egy óráig unitárius egyházi énekeskönyv és káté kiadása ügyében
összehívott értekezleten voltam.
Az énekeskönyv szövegrészeinek átjavításával Pap Domokost és Pálffi Mártont bízták
meg. A dallamokra Régeni Áront,4027 s átnézéssel »Borbély István« Sándor Jánost. Most még
4023
4024
4025
4026

Ifj. Ferencz József.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet I–II. Kolozsvár, 1915, 1918.
Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. Kolozsvár, 1912, Szent Bonaventura ny. (Kolozsvári értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 3.)
4027 Régeni Áron (1878–1936) 20 esztendőt Kolozsvárt tanított az Unitárius Kollégium elemi fiúiskolájában.
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közel 200 énekeskönyvünk van. Amíg ezekből tart, addig tán egy év alatt elkészül a javítandó szöveg és kiadás.
*
Tegnap délután végeztem a diplomatikai gyakorlatokat. Eléggé meg vagyok elégedve a
hallgatóim szorgalmával és előmenetelével.
Öt órakor az Erdélyi Irodalmi Társaság ülésén voltam. Jóval kevesebb közönség volt,
mint az első ülésen. Ott volt Mama, Imres a kicsi Erzsikém is.
Dózsa Endre nem értéktelen verses megnyitója szánalmas reszketegsége mellett és siető
felolvasásában hatástalanul veszett el. Marót Károly4028 felolvasása – Ady igaz lelke – hosszú
mondataival érdekessége mellett is nehézkes volt. Pszichiátriai újságcikk hatását tette.
Áprily Lajos tartalmas és szép, Serestély Béla4029 formailag szép, de meglehetős üres költeményein kívül még Kovács Dezső humoros felolvasása volt a műsorban. Ez nagyon jól sikerült.
Este voltam Gidófalvyéknál. Az öreget megcsapolták a héten, s 6 liter vizet vettek el tőle.
Szegénynek a hónapjai meg vannak számlálva.
Szerda, december 15., du.
Amíg tegnap délután befejeztem előadásomat, azalatt Imréhez megjött a Miklós4030 távirata Budapestről, hogy Lőrinc4031 izent egy most érkezett hadifogolytól Mikó Gábornak4032
a hazajöveteléről. Eszerint Wladiwosztokba ért, pénze van, s januárius elejére várható.
Mama elfutott Arankához az örömhírrel. Nekem itthon Erzsi, a cseléd mondta meg.
Eszembe jutott, hogy Lőrinc úgy jön haza, mint aki ősszel ér a kertbe. Leszedett, virágtalan
kertet talál nálunk, s a veszteséget, Erzsikémet ismét megsirattam.
*
Pár nappal ezelőtt megérkezett dr. Filep Gyuláékhoz4033 Barra Lajos, Barra Mózes volt
dobokai bérlő fia. Lábán egy szőrös bőrcsizma volt, mit maga tákolt össze, vászonnadrágja
volt, s egy paplanból készített nagykabátja. Fehérneműje semmi. Évek óta nem kaptak tőle
és róla hírt. Elveszettnek hitték, s megkerült. Anyjának óriási öröm, a jobbik fiú jött meg. A
másik, ki nekem is tanítványom volt – Sándor –, értéktelen pökhendi ember.
*
Reggel a kollégiumba bemenve Uzonit4034 nevetve láttam a folyosón. Kérdeztem, s ő
mondta, hogy a Keleti Újságban látta, hogy Radu Demeter4035 nyakából a szenátusban eltűnt
az aranykereszt. „Cognosco stylum curiae Romanae.”4036

4028 Marót Károly (1885–1963) klasszika-filológus. 1917-től a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem görög folklór és vallástörténet tárgykör magántanára.
4029 Serestély Béla (1883–1968) költő, író. Az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja.
4030 Mikó Imre és Mikó Miklós.
4031 Mikó Lőrinc.
4032 Mikó Gábor.
4033 Filep Gyula (1871–1937) orvos, egyetemi tanár, a kolozsvári Diakonissza Intézeti Kórház igazgató-főorvosa.
4034 Uzoni Imre.
4035 Demetriu Radu.
4036 Felismerem a római kúria stílusát. A latin nyelvű idézetet l. Papramorgó [Kóródy Sándor]: Barátfülek. Harmadik füzet. Szent elmélkedések papság vérszomja […] felett igaz hívők számára.
Bp., 1870.
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Újra háborús hírek szállonganak. Viszik a katonákat Besszarábia felé. Már a télen bekövetkezhető támadásról beszélnek. Ha ez igaz lesz: akkor a konszolidálatlan, belől igazgatásában és míveltségében s főleg erkölcseiben rothadt állam felborul, s mi újra átéljük a zavar
és züllöttség keserű napjait.
Tiszta, hogy a keleti határokon az orosz túlerő előtt nem lesz tartós megállás, s ha
Bugyonnij4037 lovassága betör, akkor csak a természetes határoknál lehet újra föltartani.
A nyomott hangulat előre veti árnyékát.
Az éjjel egy katonavonat Tordakenderesnél befutott egy vegyesvonatba. Sok halottról és
sebesültről beszélnek. A Renner-gyár autóját is elvették, hogy orvosokat és kötözőszereket
vigyenek ki a szerencsétlenség helyére.
*
I. A. Scriban úr betört a Múzeumi Állattárba. Levétette az ajtót, s most ott szabadság és
demokrácia van.
*
Tegnap este Rózika4038 mondta nekem Schneller Vilmos izenetét az Erdélyi felolvasása
előtt. Budapesten nem tudták a miniszteriumban, hogy a kolozsvári egyetem által használt
gyűjtemények az E. M. E. tulajdonai. Fölterjesztésünkről tehát elfelejtkeztek. Schneller dolgozott ki emlékiratot, s ezen az alapon volt szó gyűjteményeinkről a béketárgyaláson is.
Jellemző, hogy még egy szót sem tudunk arról, amit rólunk határoztak.
*
Előadásomat a Báthory István és Kristóf egyházpolitikájával, 1579-cel, éppen Dávid
Ferenc elítéltetésével végeztem. Nehány indexet mindjárt aláírtam.
*
Erre a hónapra nem kaptunk maig sem fizetést.
*
Az este érkeztek meg Pataki Sándorék Gidófalvyékhoz. Csapóról kocsin jöttek a nagy
hóban. Ők is, lovaik is nagyon kifáradtak.
Az öreg Gidófalvy nagyon gyengén van. Alig alszik valamit, s tegnap hányt is. Tegnapelőtt megkacagtattam a Z. Kiss Somáról4039 szóló följegyzésemmel, melynek ő is egyik szereplője volt.4040 Az egész dolgot éppen tőle hallottam, ezelőtt mintegy húsz évvel.
*
Friss történet a többiekhez, amit most hallottam Buday Árpádtól.
Pósta Béla és Apáthy István igen jó barátságban éltek egymással. A barátság egyik következménye volt, hogy mikor Apáthyt a románok elfogták s Szebenbe vitték, Pufi nevű kedvenc kutyáját a Póstáék gondozására bízta. A kutya ott élt aztán, s nem volt rossz dolga és
elszemtelenedett. Ellenben Apáthynak Szebenben nem volt a világon a legjobb dolga; de
hogy tűrhetőbb legyen, különféle küldeményekkel igyekeztek a kolozsvári barátok és tisztelők a helyzetét tűrhetőbbé tenni. Köztük Pósta Béla halála után a fia, Lajos sokszor küldött
élelmet, gyárából cukorkákat, s áldozott pénzt is, úgy hogy összes küldeményei jó nehány
4037 Szemjon Mihajlovics Bugyonnij (1883–1973) a szovjet hadsereg marsallja. A polgárháborúban
a Vörös Hadsereg lovasságának egyik megszervezője, 1919–24 között az 1. lovashadsereg parancsnoka.
4038 Czecz Rózsika.
4039 Kiss Soma vándorszínész, magyargyerőmonostori báró Kemény Ágnes és csekefalvi Kiss Sándor ügyvéd fia. Kelemen Lajos: Dr. Gidófalvy István i. m. 94–96.
4040 Kelemen Lajos: Hamlet Szászrégenben. Ellenzék, 1924. 96. sz. 11–12.
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ezer koronát megértek. Mikor pedig Apáthy Szebentől indulóban volt, üzleti ügyben Brassóban járva, onnan külön autót fogadva búcsúzott el tőle Szebenben.
Ezalatt Pufi a Melissa cukorkagyár udvarán uraságra kapva, egyszer ingerlékenységében
úgy megmarta az egyik cukorgyári munkásleányt, hogy jó darab húsát kiszakította. Nagy
volt az ijedtség. A leányt ápoltatták, fizették, s örültek, mikor ennyivel beérték. De Pufit is
meg kellett figyeltetni, mert féltek, hogy veszettséggyanús. Így a sintér elvitte, elzárta, s ott
volt egy hónapig. Akkor kiderült, hogy egészséges. Hazavitték, s vígan él Póstáéknál ma is.
A múlt hónapban már most fölment özvegy Szombathelyi Gáborné,4041 a Pósta unokahúga Budapestre, s meglátogatta Apáthyékat is. Most hazajött és sokfelé hozott izeneteket,
de Póstáéknak egy szót sem. Ellenben Magos Irénnek egy rövid levél jött Apáthynétól,
melyben Póstáékról is szó van. Mégpedig ilyenformán: „Póstáék is szépen ügyeltek a szegény
Pufira, hogy hóhérkézre adták”.
A sok jótéteményért, a veszélyben volt emberéletet, a hosszú barátságot és emlékeket
tehát mind eltakarta az a szörnyű lelkiismeretlenség, hogy Pufit a sintérhez adták megfigyelni, ami különben szabályrendeletes kötelesség volt.
Szép az emberi háládatosság és mély belátás.
Csütörtök, december 16., este.
Hallom, hogy Petala tábornok4042 szigorú rendeletet adott ki újra, de csak románul,
melyben minden gyűlést katonai parancsnokság engedélyétől tesz függővé.
Ostromállapot bevezetése.
Az E. M. E. újra alhatik.
Délelőtt Gyalui magyarázott egy óráig Dunky fényképész,4043 ez értelmetlen, önző és
facsaratos fráter ügyében nekem. Délután 3–4-ig Borbély Pistánál voltam, a könyvtárban.
Este indexeket írtam alá a teológusoknál.
Négy órakor voltam Graef Antal4044 temetésén. Benczédi Pálnak apósa volt.
Kimentem Erzsikém sírjához is. Nagy volt a hó. Este olvastam a Székelyföld marosvásárhelyi lap december 11-i számából szegény Dicső Gabriella halálát, Marosvásárhelyt. Férje,
Szatmári Jenő, tavaly halt meg tüdővészben. Váratlan haláláról írnak. Két kis árvája maradt.
Tanárjelölt koromban szegény jó leány egy ideig szerelmes volt belém. Nekem Török
István nevű jogász árulta el, aki a Hints járásbíró4045 fiát4046 tanította, s ennek leány testvérével Dicső Gabriella nagyon jól lévén, elmondta titkát. Derék leány volt, s becsültem. Szép
beszédes fekete szemei voltak. Asszony korában tán egyszer találkoztam otthon vele. Én
nem voltam szerelmes belé. Isten nyugtassa meg szegényt.

4041
4042
4043
4044
4045
4046

Szombathelyi Gábor orvos felesége, Fürdő utca 2. sz. alatt.
Nicolae Petala.
Dunky Elek.
Graef Antal a MÁV Bocskai téri üzletvezetőségének ellenőre.
Id. farkaslaki Hints Miklós járásbíró.
Ifj. farkaslaki Hints Ferenc1914-ben kolozsvári törvényszéki jegyző, 1920 után gyulatelki birtokán gazdálkodott.
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December 17., péntek, este.
Délelőtt Kőváry Lászlónak A magyar unitáriusok a XVIII. és XIX. században című munkája4047 szétküldésével bíbelődtem. Ősi módon teológusok és diákok vitték ki az esperesekhez. A küküllői körét Sándor Gergely désfalvi pap4048 vitte.
Tegnap és ma aláírtam az összes teológus tanítványaim indexét. Ma kollokvált nekem
Olajos László4049 elsőéves hallgatóm, kitűnő eredménnyel. Ez az a fiú, ki a tavaly a Csikósréten a szomszéd földön dolgozott, mellettem. Ott is derék jó munkásnak, itt is komoly, jó
felfogású és jól készült fiúnak bizonyult.
Délután 4-től 7-ig az amerikai posztót és bőrt osztottuk – elméletben.
Mily kevés ember tud tárgyilagos lenni, s mily kevés tudja levetni önzését, ha érdekeiről
is szó van! Az egész ügyben az volt egyik döntő „elvi kérdés”, hogy Csifóné4050 egész rend
ruhát kapjon-e vagy felet? Kovács Kálmán indítványa volt a legszociálisabb, mert családtagokhoz és családi állapot terhességéhez akarta szabni, de e tekintetben igen merev elvi álláspontja volt. Végre a háromféle indítvány egyeztetését adtuk a bizottságnak utasításul.
Küldtem Édesanyámnak 1 kilónyi cukrot, 1 kiló rizst s 20 leit. A két előbbit még szegény
jó Erzsikém tétette félre velem, s mivel nekünk inkább van, s szegény Édesanyámnak nincs.
Fazakas4051 esperes tanítóképezdész fiától így küldtem el.
December 19., vasárnap délután.
Az este megismerkedtem Szopos Sándorral.4052 Pap Domokos hívott vacsorára vele
együtt magához. Eredeti, természetes, egyszerű és értékes ember. Tíz óra után Tóth István
és Pap Domokos, a festő utána jöttek, s elkísértük őket a lutheránus iskolába, hol a kiállítást
csinálták.4053 Folyt már a munka, de Szoposnak a Pap Domokos jó dési borától nem volt
munkakedve. Reggel ötre lettek készen.
Neki gyönyörű tiszta rajzai, s nehány igen jó festménye a kiállítás gyöngyei. Egy piros
kendős bájos cigányleány képébe valósággal belébolondultam. Alkonyati búcsús-képe,
amint a búcsúsok a sárban, locsban hazatakarodnak, hangulatával és technikájával egyaránt
megkapó. Olajfestményei: lila kendős öregedő asszonya, öreg zsidója, lehajtott fejű nője
mind elsőrendű értékek. Rajzai pedig utolérhetetlenül világosak és értékesek. Egy magyar
paraszt-feje a világ bármely nagy klasszikusának munkái sorába beillenék.

4047 Kőváry László: A magyar unitáriusok a XVIII. és XIX. században emlék- és életíratokban. Első
füzet. Az unitárius vallást megmentő családok. Kolozsvár, 1899, Ajtay K. Albert kny. Kelemen
Lajos ismertette: A magyar unitáriusok a XVIII. és XIX. században emlék- és életíratokban.
Erdélyi Múzeum, 1900. 2. füzet. 104–106. Újraközölve Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. i. m. 455–456.
4048 Lókodi Sándor Gergely kénosi, majd désfalvi unitárius lelkész.
4049 Később református lelkipásztor Marosvécsen.
4050 Csifó Salamon felesége, árkosi Veress Ilona (1874–1943) az Unitárius Nőszövetség ügyvezető
alelnöke.
4051 Fazakas Lajos.
4052 Szopos Sándor (1881–954) festőművész. 1915-től a dési Állami Főgimnázium rajztanára, a városban festőiskolát is vezetett. Murádin Jenő: Szopos Sándor. Bp., 2006, Tibera.
4053 Kolozsvár, 1920. december, csoportkiállítás.
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Egy artistanőt ábrázoló rajza 250 leiért volt eladó. 150 leiért kérték, de nem adta. Délelőtt más képét meg sem kérdezték. Vele egy szobában voltak Kós Károly4054 és Tóth István
művei, s Papp Domokos4055 nehány festménye.
A másik teremben Papp Domonkos képei voltak legnagyobb számmal. Fiatal feleségét
sokféle módon és pózban festette meg – meztelen aktképektől napsütéses kedves arcképig.
Tóth Istvánnak itt nehány nagyon szép dekoratív rajza van. Deák Nándor4056 feltűnően sokat
haladt. Nagybányai képei különösen megleptek.
*
Nagyon jellemző az a mód, mellyel az ostromállapotot kihirdették. A 70.000 lakójú
városban egyetlen hirdetményt tettek ki, s azt is csak románul, a rendőrség kapujára. Akárcsak Feleken a körjegyzőhöz. A legszigorúbb fenyegetéseket, s rögtönítélő bíráskodást alattomban hirdetik ki, hogy véteni lehessen a hirdetmény ellen, s aztán tömlöcözni és üldözni
tudhassák azokat, akikre a foguk fáj.
A hirdetmény következtében pénteken délután 6-ra az E. M. E. természettudományi
szakosztályának ülése is zavarosan folyt le. A ref. kollégium természetrajzi előadótermébe
hirdették. Szádeczky Gyula volt az előadó. Tárgya volt: A sivatagokról, tekintettel Erdélyre.
Bogának4057 mint titkárnak délelőtt a katonák azt mondták, hogy menjen másnap de. 10
órára a határozatért. Így úgy volt, hogy a közönséget eloszlatják. Ott volt Alexandru Borza
egy. tanár is a hallgatók között, s Boga mondta neki, hogy az előadást nem lehet megtartani.
Erre ő rögtön ajánlkozott, hogy az egyetemről telefonoz a hadtestparancsnoksághoz. El is
mentek Bogával. Ekkor megérkezett egy nagyon gyarló külsejű úr, kijelentette, hogy ő a
Siguranta kiküldöttje, s az előadást meg lehet tartani. Csakhamar egy másik, hasonló úr is
jött, s hasonló kijelentést tett. Így Szádeczky az előadást meg is kezdte. Alig negyedóra
múlva megjött az egyetemről is a válasz, hogy a katonaság az előadást nem engedélyezi.
Azonban Szádeczky mégis megtartotta.
A legkomikusabb pedig a dologban az, hogy a katonaság azért vetett gáncsot, mert saját
szavaik szerint az előadásnak már a címében is politikai vonatkozás van.
1920. december 20. du. 1/2 4.
Délelőtt megnéztem az Áts Ferenc4058 és Daday Gerő,4059 Szabó Vera-féle kiállítást.4060
Áts impresszionista. Nagy foltokban fest, s értékes művész, de nem elég mívelt ember.
Most kiállított képei csupa élet, derű és színpompa. Tárgyai rendkívül sokfélék, de kicsinyek. Elérte pályája delelőjét, s a kispolgári életfelfogásból és látókörből kiemelkedni már
nem fog. Festői tehetsége határozottan sok – míveltsége határozottan kevés. Ma majdnem
egy óráig beszéltem vele, s rendkívül tanulatlannak tapasztaltam.
4054
4055
4056
4057
4058

Kós Károly (1883–1977) építész, író, szerkesztő, irodalomszervező. Sas Péter: Kós Károly i. m.
Pap Domokos (1894–1972) festőművész és grafikus. 1920–27 között kolozsvári rajztanár.
Deák Nándor (1883–1953) festőművész.
Boga Lajos.
Ács Ferenc (1876–1949) festőművész. 1908-ban Kolozsvárt, 1909-től nyaranta Bánffyhunyadon nyitott festőiskolát. Murádin Jenő: Ács Ferenc az impresszionizmus erdélyi úttörője. Székelyudvarhely, 2008, Litera-Veres.
4059 Daday Gerő (1890–1979) festőművész. 1921–30 között a székelykeresztúri tanítóképzőben rajzot, szépírást és kézimunkát tanított.
4060 Szabó Vera (1890–1966) szobrász. 1917-től Kolozsváron élt. A kolozsvári Házsongárdi temetőben Szentgyörgyi István színművész és Láday István semmítőszéki tanácselnök domborműves
síremléke kötődik a nevéhez.
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Életrajzi adatokat kértem tőle, s mikor elmondtam, hogy mi a célom vele, megígérte, de
a Magyar képzőművészet lexikonáról4061 semmit sem tudott, s annak a céljáról sem voltak
fogalmai. Szinte örült, mikor elmondta, hogy román művészek és szakértők bejárják
Erdélyt, s ezután csak azoknak engedik a teret, akik kiállításokon szerepeltek, s a többi nem
garázdálkodhatik. Vagy nem látja itt a célzatot, vagy ha látja sem bánja, csak ő élhessen ez
alatt az oltalom alatt.
Felesége is szinte dicsekedve mondta el, hogy egyedül a férjének engedték meg a románok, hogy iskolát tarthasson.
Daday sokkal intelligensebb, de mint művész még kiforratlan. Ő is impresszionista, ő is
nagy foltokban, de más modorban fest, mint Áts. A Rohonczy-leány4062 arcképe, önarcképe
kitűnő és jellemző. Jó arcképek. Osztozó cigányok c. nagy képen háromféle világítás és a
kompozíció pompás és megkapó. Koszorúvásárján, ezen a halottak napjáról, Kolozsvárról,
a városháza elölről festett képén tavaszi színek vannak. Kolozsvári utcarészletei közt sok
kedves apróság van. Másfél órás tartózkodásom alatt tárlatukon csak 10 látogató volt a
művészekkel együtt. Az enyém volt a 83. számú jegy a tegnapival együtt. Még egy képük
sem kelt el.
Daday is megígérte önéletrajzát, s másokról is ígért adatokat.
December 23., este 9.
Két nap óta fő foglalkozásom az Erdélyi Múzeum 1916–17-i évfolyamának széthordása
volt.4063 Tegnap és ma 36 példányt kézbesítettem, s még 3 drbot átadtam olvasni Pákey
Lajosnak, gr. Toldalagi Józsefnek és Czirják banktisztviselőnek.4064
Tegnap voltam br. Bánffy Zoltánnénál a Wass Ottilia-féle ezüstnemű-hagyaték átvételéért. Határozatlankodás itt is a cselekvés helyett. Célom az volt, hogy az ezüstnemű kikerüljön a könyvtárból, hova nem való, s rólam az ezzel járó nagy felelősség egyszer már elháruljon, illetve azt letehessem. E cél elérése helyett komissziókat kaptam.
Igazi hitvány dolog lett ebből is.
Jellemző a végrendelethez csatolt jegyzék fejetlen intézkedése, mely szóról szóra így szól:
„Apró értékes és értéktelen ékszereim a fehérszobai tükörasztal fiókjában.
Ezüstnemű: két berendezett nagyobb bőrtokban a hálószobában, és szórványosan a többi
szobákban; két mosdótál, egy nagyobb és egy kisebb, és egy szappanytartó ezüst fedéllel.
Íróasztalon, toilette asztalon, etageren találtató dísztárgyakat, vagy különlegességeket a
kolozsvári jótékonyság élén álló hölgyeknek ajánlom fel kisorsolás céljából egyleteik számára,
legjobb belátásuk szerint.
Gróf Kuun Gézáné, kedve, rokonom, és Fáy Béla őméltósága szíves befolyását is e részben kérve.”
Ennél bizonytalanabb és vitathatóbb rendelkezést nem sokat tehettek. Igazi „ibis redibis
magnum per bella peribis”.4065
4061 Szendrei János–Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészet lexikona i. m.
4062 Rohonczy Lajos Kolozs vármegyei árvaszéki elnök leánya.
4063 Az Erdélyi Múzeum folyóirat-kiadása az 1917. esztendő után hatósági engedély hiányában
1930-ig szünetelt. A tudományos jellegű írások közlését az Erdélyi Irodalmi Szemle vette át.
Kántor Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig. Erdélyi Múzeum,
1930. 1–3. sz. 1–2.
4064 Czirják Endre, az Erdélyi Bank főpénztárosa.
4065 Az ókori jóshelyek állítólagos válasza arra a kérdésre, hogy mi történik a kérdezővel, ha elmegy
a háborúba. A felelet értelme változik ahhoz képest, hogy hova tesszük az írásjelet. Ibis, redibis,
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A tetejébe »pedig« odaírták ceruzával a rendelkezés mellé: nőegylet.
Itt pedig az ő barátnéi közül van szó azokról, kik a különféle jótékony egyletek élén
állanak.
Most én tárgyaljak Kolosváryval4066 a kihámozásról.
December 30. este, csütörtök.
Karácsony szombatján jártam Kolosvárynál. El volt foglalva. Ő azt ajánlotta, hogy a
Nőegyletnek adjunk át mindent. Így sem lesz jó.
Aznap délután voltam a temetőben.
Kicsi Erzsikém a Nagymamájának karácsonyfát csinált. Mikor meg kellett nézni, nekem
is eszembe jutott, hogy most egy éve Erzsikém ezen a napon ült föl, s én abban a boldog
reményben örvendeztem mellette a nagy karosszékben, hogy gyógyulása megindult.
Eszembe jutott a tavalyi karácsony, s vele minden. Újra csak sírni tudtam. Egész karácsonyestém szomorú volt.
Aznap délelőtt tudtam meg azt is, hogy Petran Coriolan úr a miniszteriumban följelentett.
Ez egy kitűnő eset. Éppen, mint a gyermek, akit kötekedése után elfenekelnek, s akkor
elmegy árulkodni. Igazi komisz denunciálás.
Ünnep első napján voltam Úrvacsorát venni. Másodnapján a lutheránus templomban
meghallgattam Kirchknopfot.4067
Első napján este Biderman Józsi bácsiéknál voltunk, másodnapján este Tóth Istvánnál,
neve napján. Tóth Istvánnal most tegeződtem össze. Ifj. Hadházy Sándort is most hívtam
fel, hogy tegezzen vissza ő is.
Másodnapján délután temették Simonffy István gépgyárost,4068 a Kovács Pista barátom
és Csutak Vilmos apósát. Ott voltam én is a temetésen, s innen fölmentem Erzsikém sírjához.
Kedden, 28-án kezdődött a könyvtárban a szolgálat. Én azóta az öreg Lehmann Róbert4069
örököseihez járok könyveiből kiválogatni azt, aminek könyvtári értéke van. Nehány régi
magyar könyvtári könyve is volt. Ezekből kettő nincs meg az Erd. Múzeum könyvtárának:
Széchenyi György: Evangeliumok és epistolák, Nagyszombat, 1692., s Szatmárnémeti
Sámuel: Epistola S. Pauli ad Hebraeos. Franequerae, 1695.4070
Tóth Kálmán4071 is megvett ma négyet, amelyek mind több példányban megvannak az
E[rdélyi] N[emzeti] Múzeumnak, az unitárius kollégiumnak is. Ezek: 1. az Approbaták

4066
4067
4068
4069
4070
4071

nunquam per bella peribis = Elmégy, visszajössz, sohasem veszel el a háborúban. Ibis, redibis
nunquam, per bella peribis = Elmégy, sohasem jössz vissza, elveszel a háborúban.
Kolosváry Bálint (1875–1954) jogász, 1906–1921 között a kolozsvári egyetem jogi karának tanára.
Kirchknopf Gusztáv.
Simonffy István (1846–1920) géplakatos, gépgyáros. Kolozsvárt 1877-ben megvette a Petőfi
utca 60. sz. alatti Jankó Vince-féle gépgyárat, és nagyüzemmé fejlesztette.
Lehmann Róbert (1837–1921) ügyvéd. 1868-ban Hunyad vármegye tiszeletbeli főjegyzője és az
ottani ügyvédi egylet elnöke. 1878-ban Kolozsvárt felsőbb kereskedelmi akadémiai tanár.
Szatmárnémeti Sámuel: Epistola S. Pauli ad Hebraeos explicata. Franequerae, 1695, Typis &
Impensis Joh. Gyzelaar. (RMK III. 3933.)
Tóth Kálmán.
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1696-i kolozsvári, Tóthfalusi Kis Miklós-féle kiadása.4072 2. Werbőczy kolozsvári, 1572-i
kiadásának elöl csonka példánya;4073 3. Homorodszentpáli Német Ferenc Werbőczy verses
compendiumának 1699-i kolozsvári kiadása4074 és 4. Enyedi Györgynek Thoroczkai Máté
által lefordított műve, mely 1619-ben Kolozsvárt jelent meg.4075
Bosszúságomra Tóth Kálmán kiválasztotta Jábrotzki Ádámnak és Gábornak, illetve
Hevenesi Gábornak Speculum innocentiae c. Kolozsvárt, 1738-ban megjelent egy olyan
művét4076 is, mely az E. M. E. könyvtárának nincs meg. Ezenkívül elvitte az E. M. E. részére
fölírt, de még meg nem nézhetett két könyvet is: M. Tullius Cicero: De officis és De Senectute
c. 1539-beli (Wratislawiae)4077 8 r[ét] egybekötött műveit, és Melanchton Loci communes
theologici c. Baselben 1558-ban megjelent, szép kapcsos, bőrkötésű munkáját.4078 Az utóbbiak a Nyikó mellől, Kobátfalváról Osváth Zsigmond4079 tulajdonából kerültek a Gálffy Sándor alkirálybíróéba,4080 s onnan ennek vejéhez, Lehmannhoz.
December 31., éjjel 1/2 10, péntek.
Végére értünk e nekem boldogtalansággal és bánattal teljes évnek. Isten akarata volt,
hogy a borzasztó megpróbáltatáson is átmentem. Két évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem
lehet rosszabb óév annál, s azóta mi minden bizonyította, hogy lehet, s volt!
Isten adjon nyugalmat kedves angyali jó Erzsikémnek, engedje örömét érnem kis leányomnak, s adjon boldogabb újévet mindnyájunknak.
Ma még Gálffy Kálmán4081 és családja öröksége, a Lehman-könyvtár ügyében jártam.
Elhozattam az Egyetemi Könyvtárnak 71 román könyvet, s az E. M. E. könyvtárának 25
magyar és latin művet, 5 régibb, s vagy 10 Lehman-féle kéziratot. Az öreg román nyelvtant
írt, hozzáfogott egy román–magyar szótárhoz, s van egy csomó előadása kidolgozva.
Ezrekre menő levelét a rokonok elégették. Eléggé mondtam, hogy akad benne értékesebb s
közérdekű anyag, de falra borsót hánytam.
Délután futkároztam a hagyatékból maradt tiszta papirosok értékesítéséért. A papíros
ára hat hét alatt felére esett. Egy olyan ív, melyért november derekán 1 leut fizettek, ma 50

4072 Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum. Kolozsvár, 1696, Misztótfalusi Kis Miklós. (RMK I. 1486.)
4073 Decretum Opus Tripartitum iuris consuetudinarii Regni Hungariae. Kolozsvár, 1572, Heltai Gáspár. (RMK II. 130.)
4074 Homoródszentpáli Nagy Ferenc: Verbőczi törvénykönyvének compendiuma. Kolozsvár, 1699.
(RMK I. 1541.)
4075 Enyedi György : Az ó és uj testamentombeli helyek magyarázatja a háromságról. Latinból ford.
Toroczkai Máté. Kolozsvár, 1619 Makai Nyirő János által. (RMK I. 494.)
4076 Speculum innocentiae, sive vita Angelica B. Aloysii Gonzagae Soc. Jesu. um in… Acad. Claudiop.
theses… ex logica… Gabriel, et Adamus Jabroczki publice propugnaret, praeside Joanne Nagy
auditoribus distributa. Claudiopoli, 1738, Typ. Acad.
4077 Boroszló, ma Wroclaw (Lengyelország).
4078 Melanchthon, Philipp: Loci communes theologici. Basel, 1558, Impensis Ioannis Oporini.
4079 Demeterfalvi Osváth Zsigmond (1826–1841) a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium pénztárnoka.
4080 Szombatfalvi Gálffy Sándor (1810–1871) alkirálybíró. Székely népballadákat gyűjtött, Kriza János segítője a Vadrózsák című népköltési gyűjtemény létrehozásában.
4081 Gálffy Kálmán unitárius egyházköri gondnok, a Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület tisztikarának
tagja.
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bani. Ez volt valaha 1 krajcár. Egy doboz angol tollszem, mely háború előtt 3 korona volt,
ma 60 lei –, darabja 1 leu.
Tegnap délután találkoztam Tóthfalusi József marosvásárhelyi ref. esperessel. Odaadtam
neki, s elküldtem Biásnak is az Erdélyi Múzeum legújabb kötetét. Biásnak postán írtam.
Ma reggel a fiatal Gidófalvynénak4082 elvittem a Magyar Iparművészet 1899–1902 négy
évfolyamát. Akkor érkezett be Pista is Dobokáról. Az öreget4083 tegnap újra megcsapolták,
de rosszul van.
Délután találkoztam a Jókai utcában gr. Bethlen Árpádnéval. Másfél éve nem voltam
már ott sem.
Ma tettem föl Piroskának4084 a levelemet, melyben írtam, hogy Vladivosztokból olyanok
is jönnek, kik Krasznojarszkból jutottak oda. Írt kicsi Erzsikém is a Nagymamájának,4085 s
elküldtem egy hajfürtjét.4086

4082
4083
4084
4085
4086

Gidófalvy Istvánné Pataky Etelka.
Dr. Gidófalvy István a következő esztendő elején, 1921. január 10-én meghalt.
Vaszkó Istvánné Kelemen Piroska.
Kelemen Miklósné Csomoss Janka.
A nagymama válaszlevelében együttérzéséről biztosította a magára maradottakat. „Édes Lajos!
Igazán nem is tudom kifejezni azt a nagy bánatot, amit Te is érzel. Részvéttel vagyok irántad, de
különösen a kisunokám helyzete aggaszt, hogy neki szegénykémnek se anyja, se nagyanyja nincsen. Vigasztalodjatok mindnyájan, de különösen Ti ketten a kis gyerekeddel együtt. […] A jó
Isten vigasztaljon meg és ne csüggedj, hisz legalább Te légy a támasza a kis dédunokámnak.”
Csomoss Miklósné levele Kelemen Lajosnak (h. n., é. n.) ROLKMI Fond 593.
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A sajtó alá rendezés módja és a rövidítések jegyzéke

A SAJTÓ ALÁ RENDEZÉS MÓDJA
ÉS A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A sajtó alá rendezés során igyekeztünk megőrizni Kelemen Lajos naplójának eredeti
fogalmazásmódját, a szerző egyéni stílusát. A helyesírás mai előírásait alkalmazva nem szerepeltettük az olvasást nehezítő „cz” és néma „h” írásmódot. (Példának lásd a franczia, utcza
és katholikus, theológia szavakat.) A kifejezéseknél meghagytuk a Kelemen Lajosra vagy az
adott időszakra jellemző sajátságos frazeológiát, amely nyomatékot adva segít a korszakban
használatos helyi nyelvezet segítségével leghitelesebben értelmezni mondanivalóját. (Példának lásd a „nehány”, „élemény”, „gimnázista”, „miniszterium”, „sűlyed”, „pósta” szavakat.) A
naplóírás közben megváltoztatott vagy kihagyott kifejezéseket belső, „lúdláb” (»«) idézőjelben a szövegben hagytuk. Ezáltal nyomon követhető a fogalmazás során bekövetkezett gondolatváltozás, valamint a legpontosabb kifejezésre való törekvés szándéka. A naplószövegek
jobb megértéséhez szükséges tárgyi jegyzeteket az adott oldalon lapalji formában közöljük.
afiai
aug.
áll.
ált.
ápr.
br.
Bp.
de.
du.
dec.
egy.
egyh.
el.
em.
erd.
ev.
é. n.
febr.
fill.
fl.
főgimn.
frt.
gen.
ig.
irod.
isk.
gimn.
gör.

– atyafiai
– augusztus
– állami
– általános
– április
– báró
– Budapest
– délelőtt
– délután
– december
– egyetemi
– egyházi
– elemi
– emelet
– erdélyi
– evangelizált
– év nélkül
– február
– fillér
– fillér
– főgimnázium
– forint
– genealógia
– igazgató
– irodalmi
– iskola
– gimnázium
– görög

gr.
h.
h. n.
isk.
jan.
jh.
jkv.
júl.
jún.
kat.
kel.
ker.
kir.
klny.
km
koll.
kor.
kr.
l.
ltr.
luth.
m.
magy.
máj.
márc.
mélt.
min.
múz.

– gróf
– helyettes
– hely nélkül
– iskolai
– január
– joghallgató
– jegyzőkönyv
– július
– június
– katolikus
– keleti
– kereskedelmi
– királyi
– különlenyomat
– kilométer
– kollégium
– korona
– krajcár
– lásd
– levéltár
– lutheránus
– megye
– magyar
– május
– március
– méltóságos
– miniszteri
– múzeum
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nagys.
nemz.
ng.
ngs.
nov.
okl.
okt.
orsz.
orsz. gy.
oszt.
önk.
özv.
pl.
polg.
prof.
róm. kat.
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– nagyságos
– nemzeti
– nagysága
– nagyságos
– november
– oklevél
– október
– országos
– országgyűlés
– osztály
– önkéntes
– özvegy
– például
– polgári
– profeszor
– római katolikus

ref.
róm.
sz.
szept.
t.
tart.
tb.
t. c.
tek.
ti.
teol.
tj.
tört.
tud.
v.

– református
– római
– szám
– szeptember
– tisztelt
– tartalékos
– tiszteletbeli
– törvénycikk
– tekintetes
– tudniillik
– teológia
– tanárjelölt
– történelmi
– tudományos
– vagy

EME
Hagyományos magyar utcanevek és mai hivatalos elnevezésük

HAGYOMÁNYOS MAGYAR UTCANEVEK
ÉS MAI HIVATALOS ELNEVEZÉSÜK

KOLOZSVÁR
Alsó Kereszt (később Dohány) utca / strada Petőfi Sándor
Arany János tér / piaţa Lucian Blaga
Arany János utca / strada Petru Maior
Attila utca / strada Andrei Mureşanu
Árnyas utca / strada Alexandru Borza
Bartha Miklós utca / strada Emil Isac
Bástya utca / strada Constantin Daicoviciu
Belfarkas (később Farkas) utca / strada Kogălniceanu
Belközép (később Deák Ferenc) utca / bulevardul Eroilor
Belmagyar (később Kossuth Lajos) utca / bulevardul 21 Decembrie 1989
Beltorda (később Egyetem) utca / strada Universităţii
Bem utca / strada Coşbuc
Berde Mózes utca / strada Frederic Joliot Curie
Bocskai utca / strada Sextil Puşcariu
Boldog utca / strada Fericirii
Bolyai utca / strada Bolyai János
Brassai utca / strada Brassai
Búza utca / strada Inocenţiu Micu Klein
Damjanich utca / strada Ilie Măcelaru
Dávid Ferenc utca / strada Dávid Ferenc
Deák Ferenc utca / bulevardul Eroilor
Dézma utca / strada Someşului
Dohány (régen Alsó Kereszt) utca / strada Petőfi Sándor
Egyetem utca / strada Universităţii
Emke tér / piaţa Avram Iancu
Eötvös utca / strada Constanţa
Erzsébet út / strada Emil Racoviţa
Esterházy utca / strada Nicolae Bălcescu
Farkas utca / strada Kogălniceanu
Ferenc József út / strada Horea
Fürdő utca / strada Cardinal Iuliu Hossu
Gödrös utca / strada Colobiţa
Görögtemplom utca / strada Bisericii Ortodoxe
Gyufagyár utca / strada Fabricii de chibrituri
Gyulai Pál utca / strada Nicolae Cristea
Hangász utca / strada Lăutarilor
Házsongárdi körút / strada Strada Cireşilor
Hegedűs Sándor (korábban Páris) utca / strada Şincai
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Hegyalatti (Nyárfasorral együtt) utca / strada Plopilor
Hegyvölgy utca / strada Piezişă
Heltai utca / strada I. Sf. Gheorghe
Hídfő (később Radák) utca / str Dacia
Holdvilág utca / strada Prof. Marinescu
Honvéd utca / strada Dorobanţilor
Hosszú utca / strada Ploieşti
Hunyadi tér / piaţa Ştefan cel Mare
Jókai utca / strada Napoca
Kajántói / strada Oaşului
Kandia utca / strada Paul Chinezu
Kenyér utca / strada Octavian Petrovici
Kinizsi utca / strada Paul Chinezu
Király utca / strada I. C. Brătianu
Kisgereblye utca / strada Libelulei
Kismester utca / strada Episcop Ioan Bob
Kossuth Lajos utca / bulevardul 21 Decembrie 1989
Kőkert utca / strada B. P. Haşdeu
Kőmálalja utca / strada Stefan Ludwig Roth
Külmagyar (később Magyar) utca / bulevardul 21 Decembrie 1989
Külmonostor (később Monostor) út / Calea Moţilor
Linczeg utca / strada Vasile Alecsandri
London utca / strada Petru Maior
Magyar utca / bulevardul 21 Decembrie 1989
Majális utca / strada Republicii
Malom utca / strada George Bariţiu
Mátyás király tér / Piaţa Unirii
Mátyás király utca / strada Matei Corvin
Mikó utca / strada Clinicilor
Minorita utca / strada Hermann Oberth
Monostori út / Calea Moţilor
Múzeum utca / strada Iuliu Haţieganu
Nép / strada Coşbuc
Patai (később Pata) utca / bulevardul Nicolae Titulescu) utca
Páris (később Párizs) utca / strada Gheorghe Şincai
Petőfi utca / strada Avram Iancu
Postakert utca / strada Cuza Vodă
Radák utca / strada Dacia
Rákóczi út / strada Eremia Grigorescu
Rózsa utca / strada Samuil Micu
Rudolf utca / strada Decebal
Sétatér utca / strada Emil Isac
Sütő utca / strada Brutarilor
Szentegyház utca / strada Iuliu Maniu
Szentlélek utca / strada Virgil Fulicea
Széchenyi tér / piaţa Mihai Viteazul
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Szélső utca / strada Mărginase
Szén (később Jókai) utca / strada Napoca
Szép utca / strada Ştefan Octavian Iosif
Színház utca / strada Em. de Martonne
Téglás utca / strada Fabricii
Tivoli (később Bolyai) utca / strada Bolyai János
Tókörnyéke utca / strada Jurul Lacului
Trefort utca / strada Victor Babeş
Unió utca / strada Memorandumului
Wesselényi Miklós utca / strada Regele Ferdinand
Zápolya utca / strada General Traian Moşoiu
Zsidótemplom (később Páris, majd Pap) utca / strada Paris

MAROSVÁSÁRHELY
Bolyai utca / 1920-tól strada Ştefan cel Mare, 1995-től ismét Bolyai utca
Borsos Tamás utca / 1920-tól strada Gheorghe Coşbuc, 1946-tól ismét Borsos Tamás utca
Deák Ferenc utca / strada Retezatului
Gecse Dániel utca / strada Ştefan cel Mare
Kövecses utca (később II. Rákóczi Ferenc) / strada Avram Iancu
Lajos király utca / strada Cuza Vodă
Szántó utca / bulevardul 1 Decembrie 1918
Szentgyörgy utca / strada Revoluţiei
Szent Miklós (később Gecse Dániel) utca / strada Ştefan cel Mare
Széchenyi tér (később Rózsák tere) / Piaţa Trandafirilor
II. Rákóczi Ferenc / strada Avram Iancu
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KÉPJEGYZÉK4087

A külső borítón Kelemen Lajos arcképe (dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy Etelka felvétele)
1. A Napló első oldala rovásírásos bejegyzésekkel (1894)
2. Szántó utcai lebontott szülőháza (Marosvásárhely, 1957. Dr. Tóth Gyuláné Gidófalvy
Etelka felvétele)
3. Nagyobbik öccse, ifj. Kelemen Miklós (Joánovics Testvérek felvétele)
4. Szülei házassági fényképe (Ciehulski Péter Pál felvétele)
5. Kisebbik öccse, Kelemen Jenő (Csonka Géza felvétele)
6. Kollégiumi jutalomkönyve gróf Teleki Sámuel alapítványától (Marosvásárhely, 1887.
június 26.)
7. Dr. Gidófalvy István királyi közjegyző (Dunky Fivérek felvétele)
8. Tanítványával, Gidófalvy Pistukával (Kató József felvétele)
9. Fényképe egyetemi leckekönyvében (Kolozsvár, 1896)
10. Egyetemi történelemtanára, Márki Sándor történész (Ferenczi és Társa felvétele)
11. Egyetemi történelemtanára, Szádeczky Lajos történész (Joánovics Testvérek felvétele)
12. Kiránduló társaság az apahidai ásatásnál (Apahida, 1900. november 1. Pósta Béla felvétele) egy helybeli fiúcska, Kovács István, Buday Árpád, Bajkó Viktor, Halász Dénes,
Orosz Endre, Kelemen Lajos, Faragó László, Droszt Imre, Borsody Károly, Gyallay Pap
Domokos és két helybeli napszámos.
13. Darkó Ákos V. osztályos református kollégiumi tanulóval a Malomároknál (Kolozsvár,
1902. október 2.)
14. Az Erdélyi Múzeum levéltári terme az Egyetemi Könyvtár második emeletén (Kolozsvár, 1903) Az asztalnál Veress Endre levéltáros a könyvtár munkatársaival.
15. Kollégája és barátja, Biás István levéltáros (Weinrich Sámuel felvétele)
16. Az Egyetemi Könyvtár fizetéstelen segédtisztje (Joánovics Testvérek felvétele)
17. Tréfás doktorrá avatás a kolozsvári régészeti tanfolyamon (Kolozsvár, 1908. július 31.)
Az előtérben balra Kiss Lajos, a hódmezővásárhelyi Néprajzi Múzeum igazgatója, vele
szemben főszertartásmesterként Kelemen Lajos. A csoport közepén sétapálcával Pósta
Béla.
18. Unitárius kollégiumi tanártársaival, Gyallay Pap Domokossal és Pálffi Mártonnal
(Ferencz és Társa felvétele)
19. Operációja után kórházi egyenöltözetben (Marosvásárhely, 1910)
20. Menyasszonya, Mikó Erzsébet (Joánovics Testvérek felvétele)
21. A házasságkötés után (Joánovics Testvérek felvétele)
22. Leánya, Kelemen Erzsébet, becenevén Buba
23. Fényképe a MÁV-utazásiigazolványában (Kolozsvár, 1917)
24. A magyar nemzetgyűlés a Mátyás király tér északi részén (Kolozsvár, 1918. december 22.)
25. A román lovasság bevonulása a Mátyás király tér északi részén (Kolozsvár, 1918. december 24.)
4087 A kötet képanyaga a ROLKMI, a MUEKvGy Lt. KL hagy., a MUE Lt., Polgár Ákos és Sas Péter
gyűjteményéből.
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ERDÉLYI HELYSÉGNÉVTÁR

Abafája – ma Apalina (Maros m.)
Abosfalva – ma Abuş (Maros m.)
Abrudbánya – ma Abrud (Fehér m.)
Ajton (Ajtony) – ma Aiton (Kolozs m.)
Alsóbajom – ma Boian (Szeben m.)
Alsójára – ma Lunca Mărcuşului (Kolozs m.)
Alsórákos – ma Racoş (Brassó m.)
Altorja – ma Turia (Kovászna m.)
Aranyosgerend – ma Luncani (Kolozs m.)
Aranyosgyéres – ma Câmpia Turzii (Kolozs
m.)
Aranyoslóna – ma Luna (Kolozs m.)
Aranyospolyán – ma Poiana (Kolozs m.)
Ádámos – ma Adămuş (Maros m.)
Ákosfalva – ma Acăţari (Maros m.)
Backamadaras – ma Păsăreni (Maros m.)
Balavásár – ma Bălăuşeri (Maros m.)
Balázsfalva – ma Blaj (Fehér m.)
Balázstelke – ma Blăjel (Szeben m.)
Barcarozsnyó – ma Râşnov (Brassó m.)
Bádok – ma Bădeşti (Kolozs m.)
Bánffydongó – ma Dangau Mare (Kolozs m.)
Bánffyhunyad – ma Huedin (Kolozs m.)
Báránykút – ma Bărcut (Brassó m.)
Bátos – ma Batoş (Maros m.)
Báznafürdő – ma Bazna (Szeben m.)
Bede – ma Bedeni (Maros m.)
Beresztelke – ma Breaza (Maros m.)
Bernád – ma Bernadea (Maros m.)
Beszterce – ma Bistriţa (Beszterce-Naszód m.)
Bethlen – ma Beclean (Beszterce-Naszód m.)
Bihardiószeg – ma Diosig (ma Bihar m.)
Bokajfelfalu – ma Ceru Băcăinţi (Fehér m.)
Bonchida – ma Bonţida (Kolozs m.)
Bonyha (1898-ig Szászbonyha) – ma Bahnea
(Maros m.)
Borgóprund – ma Prundu Bârgăului (Beszterce-Naszód m.)
Bölön – ma Belin (Kovászna m.)
Bözöd – ma Bezid (Maros m.)
Brassó – ma Braşov (Brassó m.)

Brátka – ma Bratca (Bihar m.)
Bún – ma Boiu (Maros m.)
Búzaháza – ma Grâuşorul (Maros m.)
Búzásbesenyő – ma Valea Izvoarelor (Maros
m.)
Bürkös – ma Bârghiş (Szeben m.)
Cigányi – ma Crişeni (Szilágy m.)
Cikmántor – ma Ţigmandru (Maros m.)
Csejd (Cotuş) 1874-től 1899-ig CsejdTófalva – ma Marosszentgyörgy (Sângeorgiu de Mureş) része (Maros m.)
Csernáton – ma Cernat (Kovászna m.)
Csíkfalva – ma Vărgata (Maros m.)
Csíkszentkirály – ma Sâncrăieni (Hargita m.)
Csittszentiván – ma Sântioana de Mureş
(Maros m.)
Csíkszentdomokos – ma Sândominic (Hargita m.)
Csomafája – ma Ciumáfaia (Kolozs m.)
Csókfalva (Cioc) – ma Hármasfalu (Trei
Sate) része (Maros m.)
Csucsa – ma Ciucea (Kolozs m.)
Dedrád – ma Dedrad (Maros m.)
Dedrádszéplak – ma Goreni (Maros m.)
Demeterfalva – ma Dumitreştii (Maros m.)
Deményháza – ma Dămieni (Maros m.)
Dezmér – ma Dezmir (Kolozs m.)
Déda – ma Deda (Maros m.)
Dédács – ma Biscaria (Hunyad m.)
Dés – ma Dej (Kolozs m.)
Désfalva – ma Deaj (Maros m.)
Déva – ma Deva (Hunyad m.)
Dicsőszentmárton – ma Târnăveni (Maros
m.)
Doboka – ma Dăbâca (Kolozs m.)
Egeres – ma Aghireş (Kolozs m.)
Erdőfelek – ma Feleacu (Kolozs m.)
Erdőszállás (korábban Szálnapataka, majd
Szelnice) – ma Sălniţa (Máramaros m.)
Erdőszentgyörgy – ma Sângeorgiu de Pădure (Maros m.)
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Erzsébetváros – ma Dumbrăveni (Szeben
m.)
Esztény – ma Stoiana (Kolozs m.)
Fehéregyháza – ma Albeşti (Maros m.)
Fejérd – ma Feiurdeni (Kolozs m.)
Feketehalom – ma Codlea (Brassó m.)
Feketetó – ma Negreni (Kolozs m.)
Felsőkápolna – ma Căpâlna de Sus (Maros
m.)
Felsőrépa – ma Vătava (Maros m.)
Felsősófalva – ma Ocna de Sus (Hargita m.)
Fogaras – ma Făgăraş (Brassó m.)
Folyfalva – ma Foi (Maros m.)
Földra – ma Feldru (Beszterce-Naszód m.)
Gagy – ma Goagiu (Hargita m.)
Galambod – ma Porumbeni (Maros m.)
Galgó – ma Gâlgău (Szilágy m.)
Geges – ma Ghineşti (Maros m.)
Gernyeszeg – ma Gorneşti (Maros m.)
Gógánváralja – ma Gogan (Maros m.)
Göcs – ma Găieşti (Maros m.)
Görgény – ma Gurghiu (Maros m.)
Görgényszentimre – ma Gurghiu (Maros
m.)
Görgényüvegcsűr – ma Glăjărie (Maros m.)
Gyalár – ma Ghelari (Hunyad m.)
Gyalu – ma Gilău (Kolozs m.)
Gyerőffydongó – ma Dângău Mic (Kolozs
m.)
Gyéresszentkirály – ma Ghiriş-Sâncrai
(Torda m.)
Györgyfalva – ma Gheorghieni (Kolozs m.)
Gyulafehérvár – ma Alba Iulia (Fehér m.)
Gyulas – ma Giuluș (Maros m.)
Hadrév – ma Hădăreni (Maros m.)
Hagymásbodon – ma Budiu Mic (Maros
m.)
Harasztkerék – ma Roteni (Maros m.)
Harasztos – ma Călăraşi (Kolozs m.)
Havasnagyfalu (1899-ig Marisel) – ma
Mărişel (Kolozs m.)
Héderfája – ma Idrifaia (Maros m.)
Hétúr – ma Hetiur (Maros m.)
Hidalmás – ma Hida (Szilágy m.)
Hidegszamos – ma Someşu Rece (Kolozs
m.)
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Hideghavas – ma Muntele Rece (Kolozs m.)
Ikland – ma Icland (Maros m.)
Iszló – ma Isla (Maros m.)
Jád – ma Livezile (Beszterce-Naszód m.)
Jedd – ma Livezeni (Maros m.)
Jobbágyfalva – ma Valea (Maros m.)
Kajántó – ma Chinteni (Kolozs m.)
Kardosfalva – ma Cordoş (Kolozs m.)
Kálnok – ma Calnic (Kovászna m.)
Káposztásszentmikós – ma Nicoleşti (Maros m.)
Kebele – ma Sânişor (Maros m.)
Kebeleszentivány – ma Sânişor (Maros m.)
Kendilóna – ma Luna de Jos (Kolozs m.)
Kendő – ma Cându (Maros m.)
Kerelőszentpál – ma Sânpaul (Maros m.)
Keresd – ma Criş (Maros m.)
Keresztes – ma Oprişani (Maros m.)
Kézdisárfalva – ma Tinoasa (Kovászna m.)
Kézdivásárhely – ma Târgu Secuiesc (Kovászna m.)
Kide – ma Chidea (Kolozs m.)
Királynémeti – ma Crainimăt (BeszterceNaszód m.)
Kisadorján – ma Adrianu Mic (Maros m.)
Kisbarcsa – ma Bârcea Mică (Hunyad m.)
Kisfenes – ma Finişel (Kolozs m.)
Kobátfalva – ma Cobăteşti (Hargita m.)
Kolozsborsa – ma Borsa (ma Kolozs m.)
Kolozsfürdő – ma Băile Cojocna (Kolozs m.)
Kolozsgyula – ma Giula (Kolozs m.)
Kolozskara – ma Cara (Kolozs m.)
Kolozskorpád – ma Corpadea (Kolozs m.)
Kolozspata – ma Pata (Kolozs m.)
Kolozsvár – ma Cluj (Kolozs m.)
Koronka – ma Corunca (Maros m.)
Kozmatelke – ma Cozma (Maros m.)
Kóród – ma Coroi (Maros m.)
Kóródszentmárton – ma Coroisânmartin
(Maros m.)
Kökös – ma Chichiş (Kovászna m.)
Köpec – ma Căpeni (Kovászna m.)
Körtekapu – ma Poarta (Maros m.)
Körtvélyfája – ma Periş (Maros m.)
Kövend – ma Plăieşti (Kolozs m.)
Kőhalom – ma Rupea (Brassó m.)
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Kőhér – ma Chieru (Maros m.)
Kővárhosszúfalu – ma Satulung (Máramaros m.)
Kutyfalva – ma Cuci (Maros m.)
Küküllődombó – ma Dâmbău (Maros m.)
Küküllősárd – ma Șoard (Maros m.)
Küküllőszéplak – ma Suplac (Maros m.)
Küküllővár – ma Cetatea de Baltă (Fehér
m.)
Lázári – ma Lazuri (Szatmár m.)
Lécfalva – ma Leţ (Kovászna m.)
Lozsád – ma Jeledinţi (Hunyad m.)
Lőrincfalva – Leordeni (Maros m.)
Lukafalva – ma Gheorghe Doja (Maros m.)
Lukailencfalva – ma Ilieni (Maros m.)
Lupény – ma Lupeni (Hunyad m.)
Magyarcsegez – ma Pietroasa (Kolozs m.)
Magyarcsesztve – ma Cisteiu de Mureş
(Fehér m.)
Magyarderzse – ma Dârja (Kolozs m.)
Magyarfenes (1889-ig Oláhfenes) – ma
Vlaha (Kolozs m.)
Magyarfülpös – ma Filpişu Mare (Maros
m.)
Magyargyerőmonostor – ma Mănăstireni
(Kolozs m.)
Magyarigen – ma Ighiu (Fehér m.)
Magyarkapud – ma Căpud (Fehér m.)
Magyarkapus (korábban Nagykapus) – ma
Căpuşu Mare (Kolozs m.)
Magyarkirályfalva – ma Crăieşti (Maros m.)
Magyarköblös – ma Cubleşu Someşan
(Kolozs m.)
Magyarlóna (1899-ig Szászlóna) – ma Luna
de Sus (Kolozs m.)
Magyaró – ma Aluniş (Maros m.)
Magyarpéterlaka – ma Petrilaca de Mureş
(Maros m.)
Magyarsárd – ma Şardu (Kolozs m.)
Magyarsáros – ma Deleni (Maros m.)
Magyarszentpál – ma Sânpaul (Kolozs m.)
Magyarszovát – ma Suatu (Kolozs m.)
Magyarvalkó – ma Valeni (Kolozs m.)
Makfalva – ma Ghindari (Maros m.)
Maksa – ma Moacşa (Kovászna m.)
Malomfalva – ma Moreşti (Maros m.)

Maroscsapó – ma Cipău (Maros m.)
Marosfelfalu – ma Suseni (Maros m.)
Marosgezse – ma Gheja (Maros m.)
Marosillye – ma Ilia (Hunyad m.)
Maroskece – ma Cheţani (Maros m.)
Maroskeresztúr – ma Cristești (Maros m.)
Marosludas – ma Luduş (Maros m.)
Marosnagylak – ma Noşlac (Maros m.)
Marosnémeti – ma Mintia (Hunyad m.)
Marosszentanna – ma Sântana de Mureş
(Maros m.)
Marosszentgyörgy – ma Sângeorgiu de
Mureş (Maros m.)
Marosszentkirály – ma Sâncraiu de Mureş
(Maros m.)
Marosújvár – ma Ocna Mureş (Fehér m.)
Marosvásárhely – ma Târgu Mureş (Maros
m.)
Marosvécs – ma Brâncoveneşti (Maros m.)
Mácsó – ma Măceu (Hunyad m.)
Málnásfürdő – ma Malnaş Băi (Kovászna
m.)
Máriaradna – ma Radna (Arad m.)
Márkod – ma Mărculeni (Maros m.)
Medgyes – ma Mediaş (Szeben m.)
Meggyesfalva – ma Mureşeni (Maros m.)
Menyháza – ma Moneasa (Arad m.)
Meregyó – ma Mărgău (Kolozs m.)
Mezőbanyica – ma Băiţa (Kolozs m.)
Mezőbánd – ma Fânaţe (Maros m.)
Mezőcsávás – ma Ceuaşu de Câmpie (Maros m.)
Mezőfele – ma Câmpeniţa (Maros m.)
Mezőkapus – ma Căpuşu de Câmpie (Maros
m.)
Mezőmadaras –ma Mădăraş (Maros m.)
Mezőménes – ma Herghelia (Maros m.)
Mezősámsond – ma Şincai (Maros m.)
Mezőszabad – ma Voiniceni (Maros m.)
Mezőszentmihály – ma Sânmihaiu de Câmpie (Beszterce-Naszód m.)
Mészkő – ma Cheia (Kolozs m.)
Mikefalva – ma Mica (Maros m.)
Mikes – ma Miceşti (Kolozs m.)
Mikháza – ma Călugăreni (Maros m.)
Miklósvár – ma Micloşoara (Kovászna m.)
819

EME
Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920)

Moró – ma Morău (Kolozs m.)
Mócs – ma Mociu (Kolozs m.)
Nagyajta – ma Aita Mare (Kovászna m.)
Nagyág – ma Săcărâmb (Hunyad m.)
Nagybánya – ma Baia Mare (Máramaros
m.)
Nagycserged – ma Cerghid (Maros m.)
Nagydisznód – ma Cisnădie (Szeben m.)
Nagyenyed – ma Aiud (Fehér m.)
Nagykároly – ma Carei (Szatmár m.)
Nagyernye – ma Ernei (Maros m.)
Nagyselyk – ma Şeica Mare (Szeben m.)
Nagysomkút – ma Şomcuţa Mare (Máramaros m.)
Nagyszalonta – ma Salonta (Bihar m.)
Nagyszeben – ma Sibiu (Szeben m.)
Nagyvárad – ma Oradea (Bihar m.)
Nagyteremi – ma Tirimia (Maros m.)
Nyárádandrásfalva – ma Sântandrei (Maros
m.)
Nyárádgálfalva – ma Galesti (Maros m.)
Nyárádkarácson (1968-ig Nyárádkarácsonyfalva) – ma Crăciuneşti (Maros m.)
Nyárádköszvényes – ma Mătrici (Maros m.)
Nyárádmagyarós – ma Măgherani (Maros
m.)
Nyárádselye – ma Şilea Nirajului (Maros
m.)
Nyárádszentanna – ma Sântana Nirajului
(Maros m.)
Nyárádszentbenedek – ma Murgeşti (Maros
m.)
Nyárádszentimre – ma Eremieni (Maros
m.)
Nyárádszentlászló – ma Sânvăsii (Maros m.)
Nyárádszentmárton – ma Mitreşti (Maros
m.)
Nyárádszereda – ma Miercurea Nirajului
(Maros m.)
Nyárádtő – ma Ungheni (Maros m.)
Nyárszó – ma Nearşova (Kolozs m.)
Nyomát – ma Maiad (Maros m.)
Ojtoz – ma Oituz (Kovászna m.)
Oláhkocsárd – ma Cucerdea (Maros m.)
Orlát – ma Orlat (Szeben m.)
Orsova – ma Orşova (Mehedinţi m.)
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Ozsdola – ma Ojdula (Kovászna m.)
Ördögkeresztúr – ma Cristorel (Maros m.)
Örvénd – ma Urvind (Bihar m.)
Papfalva – ma Popeşti (Bihar m.)
Páncélcseh – ma Panticeu (Kolozs m.)
Petele – ma Petelea (Maros m.)
Petrozsény – ma Petroşani (Hunyad m.)
Péterlaka – ma Petrilaca de Mureş (Maros
m.)
Piski – ma Simeria (Hunyad m.)
Póka – ma Păingeni (Maros m.)
Pókakeresztúr – ma Păcureni (Maros m.)
Poklostelke – ma Pâglişa (Kolozs m.)
Prázsmár – ma Prejmer (Brassó m.)
Predeál – ma Predeal (Brassó m.)
Pusztacsán – ma Ceanu Mic (Kolozs m.)
Radnót – ma Iernut (Maros m.)
Radnótfája – ma Iernuţeni (Maros m.)
Rava – ma Roua (Maros m.)
Retteg – ma Reteag (Beszterce-Naszód m.)
Rév – ma Vadu Crişului (Bihar m.)
Rőd – ma Rediu (Kolozs m.)
Sáromberke – ma Dumbrăvioara (Maros
m.)
Sárpatak – ma Şarpotoc (Maros m.)
Segesvár – ma Sighişoara (Maros m.)
Sepsiárkos – ma Arcuş (Kovászna m.)
Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe (Kovászna m.)
Sepsiszentkirály – ma Sâncraiu (Kovászna
m.)
Septér – ma Şopteriu (Beszterce-Naszód m.)
Siménfalva – ma Şimoneşti (Hargita m.)
Sósszentmárton – ma Gligoreşti (Kolozs m.)
Sövényfalva – ma Corneşti (Maros m.)
Süketfalva (Surda) – ma Nyárádszereda
része (Maros m.)
Sütmeg – ma Şutu (Kolozs m.)
Szabéd – ma Săbed (Maros m.)
Szamosújvár – ma Gherla (Kolozs m.)
Szatmárnémeti – ma Satu Mare (Szatmár
m.)
Szásznádas – ma Nadeş (Maros m.)
Szászfenes – ma Floreşti (Kolozs m.)
Szászhermány – ma Hărman (Brassó m.)
Szászivánfalva – ma Ighişu Nou (Szeben m.)
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Szászlekence – ma Lechinţa (BeszterceNaszód m.)
Szászludvég (1918-ig Ludvég) – ma Logig
(Maros m.)
Szásznádas – ma Nadeş (Maros m.)
Szászörményes – ma Ormeniş (Maros m.)
Szászrégen – ma Reghin (Maros m.)
Szászsebes – ma Sebeş (Fehér m.)
Szászváros – ma Orăştie (Hunyad m.)
Szentgerice – ma Gălăţeni (Maros m.)
Szentháromság – ma Troiţa (Maros m.)
Szentivánlaborfalva – ma Sântionlunca (Kovászna m.)
Szentkatolna – ma Catalina (Kovászna m.)
Szeretfalva – ma Sărăţel (Beszterce-Naszód
m.)
Székelyderzs – ma Dârjiu (Hargita m.)
Székelyhodos (1899-ig Hodos) – ma Hodoş
(Maros m.)
Székelykakasd – ma Vălureni (Maros m.)
Székelykál – ma Caluşeri (Maros m.)
Székelykeresztúr – ma Cristuru Secuiesc
(Hargita m.)
Székelykocsárd – ma Lunca Muresului (Fehér m.)
Székelymuzsna – ma Mujna (Hargita m.)
Székelyszáldobos (1899-ig Száldobos) – ma
Doboşeni (Kovászna m.)
Székelyszentmiklós – ma Nicoleni (Hargita
m.)
Székelytamásfalva – ma Tamaşfalău (Kovászna m.)
Székelytompa – ma Tâmpa (Maros m.)
Székelyudvarhely – ma Odorheiu Secuiesc
(Hargita m.)
Székelyvaja – ma Vălenii (Maros m.)
Székelyzsombor – ma Jimbor (Brassó m.)
Székes – ma Săcăreni (Maros m.)
Széplak – ma Buneşti (Kolozs m.)
Szilágycseh – ma Cehu Silvaniei (Szilágy
m.)
Szilágyújlak – ma Someş-Uileac (Máramaros m.)
Szotyor – ma Coşeni (Kovászna m.)
Szováta – ma Sovata (Maros m.)

Szövérd – ma Suveica (Maros m.)
Szőkefalva – ma Seuca (Maros m.)
Sztána – ma Stana (Szilágy m.)
Szumurduk – ma Sumurducu (Kolozs m.)
Tancs – ma Tonciu (Maros m.)
Tarcsafalva – ma Tărceşti (Hargita m.)
Teke – ma Teaca (Beszterce-Naszód m.)
Tekeújfalu – ma Lunca (Maros m.)
Toldalag – ma Toldal (Maros m.)
Topánfalva – ma Câmpeni (Fehér m.)
Torboszló – ma Torba (Maros m.)
Torda – ma Turda (Kolozs m.)
Tordakenderes – ma Cânapeşti (Kolozs m.)
Tordaszelestye – ma Sălişte (Kolozs m.)
Tordaszentlászló – ma Săvădisla (Kolozs m.)
Tordatúr – ma Tureni (Kolozs m.)
Topánfalva – ma Câmpeni (Fehér m.)
Torockó – ma Rimetea (Fehér m.)
Tófalva (Tofalău) 1874-től 1899-ig CsejdTófalva – ma Marosszentgyörgy (Sângeorgiu de Mureş) része (Maros m.)
Tötör – ma Tioltiur (Kolozs m.)
Tövis – ma Teiuş (Fehér m.)
Udvarfalva – ma Curteni (Maros m.)
Újszékely – ma Secuieni (Hargita m.)
Uzdiszentpéter – ma Sânpetru de Câmpie
(Maros m.)
Ürmös – ma Ormeniş (Brassó m.)
Vadasd – ma Vădaş (Maros m.)
Vajdahunyad – ma Hunedoara (Hunyad m.)
Vajdaszentivány – ma Voivodeni (Maros
m.)
Válaszút – ma Răscruci (Kolozs m.)
Vámosgálfalva – ma Găneşti (Maros m.)
Vámosudvarhely – ma Odrihei (Maros m.)
Várfalva – ma Moldoveneşti (Kolozs m.)
Várhegy – ma Chinari (Maros m.)
Városfalva – ma Orăşeni (Hargita m.)
Vidombák – ma Ghimbav (Brassó m.)
Vízakna – ma Ocna Sibiului (Szeben m.)
Zabola – ma Zăbala (Kovászna m.)
Zalatna – ma Zlatna (Fehér m.)
Zilah – ma Zalău (Szilágy m.)
Zsibó – ma Jibou (Szilágy m.)
Zsil – ma Jiu (Hunyad m.)
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Batthyány Ignác 341
Batthyány Lajos 309, 587
Baumgarten Sándor 248
Bázel 808
Báznafürdő 12, 55, 169
B. Bakk Bálint 744
Bebek Györgyné 167
Bécs 414, 426, 427, 623, 625, 698, 730
Becsek Lajos 200
Bede 540, 817
Bede Ida 135, 136
Bede János 714
Bede Károly 136, 145, 160
Bede Károlyné 136, 144, 146, 155, 158, 166,
168, 171, 183, 208, 220, 272, 290, 311
Bede Vilma 276, 277
Bedő Albert 200
Bedő Árpád 496
Bedő Árpádné 50
Bedő Béla 785
Bedő Dénes 543
Bedő Ferenc 332, 713
Bedőházi János 136, 143, 163, 292, 299, 520
Bedő Árpád 496
Bedő Miklós 241
Bedő Sára 241
Beke György 40
Békéscsaba 470, 677, 705, 715
Békés Gáspár 63, 81
Békésy Károly 185, 288, 745, 786
Békésy Lilla 745
Béldi Ákos 304, 305
Béldi Ákosné 304
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Béldi Ferencné 484
Béldi György 679
Béldi Judit 537, 540
Béldi Kelemen 476
Béldi Pál 108, 536, 540
Belgrád 406, 623
Belle Lajos 706, 721, 739
Bem József 55, 108, 143, 206–208, 241, 250,
294, 308, 310, 518, 555, 678, 681, 709
Bencsik Gábor 703
Bencze Anna 453, 483
Benczédi András 425
Benczédi Gergely 12, 255, 388, 449, 467, 479,
505, 763
Benczédi Gergelyné 425
Benczédi László 404, 409, 425, 467, 580, 678,
710, 777
Benczédi Pál 467, 734, 803
Benczúr Elza 386
Benczúr Gyuláné 481
Benda Kálmán 60
Benedek Árpád 164, 195
Benedek Elek 6, 32, 159, 323
Benedek Gábor 417, 541
Benedek László 793
Benedek Miklós 424
Benedek Sándor 731, 732
Benel Antal 140
Benel Ferenc 140
Benkő Elek 69, 73, 74, 77, 107, 222, 782
Benkő Elemér 133, 270, 432
Benkő József 23, 270, 479
Benkő Károly 270
Benkő Lajos 118, 150
Benkő Mihály 471
Benkő Samu 21, 23
Beöthy Zsolt 227, 659
Bercsényi Borbára 363
Bercsényi Zsófia 497
Berczik Árpád 190
Berde Mária 33, 544
Berde Mózsa 512
Berényi Zsuzsanna Ágnes 9, 252
Béres János 472
Beresztelke 141, 174, 201, 501, 817
Berettyóújfalu 716
Bergmann Ferenc Antal 684
Berinkey Dénes 632

Berkeley 372
Berlin 148, 698
Bernád 54, 817
Bernády György 161, 163, 186, 293, 299, 487
Berthelot, Henry Mathias 635, 701, 716
Berzenczey Domokos 204, 271, 294, 326, 328,
381
Berzenczey István 204
Berzeviczy Béla 489
Berzsenyi Dániel 25
Besszarábia 802
Beszterce 57, 135, 201, 207, 208, 410, 501, 574,
690, 708, 710
Besztercebánya 149
Betegh István 724
Betegh László 731
Betegh Miklós 469, 473, 621, 628, 659
Bethlen 201, 817
Bethlen Ádám 176, 302
Bethlen András 647, 648
Bethlen Anna 654
Bethlen Árpád 54, 163, 176, 302, 540
Bethlen Árpádné 302, 320, 321, 326, 460, 537,
653, 809
Bethlen Bálint 201, 335, 482, 570, 673
Bethlen Domokos 402
Bethlen Elek 92, 305
Bethlen Farkas 302, 303, 305
Bethlen Gábor 94, 102, 104, 116, 117, 120,
145, 152, 167, 184, 269, 277, 292, 303, 476,
583, 624
Bethlen Gergely 308
Bethlen György 481, 598
Bethlen Györgyné 23
Bethlen Gyula 82
Bethlen Irma 55, 301, 310
Bethlen István 334, 460, 563, 564, 570, 659,
674, 727
Bethlen Istvánné 544
Bethlen János 5, 180, 225
Bethlen Karolina 646, 648
Bethlen Kata 184, 321, 327
Bethlen Krisztina 477
Bethlen Lajos 684
Bethlen László 309
Bethlen Margit 70
Bethlen Márk 57
Bethlen Mihályné 311
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Bethlen Miklós 322, 717, 763
Bethlen Ödön 405, 460, 477, 514, 645, 695
Bethlen Ödönné 598
Bethlen Pál 201
Bethlen Paulina 459
Bethlen Polixéna 646, 647
Bethlen Róza 302
Bethlen Sámuel 508
Bethlen Sámuelné 508
Bethlen Sándor 647
Bethlen Sarolta 695
Bethlenszentmiklós 457
Biasini, Gaetano 387
Biasini Sándor 769
Biás István 7, 32, 34, 45, 138, 143, 146, 153,
173, 187, 225, 230, 291, 299, 317, 323, 326,
338, 342, 353, 444, 521, 538, 555, 598, 600,
809, 816
Bichigean, Vasile 696, 699
Bicsok Zoltán 54, 57, 58, 63, 66, 68, 69, 76, 81,
84, 85, 94
Biderman Alajosné 442
Biderman Berta 382, 387–389, 405, 426, 442,
452, 540, 604, 613, 787
Biderman János 485
Biderman József 384, 386–388, 413, 421, 428,
485, 516, 535, 565, 568, 595, 612, 613, 731,
740, 762, 783, 807
Biderman Józsefné 384, 421, 783
Bihardiószeg 464, 817
Binder Ármin 547
Biró Aladár 147, 151, 153
Bíró András 292, 293
Biró Balázs 406, 628, 643, 645, 787
Biró Béla 210
Biró Elek 431, 438
Biró Ferencné 223
Biró Géza 742
Biró Izsák 508
Biró József 23, 29, 34, 155
Biró Lajos 15, 142, 145–148, 152–154, 177,
187
Biró Mária 12
Biró Mózesné 474
Biró Vencel 223, 438, 536, 540, 583, 781, 787
Bitai Jenő 175, 315, 316
Blaha Lujza 301
B. Nagy Margit 15, 26, 656, 780
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Bob György 731
Bochkor Mihály 574, 625, 779, 786, 787
Bocskai István 109
Boda Ferenc 555
Bodó János 117, 310
Bodó Jánosné 310
Bodó Klára 328
Bodola 201
Bodó Lujza 310
Bodoni Sándor 504
Bodor Ákos 415
Bodor Aladár 285
Bodor András 24
Bodor Ferenc 155, 183
Bodor Géza 195
Bodor Lajosné 424
Bodó Róza 56, 310
Bodor Tivadar 195
Bod Péter 27, 128, 327, 339
Bodrogi János 152, 376, 569
Bodzási Antal 740
Boér Elek 437
Boér Gergely 527
Boér Géza 694
Boér Klára 746
Boér Pál 694
Boga Lajos 651, 705, 755, 759, 762, 805
Bogáthy Menyhértné 167
Bogsch Aladár 214
Bogsch Lajos 214
Boguszlav, Navratil 546
Bokajfelfalu 599, 605, 613, 624, 698, 817
Bolesch Emma 476
Bolyai Farkas 19, 143, 582
Bolyai János 143, 225
Bonchida 201
Bonfini, Antonio 117
Bónis György 30, 661
Bonyha 53, 54, 64, 176, 188, 301, 302, 305,
311, 321, 393
Borbély Béla 261
Borbély Ferenc 461, 742, 789
Borbély György 102
Borbély István 35, 249, 274, 336, 404, 405, 408,
461, 469, 526, 530, 535, 540, 544, 553, 584,
610, 640, 645, 646, 655, 659, 662, 663, 715,
751, 761, 775, 778, 783, 786, 789, 794, 796,
798, 803
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Borbély Samu 445
Bordos 457
Borgóprund 817
Bornemisza András 75
Bornemisza Anna 301, 311, 321
Bornemisza Elemér 661
Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola 661
Bornemisza Károly 183, 301, 302, 320, 507
Boros Fortunát 790
Boros György 136, 137, 151, 153, 264, 295,
339, 379, 395, 405, 454, 467, 479, 484, 508,
511, 516, 517, 545, 546, 603, 677, 710, 727,
751
Boros Irén 379, 454
Boros Margit 587
Boros Olga 264
Boros Róza 710
Boros Sándor 151, 373
Boros Sándorné 587
Boross Mihály 21
Boroszló 808
Borsi Kálmán Béla 760
Borsody Károly 816
Borsos Tamás 145, 160, 171, 291
Borza, Alexandru 738, 743, 754, 765, 774, 805
Borzás 55
Bosi Elek 786
Bosi Sándor 786
Botár Andor 602
Botár István 417
Botka Sándor 685
Botos János 666
Bottka Sándor 709
Bourbon, Zita 508
Bowie, Coplan 759
Bozsodi Lajos 540
Böhm János 214
Böhm Károly 214, 357, 370, 371
Böjthe Albert 124, 136, 313, 316
Böjthi Gábor 183
Bölön 486, 817
Bölöni Farkas Sándor 103, 511
Bözöd 817
Bözödi György 22
Bözödújfalu 457
Braila 731
Brandt József 339
Branyicska 201

Brassai Sámuel 108, 136, 512, 677
Brassó 133, 201, 307, 423, 446, 469, 483, 590,
602, 605, 679, 719, 762, 767, 803
Brătianu, Ion C. 770
Brátka 798
Brauner József 159
Brenner Viktor 418
Brodszky Sándor 748
Bródy Sándor 147
Browning, Robert 734
Bruck 425
Bruckenthal Mihály 321
Brunner Jenő 379
Brunner Mendel 379
Buccari 197
Bucher Lajos 342, 350, 357
Buda 143
Budai Nagy Antal 196
Budapest 32, 43, 46, 50, 130, 138, 160, 175,
180, 182, 194, 197, 223, 277, 285, 298, 324,
359, 418, 433, 439, 461, 475, 477, 480, 481,
506, 508, 510, 543, 558, 569, 573, 586, 589,
596, 600, 606, 618, 623, 624, 626, 632, 636,
637, 641, 648, 662, 664, 675, 677, 687–690,
695, 703, 708, 713, 720, 721, 726, 728, 736,
743, 745, 748, 753, 764, 767, 773, 775, 799,
802, 803
Buday Árpád 15, 34, 271, 296, 301, 360, 375,
376, 468, 482, 570, 583, 599, 638, 665, 686,
688, 691, 734, 758, 769, 775, 787, 802, 816
Buday Margit 50
Budó Jusztin 726, 731
Bugyonnij, Szemjon Mihajlovics 802
Bukarest 475, 623, 690, 695, 732, 733, 760,
791, 798
Bukovina 409, 410, 419, 533, 542
Bunyitay Vince 222
Burger Frigyes 591
Bury (Brazília) 372
Búzaháza 202, 495
Búzásbesenyő 319
Buzogány Kálmán 764, 772
Bürger Albert 341
Bürger Antal 341
C
Caciula, Nicolae 675, 709
Cândrea, Vasile 702
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Capestrano, Giovanni de 783
Cattaro 574
Cegléd 262, 606
Cegőtelke 503
Censtochowa 426
Cherestesiu Viktor 785
Chevassus Ferenc 315
Cholnoky Jenő 299, 357, 367, 368, 375, 565,
736, 738
Chroust, Anton 788
Cicio-Pop, Ştefan 773
Ciehulski Péter Pál 816
Cigányi 644, 646, 817
Clemenceau, Georges 639, 752
Craiova 731
Crettier Károly 531
Cuc, Vasile 731
Czecz István 143, 176
Czecz Miklósné 142, 176
Czecz Rózsika 35, 136, 142, 143, 165, 166, 170,
190, 192, 342, 357, 381, 768, 798, 802
Czégeni Géza 274
Czikmántori Ottó 387, 506, 534
Czikmántory Ottó 388, 518, 525
Czirják Endre 806
Czirmay Zoltán 151
Czóbel Béla 363
Czóbel Béláné 363
Czupor Andor 418
CS
Csák Alajos Cirjék 774
Csáky György 671
Csáky Katalin 516
Csánki Dezső 585, 586, 591
Csányi Gusztáv 714
Csányi Károly 589
Császár Dávid 153
Császár Ferenc 684, 789
Csécsy Imre 14
Cséfalvay Pál 783
Csegez 457
Csegezy Árpád 417
Cseh István 705
Csejd 364, 498, 817
Csejd-Tófalva 817, 821
Csekefalva 457
Cseke Péter 50
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Cseke Vince 530, 595
Csekme Ferenc 195, 355, 357, 364, 500
Csengeri János 543
Csengvay József 533
Csép Anna 793
Csép Miklós 418, 433
Csepreghy András 56
Csepreghy Henrik 56
Cserei György 476
Cserei Mihály 184, 200, 307, 476
Csérer Lajos 661, 709, 711
Cseresznyés Gyula 628, 786
Cseresznyés Gyuláné 628
Cserey Árpád 777
Csermák Gyula 330, 338
Csermelyi Sándor 591
Csernovic 423, 798
Csete Gyula 204
Csetri Elek 647
Csifó Salamon 9, 199, 200, 346, 457, 511, 556,
635, 728, 733, 804
Csige Varga Antal 536
Csikai Lajos 211, 332
Csíkfalva 238, 457, 494, 817
Csiki Albert 519
Csiki Gábor 479, 626, 751, 766, 794
Csíki Gábor 728
Csíki Lajos 147, 293, 322
Csíki László 147, 150, 157, 183, 185, 199, 248,
250, 271, 320, 357, 359
Csíki Lászlóné 147
Csíkrákos 307
Csíksomlyó 201
Csíkszereda 201
Csiky Antalné 438
Csiky Gyöngyike 438
Csillik Bertalan 482, 485, 522, 570, 622, 651,
669, 774, 783
Csipkés Lajos 435
Csipkés Ödön 102
Csiszár Gyula 762, 764, 770
Csiszér Albert 313
Csittszentiván 81, 817
Csíz 316
Csoma Endre 662
Csomafája 531, 781, 817
Csoma Ilona 747, 754
Csoma József 763
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Csombor Jenő 431, 432
Csomoss Anna 60, 64, 252
Csomoss Gábor 120, 261, 497, 498, 500, 503,
607, 610, 623, 735
Csomoss Gáborné 261, 498, 610
Csomoss István 527
Csomoss Janka 309
Csomoss János 5, 24, 48
Csomoss Jenő 112, 121, 175, 176, 183, 252,
283, 364, 472, 519
Csomoss Johanna 6
Csomoss Lilla 54, 64
Csomoss Miklós 6, 7, 55, 64, 117, 166, 169,
206, 207, 227, 236, 240, 252, 309, 315, 329,
444, 498
Csomoss Miklósné 56, 169, 207, 310, 387, 388,
389, 809
Csomoss Póli 520
Csomoss Róza 60, 64, 132, 231, 607
Csongvai Géza 409
Csonka Géza 816
Csontos Olivér 291
Csorba György 143
Csorba Péter 316
Csorba Sándor 145
Csorbits László 431, 433, 449
Csőgör Lajos 22
Csucsa 655, 817
Csucsuj Bozsodi Lajos 540
Csukássi József 614
Csulak Dániel 609
Csutak Vilmos 250, 325, 357, 376, 475, 807
Csűrös Mihály 363
D
Dabóczi Ernő 117, 150
Daday Gerő 805
Dăianu, Ilie 413
Dali Dezső 433
Dali Emma 114
Dálnoki Teleki Mihály 120
Damaszkin György 208
Damjanich János 143
Damokos Kázmér 202
Dánia 542
Dániel Elemér 430
Daniel Gábor 200, 201, 248
Daniel István 459

Dani János 24, 26
Darkó Ákos 165, 230, 259, 329, 816
Darkó Béla 24, 230
Darkó Lajos 410, 435
Darlac 201
Datk 457
d’Aubin Károly 306
d’Aubin Klára 306
Davida Leó 525, 526, 736, 738
Dávid Ferenc 136, 223, 332, 374, 380, 384,
467, 516, 526, 578, 734, 751, 790, 802
Dávid József 136, 314
Dávid Lajos 685, 771
Deák Albert 297
Deák Dezső 74, 77, 116, 118, 313, 316
Deák Farkas 69
Deák Ferenc 158, 162, 296, 400, 518, 587, 613,
643, 648, 652, 683
Deáki Filep József 781
Deák István 743
Deák Károly 124
Deák Lajos 11
Deák László 415
Deák Miklós 475
Deák Nándor 805
Deáky Albert 211
Debrecen 106, 192, 195, 203, 220, 224, 226,
227, 375, 464, 536, 599, 657, 679, 690, 702,
703, 707, 742
Debreczeni Géza 141, 146, 150, 316
Debreczeni László 5, 20, 28, 46–48, 96
Debreczeni Márton 259, 561
Decebal 94, 814
Déda 618, 817
Dédács 817
Dedrád 503, 817
Dedrádszéplak 501, 817
Deé Nagy Anikó 132
Deési Jenő 159
Degenfeld-Schonburg József 195
Dékáni Kálmán 293, 300, 357, 487, 600
Deli Géza 139
Deményháza 200, 495, 496
Demeter Béla 150
Demeter Dezső 320
Demeterfalva 231–233, 236
Demeterfalvi Osváth Zsigmond 808
Demeter György 721, 723
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Demeter Gyula 118
Demeter Mózes 488
Demetriu, Radu 798
Dénes István 768
Dénes Miklós 586
Dengel Géza 494
Dengel János 494
Derzsi László 183
Derzsi Ödön 141, 148, 151, 152
Dés 138, 201, 264, 324, 327, 451, 536, 554, 624,
637, 645, 683, 694, 714, 721, 763
Désfalva 54, 64, 170, 231
Désy Ágost 772, 775
Déva 136, 141, 201, 223, 763, 777
Dézsi Lajos 133, 360, 371, 507, 540, 627, 723
Dézsy Ágost 271
Dicső Gábor 144, 161
Dicső Gabriella 803
Dicső Géza 145
Dicsőszentmárton 46, 50, 54, 56, 59, 166, 169,
188, 236, 305, 310, 364, 391, 393, 469, 483,
484, 503, 510, 736
Diószegi Péter 220
Ditrói Mór 182
Dobai István 792
Dobai Miklós 782
Dobál Antal 581
Dobó Ferenc 705
Doboka 460, 531, 655, 722, 725, 739, 817
Dobos Mátyás 625
Dobrin 268
Dohnányi Ernő 600
Dományházi Edit 566
Dombó 457
Domokos Ernő 185, 448, 473, 641, 707, 752,
753
Domokos Pál Péter 22
Donogán Valéria 386
Dorgó Albert 183, 223
Dorgó Klára 155
Dornavátra 414
Dósa Domokos 92
Dósa Elek 19, 427
Dósa Endre 357, 544
Dósa Gergely 427
Dósa Mihály 656
Doureti Kontek László 781
Dózsa Dániel 684
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Dózsa Endre 530, 795, 796, 801
Döbrentei Gábor 25
Dőry Ferenc 586, 591
Dragomán Izsák 769
Drăgan, Nicolae 722
Dreikusz Lajos 354
Droszt Imre 816
Drumond, Hamilton 733
Duica, Bogdan 752, 759
Dujardin Borbála 306
Dujardin Ferenc 311
Dujardin József 306, 311
Dunky Elek 720, 803
Dunky Ferenc 391
Dunky Kálmán 391
Dzselaleddin, Ahmed D. 479, 745
E
Éber László 220
Ébert András 767, 791
Egerbegy 82
Egeres 573, 644, 817
Egyed Ákos 31, 106
Einhard, Eginhard 213
Eisenstein Félix 429
Eisler Mátyás 615, 789
Ekel 477, 532
E. Kovács Gyula 185, 212, 560
Elekes Mózes 453
Elfer Aladár 523, 594, 739, 740, 772
Endes Lajos 783
Endes Miklós 356
Engel Ella 379, 385
Engel Gábor 200, 385, 794, 795
Engel Lili 379
Énlaka 390
Entz Géza 30, 67, 72, 105
Enyedi György 808
Eördögh István 680
Eötvös József 379
Eötvös Károly 324
Ercsei József 136, 316
Ercse Miklós 173
Erdélyi Ádám 784
Erdélyi Béla 238
Erdélyi László 462, 627, 787, 796, 797, 800
Erdélyi Pál 10, 11, 13, 28, 38, 224, 243, 266,
298, 344, 347, 350, 355, 361, 366, 367, 398,
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441, 447, 459, 461, 462, 477, 478, 481, 485,
508, 514, 522, 526, 532–535, 551, 564, 584,
586, 608, 615, 621, 644, 649, 650, 687, 728,
744
Erdélyi Pálné 461
Erdész Ádám 780
Erdős Renée 600
Erdőszállás 817
Erdőszentgyörgy 141, 482, 487
Erkedi Ferenc 159
Erkel Ferenc 136
Érmihályfalva 690
Ernyey József 586, 591, 592
Erősdy Sándor 295
Erőss József 490
Erzsébet királyné 177, 178, 750
Erzsébetváros 201, 457
Esterházi János 323
Esterházy Cecilia 469
Esterházy János 443
Esterházy Kálmán 23, 300, 322, 441, 443, 458,
526, 549, 715
Esterházy Kálmánné 459, 538, 661, 715
Esterházy László 688, 690
Esterházy Lászlóné 691
Esztény 818
F
Fábián Irén 782
Fabinyi László 413, 571, 768, 769
Fabinyi Rudolf 9, 276, 525, 571, 736, 738
Fábry Dániel 635
Fadrusz János 9, 108, 155
Fái Szeréna 185
Fancsali Dániel 225
Fancsali János 136
Fangh Antónia 384, 582
Faragó László 816
Farkas Albert 144, 203, 295, 454, 563
Farkas Antal 338
Farkas Béla 406, 617
Farkas Kálmán 295, 792
Farkas Károly 211
Farkas Lajos 367, 434, 525, 526, 534, 602
Farkaslaka 497
Farkas Mózes 792
Farkas Nepomuki János 190
Fáy Béla 648, 766, 806

Fáy József 766
Fáy Szeréna 185, 212
Fazakas Béla 494
Fazakas János 24
Fazakas Lajos 238, 341, 347, 494, 508, 804
Fazakas Mihály 490
Fazakas Miklós 16
Féder Ottó 691
Feger, Theobald 788
Fehéregyháza 201, 205
Feilitzsch Arthur 296, 312, 574
Feilitzsch Bertold 296
Fejérd 818
Fejér Márton 447
Fejérpataky László 592
Fejérvári Ferenc 786
Fejérváry Géza 276, 295
Fejős Imre 307
Fekete Albert 68
Fekete Anna 82
Fekete Endre 106
Fekete Gábor 357, 470, 483, 527, 641
Feketehalom 818
Fekete Mihály 634
Fekete Tibor 417
Felcser Béla 626
Felek, Erdőfelek 419, 452, 607, 731, 805
Felfalusi Halász István 144
Felméri Gábor 151
Felsőgáld 201
Felsőkápolna 171
Felsőkomárnok 429
Felsősófalva 818
Felszeghy Béla 289
Felszeghy Dezső 381
Felszeghy Gábor 122, 124, 125, 146, 312, 316
Felszeghy János 145
Felszeghy Jolán 363
Felszeghy Lenke 363
Felszeghy Oszkár 363
Felvinczi Takács Zoltán 778
Fényes Elek 684
Fényes György 331
Fényes László 627
Fenyő Béla 755
Fenyvesi Soma 299
Ferdinánd, I. 12, 15, 222, 468, 694, 695, 699,
701, 752
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Ferenc, I. 110, 504
Ferenc Ferdinánd 468
Ferenc József, I. 177, 295, 504, 587, 752
Ferencz Ákos 483
Ferenczi Endre 261
Ferenczi Géza 354, 751, 772, 800
Ferenczi Miklós 259, 261, 263, 264, 266, 289,
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Sütő Nagy László 544, 645, 685, 796
Süttő Dezső 379
SZ
Szabéd 349, 457
Szabédi László 22
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Szaloniki 623
Szamosfalva 90, 192, 193, 271
Szamosközy István 222, 632
Szamosújvár 140, 246, 247, 427, 780
Szántó Menyhért 590, 593
Szapolyai János 61, 102, 104
Szaratov 452, 454
Szászbanyica 132
Szász Domokos 190, 513
Szász Edith 363
Szász Endre 651
Szászfenes 157, 196, 244
Szász Ferenc 25, 117, 129, 137–139, 141, 144,
146–148, 150–156, 158, 162, 163, 165, 170,
173, 175–178, 181, 182, 185, 187, 188, 193,
223, 227, 260, 269, 270, 290, 291, 293, 298,
301, 304, 312, 315, 316, 323, 342, 350–352,
364, 373, 376, 378, 381, 383, 523, 533
Szász Gerő 158, 177, 205, 363
Szász Gerőné 363
Szászhermány 207
Szász István 422, 533
Szászivánfalva 427, 820
Szász Jenő 295
Szász Károly 365, 598, 688, 698
Szász Károlyné 289
Szászlekence 349
Szászludvég 821
Szász Mihály 560
Szásznádas 820
Szászörményes 141
Szász Piroska 350, 357

Szászrégen 58, 174, 201, 203, 207, 236, 487,
500, 501, 503, 537, 546, 620
Szász Sára 310
Szászsebes 201, 250
Szász Tibor 158, 187
Szászváros 201, 379, 465, 561, 821
Szathmári Lajos 354
Szathmárnémeti Sámuel 769, 807
Szathmáry Elek 193
Szathmáry György 418
Szathmáry Jenő 151, 183
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Szentkirályi Zsigmond 379
Szentmarjay Dezső 132

856
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Szentpétery Zsigmond 136, 249, 638, 775
Szeretfalva 208
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Takáts Márton 225
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Teleki László Gyula 201, 461
Teleki Lujza 792
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Teleki Mihályné 319
Teleki Pál 17, 618, 734, 781
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Tokay László 426, 453
Toldalag 821
Toldi Teri 363
Tolnai Lajos 524
Tomasow 419
Tompa János 338, 340, 523, 547
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Tordátfalva 457
Tordatúr 60
Torma Éva 477
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Tóthfalusi József 172, 487, 809
Tóthfalusi Józsefné 170, 172
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Váczy János 226, 286
Vadad 457
Vadadi Hegedűs András 360
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703
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Varga Imre 309
Varga Rózsika 204
Varga Sándor 273
Varga Zsigmond 464, 465
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Vas Antal 375
Vásárhelyi Boldizsár 265
Vas Gereben 747
Vaska Béla 414
Vaska Dezső 414
Vaska Géza 414
Vas Pálné 421
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Vass József 223
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Végh Mihályné 136, 772
Véghseő Tamás 799
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Vincze Zoltán 61, 599
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Volóc 409
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Wesselényi Jozefa 178
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Zeyk József 201
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Zrínyi Miklós 758
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