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BUDAY ÁRPÁD – LEVELEI TÜKRÉBEN
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2017-es évet

Buday-emlékévvé nyilvánította. Ez év tavasza ugyanis Buday Árpád régész-
professzor halálának a 80., fia, Buday György, a karon 1935-tõl a mûvészi rajz
és festészet magántanítói tisztségét betöltõ, utóbb világhírûvé vált grafikus-
mûvész születése 110. évfordulóját hozta el. Május 17–18-án a Szegedi Aka-
démiai Bizottság, a Bölcsészettudományi Kar és a Régészeti Tanszék szervezé-
sében kétnapos tudományos konferenciára került sor a Tisza-parti városban,
július 5-én Marosvásárhelyen, a Maros megyei Múzeum szervezésében ren-
deztek megemlékezést. Ekkor a várban található múzeumépület folyosóján le-
leplezték azt a Buday Árpád-emléktáblát, mely az idõközben lebontott
marosludasi szülõházát jelölte meg. Ludas különben 2000-ben post mortem
díszpolgárává választotta Buday Árpádot. 

Buday Árpád életrajzát családi levéltári 
hagyatéka alapján Sas Péter közzétette mind 
a Kiss András-emlékkönyvben, mind pedig 
a Buday Árpád és Kolozsvár címû Cseke Pé-
ter szerkesztette díszkiadványban. A májusi
szegedi emlékülésen ugyancsak õ beszélt a
Buday életpályájáról, ezúttal az adatokat bõ-
vítve a Kelemen Lajosnak írt levelek alapján.1

Az elõadók közt volt Cseke Péter is, aki bevon-
ta az emlékezési körbe a Buday György és fia-
talon elhunyt öccse, Buday Kálmán alakját is
a Jancsó Bélával folytatott levelezés tükrében.2

Úgy tûnik, hogy mindeddig senki sem ér-
tékesítette a Kristóf György hagyatékában kü-
lön dossziét kitevõ Buday Árpádtól származó
levelek adatait. Márpedig az itt található 42 le-
vél átfogja a két tudós életének legfontosabb
27 esztendejét 1902-tõl 1929-ig.3

Mindketten a Maros mentén, szegénységben születtek. Kristóf György a Ma-
rosszentgyörgybe olvadt Tófalván 1878. október 2-án látta meg a napvilágot
urasági cselédek házában. Buday Árpád 1879. január 17-én a marosludasi ál-
lomás Marosgezséhez tartozó bakterházában jött világra. Életútjuk a nagy-
enyedi Bethlen Kollégium falai közt találkozott tízéves korukban. Mindketten
a kollégiumnak köszönhették, hogy a legalacsonyabb sorból az értelmiségi 
pályára, annak is a csúcsára emelkedhettek. „Jó érettségi bizonyítvánnyal s
kevés pénzzel a zsebében városunk egyetemére iratkozott be tanárjelöltnek.
Eleinte bizony sokat nélkülözgettünk e kincses városban. Reggelire megelé-
gedtünk a közös pénzen vásárolt egy fertály szilvával és egy zsemlével. És bi-
zony se ebédért, se nagykabátért nem siettünk a Magyar Párthoz vagy valame-
lyik nõszövetséghez. Hanem viseltük sorsunkat és igyekeztünk tanulni” – em-
lékezik vissza Kristóf.4 Õ is leírja a már legendássá vált mozzanatot: „Az ak-64
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kor újonnan kinevezett Pósta Béla professzor napidíjas gyakornokot keresett
hallgatói között a régiségtár számára. Többen pályáztak, s Pósta egyiket sem
ismervén sorshúzásra bízta a döntést. És a sors Budaynak kedvezett. Ezzel 
a Buday megélhetése jobbra fordult, s egész pályája határozott irányt kapott.” 

Buday további pályafutása két évtizeden keresztül Pósta irányításával
alakul.5 Miután 1903 szeptemberében megszerzi a történelem–latin szakos taná-
ri oklevelét, s eleget tesz egyéves önkéntesi katonai szolgálatának, mint „szolgá-
lattételre berendelt középiskolai tanár” végleges osztályarcheológusi álláshoz
jut az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtáránál, melyet akkoriban az
egyetem kezelt. Ez lehetõvé tette, hogy 1905 októberében feleségül vegye sze-
relmét, a szintén vasutas családból származó rákospalotai Hilf Margitot. 1902
júniusában archeológia fõ-, ókori történelem–mûvészettörténet mellékszakkal
megszerezte a doktorátust. 1911-ben „a római tartományok régiségtana” tárgy-
körben magántanárrá képesítették, s évente meghirdethette elõadásait. 1914-
ben megjelenik fõmûve, a Póstának ajánlott Római felirattan. 1917-ben az egye-
tem javaslatára megkapja a címzetes rendkívüli tanári címet is. Pósta Béla 1919
tavaszán bekövetkezett halála után minden valószínûség szerint õ lehetett vol-
na a katedra örököse, ha az egyetem nem kerül román kézre. Azonban osztály-
archeológusi állásában megmaradhat, sõt az Erdélyi Múzeum-Egyesület õt a tár
igazgatójául is megválasztja. Családi élete szépen alakul, négy gyermeke szüle-
tik: György (1907), Kálmán (1908), Margit (1917), Árpád (1919). 

Meglepõ módon Buday pályafutása 1919-ben mintha irányt váltana. A Re-
formátus Kollégiumban óraadó tanár, tankönyveket ír, a sajtóban tudomány-
népszerûsítõ cikkeket közöl. Részt vesz az itteni felsõoktatás megszervezésé-
re irányuló kísérletekben. A Református Tanárképzõben, majd a Marianum
melletti Polgári Iskolai Tanárképzõben tart történelmi elõadásokat. Egyik inté-
zet állandósítását sem engedélyezik a román hatóságok. 1924 tavaszán meg-
hívást kap a Szegedre telepített kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
Archeológiai tanszékére, ekkor áttelepül a Tisza partjára, s élete további részét
a Pósta-féle régészeti iskola újjáélesztésére, folytatására fordítja. 

Kristóf György életpályája látszat szerint kevésbé szerencsésen alakul.
1902/3-ban Deregnyõn a Lónyai grófi családnál nevelõ. Egyéves önkéntesi
szolgálatát elvégezvén a szászvárosi Református Kún Kollégiumban lesz he-
lyettes tanár. 1904-ben megszerzi magyar–latin szakos tanári diplomáját. Az
év õszén feleségül veszi Bartha Lajos református esperes Irma lányát. Így a vá-
roshoz kötõdik. 1905 áprilisában Budapesten magyar irodalom fõ-, magyar
történelem és latin irodalom mellékszakokból doktorátust szerez. A követke-
zõ egyházkerületi közgyûlésen a szászvárosi kollégium magyar–latin tanszé-
kére rendes tanárul választják. Családi élete sem irigylésre méltó. 1905–1911
között született öt gyermekébõl egy korán meghal, 1915-ben feleségét is el-
veszti. 1917-ben feleségül veszi Znojemszky Gizella tanítónõt, aki még két
gyermekkel ajándékozza meg. Kristóf Szászvároson a legtekintélyesebb tanár-
emberré válik, számos tisztségbe választják. Irodalomtörténeti tanulmányait a
legjelentõsebb kolozsvári és fõvárosi folyóiratok közlik. 1913-ban a habili-
táció lehetõségérõl érdeklõdik Dézsi Lajos kolozsvári professzortól, de nem
kap kedvezõ választ. Az 1918/19-es hatalomváltás Kristófot nehéz helyzetbe
hozza. A kollégium román és szász diákjai távoznak, még a magyarok közül
is többen átiratkoznak Nagyenyedre. Nyilvánvalóvá válik, hogy a tanintézet
nem fog sokáig fennállni.6 A hatgyermekes Kristóf családnak biztos megélhe-
tés után kell nézni. Ugyanakkor a már szakterületén is elismert tanárember ér-
zi, hogy a vidéki elszigeteltségben nem tud továbbfejlõdni. Kolozsvárra igyek-
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szik kerülni. 1922-ben meghívást kap a kolozsvári román egyetem magyar
tanszékére helyettesi minõségben, majd 1923-ban versenyvizsga nyomán vég-
legesítik rendkívüli tanári besorolásban. Két évig ingázik Szászvárosból, míg
végül a Buday távoztával megürülõ lakást megkapja, s ide hozhatja családját.
1940-ig a román egyetemnek õ az egyetlen magyar professzora. Azután a
visszatérõ Ferenc József Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti tanszé-
kén tanít 1945-ig. Bár ezután alig publikálhatott, a továbbiakban is kutató-
munkát végzett, dolgozatokat írt, 88 éves korában hunyt el. 

Buday Árpádnak a Kristóf-hagyatékban fennmaradt levelei három korszak-
ba engednek bepillantást. 1902 és 1905 közöttrõl kilenc, 1921-bõl három, az
1924 és 1929 közötti évekbõl harminc levél tükrözi életük folyását, különösen
Buday munkásságát, vélekedését az aktuális eseményekrõl, szóba kerülõ sze-
mélyekrõl. Feltételezhetõen a Buday-leveleknek megfelelõ Kristóf-levelek is
fennmaradtak a Buday-hagyatékban, s azok inkább Kristóf György vélekedésé-
re vetnek fényt. Meglepõ módon számos Buday-levélbõl anyagi gondjairól, fize-
tésérõl, tartozásairól értesülünk. Ezekre az alábbiakban nem térünk ki. 

A pályakezdés évei 

A legelsõ fennmaradt levél 1902. augusztus 21-én kelt. A Sáromberkén tar-
tózkodó Kristófot tájékoztatja újdonságokról. Valószínûleg Kristóf felvetésére
válaszolva írja: „A Bethlen-szobor! Hát biza gyenge dolog. Én is láttam, de a
Zrínyié jobban tetszett. Nézted volna meg, hogy milyen szépen kitanítottuk
ifj. Vastagh urat a páncélzatra érmek alapján, amik tehát egykorúak, s õ feltett
Bethlen G[ábor]ra 1622-es évszámmal egy szép barokk páncélt, ami legalább-
is 100–120 évvel késõbbi, minimo! Aztán az a hencegõ tartás kora legóvato-
sabb diplomatájánál. Arra gondolhatott Vastagh, hogy aki annyit tett, annak
volt joga hencegni. Reám egyáltalán nem tett kedvezõ benyomást, már azért
sem, mert igen nagy részben a Barabás képének a másolata.” A kolozsvári szü-
letésû Vastagh György Bethlen- szobrát a budapesti Köröndön állították fel,
1945 óta a Hõsök terén a millenniumi emlékmûvön látható. 

Buday egy másik szoborról is tudósít: „Itt van Mátyás király! Hatalmas al-
kotás, amelynek azonban most még csak részletei láthatók, amint 3-4 napja
szállítják át az utcán, a Kikaker7 elõtt álló áj-váj kocsijából. Megérkeztével ke-
letkezett néhány bonmot. Nem a legutolsó, hogy a Kir[ályi] Tábla mihelyt jö-
vetelét hallá, elköltözött, mert fél, hogy az »igazságos« nagyon ellenõrzi;
Szvacsina pedig szeretné a városházát áttenni a Redoutba, emlékezvén a ko-
lozsvári bíró esetére; azonban megnyugodott, mert Széll Kálmán talált egy
formulát, mely szerint a közigazgatást kiveszi a Mátyás hatásköre alól, s ma-
gára vállalja.” A Királyi Tábla akkoriban költözött új épületébe a Hunyadi tér
sarkára, Szvacsina Géza polgármester idejében tényleg felmerült, hogy a vá-
rosházát költöztessék a Redout tágasabb épületébe. A helyiérdekû vasútnak,
az áj-vájnak e szobor volt az utolsó rakománya, utána felszámolták. 

A következõ levelek már a Szászvároson élõ Kristófot tudósítják fiatalos,
humoros hangvétellel. 1904 júniusában és júliusában Buday a katonai szolgá-
lat idején küldi Kolozsvárról sorait. „A hátralevõ 109 nap eltelik, mivel más-
különben sokkal jobb dolgom van, mint hittem. A századnál is igen nagy be-
csületben voltam, mivel a századosom a hadsereg egyetlen archeológusa volt;
itt a kezelõbizottságnál pedig szakképzettségem s más szellemi elõnyös tulaj-
donságaim biztosítanak becsülést.” Szakmai kilátásairól így fogalmaz: „A jö-
võre nézve mint befejezett tényt említem, hogy küldenek ki a »limes Germa-66
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nicus« helyszíni tanulmányozására. Októberben – miután az eljegyzést meg-
tartottuk – indulok. Úgy tervezem, hogy csak áprilisig maradok Deutschiában,
s onnan áprilisban elmegyek Görögországba, minthogy Dr. Pósta szintén
megy kiküldetésben.” Július utolsó napján boldogan állapítja meg, „hogy ka-
tonáéknál már csak 61 napom van hátra”. Kilátásairól írja: „Jelenleg
u[gyan]i[s] úgy állok, hogy sehová sem pályáztam. A Bölcs[eleti] kar 26-án
megválasztott ugyan, a kinevezésem iránti felterjesztés fel is ment a minisz-
terhez május 28-án, de a mai napig fülüket sem mozdították, pedig érdekel a
dolog.” Itt az archeológusi állásról lehet szó, amit utóbb meg is kap Buday. De
professzora egy évre tanulmányútra küldi: „…az öreg Pósta október 1-én küld
Deutschiába. Vízaknai fürdõzésében most állítja össze a programomat. Jelen-
leg annak az útnak tudományos elõkészítésével és a tiszti vizsgára való szor-
galmas készüléssel minden percem le van kötve.” 

A következõ öt levél/lap már Bécsbõl keltezett. Úgy tûnik, hogy Deutschia
alatt inkább Németországra gondolt Buday, de végül Bécsbe sikerült kijutnia.
Elsõ levelében ottani életérõl így számol be: „Újságot nem igen írhatok; dol-
gozom egyhangúságban. Ha megunom az epigraphiát, veszem az archeológi-
át, ha azt is elunom, veszem Sztrogoff Mihály kalandjait vagy a N[eues]
W[iener] T[ageblatt]-ot; bizony ezek nem võlegényhez illõ foglalkozások…”
(1904. dec. 4.) A következõben: „A magam dolgairól nincs valami különösebb
írnivalóm. Tanulok, nézek, olvasok sokat és mindent. Arra, hogy írjak is, csak
azután kerül a sor. Egyelõre azonban anyagot gyûjtök, hogy abban úr legyek.
[…] Szóval én szakdolgot egyelõre nem szándékozom írni, legalább amíg itte-
ni anyagomat meg nem emésztem.” Teljesen bizonytalan az elhelyezkedése:
„Ünnep szombatján Tisza megígérte, hogy most mint rendes tanárt szolgálat-
tételre berendel az intézethez; azóta Õkegyelmessége megbukott! Ez az én hí-
res szerencsém! Hogy mi lesz, nem is sejtem.” Könnyen úgy járhat, hogy „az
intézetnél nem lesz helyem, pedig van becsületem, ahol pedig hely volna, ott
nincs becsületem. A gond azonban nem öl meg; rábízom egészen az öreg
Póstára, hogyha már eddig kinevelt, csinálja tovább is; okmányaim, kérésem
nála vannak, és én már csak a kinevezést várom igen türelmetlenül. Egy év
alatt mindenképpen visszakerülök, akármi történjék a magas politikában.”
(1905. febr. 7.) Az év április 1-jétõl kapja meg Buday a kinevezést. 

Kiküldetésérõl a következõ levelében így vélekedik: „Dr. Pósta okos ember,
és amikor kiküldött, azt mondtam: »Szeretném, ha N[agysá]g[o]d nem csalat-
koznék a kiküldetésemhez fûzött reményeiben! – Ne féljen – mondta Õ –, nem
fogok csalatkozni. Önnek a feladata lesz lehetõleg tanulni németül és epigra-
phiát! Nézzen meg mindent jól, alaposan és jegyezze fel magának! Ennyi a
feladata!« Epigraphiát talán otthon is tanulhattam volna, de németet és
muzeológiát semmi esetre sem annyit, mint itt, ezekben a kolosszális gyûjte-
ményeiben az uralkodóháznak, egyetemnek és magánosoknak. […] De énne-
kem megfizethetetlenül sokat használ, mert látok és nem csak nézek. És min-
den ilyenben, t[udni]i[llik] ilyenszerû tudományban feltétlenül kell látnia az
embernek. Az egyetemen is hallgatok, bár csak 14 órán, de mind olyan dol-
gok, amiket otthon nem volt alkalmam hallani. A mûvészettörténeti tanítási
eszközök nagy száma miatt itt is sokat tanulok, ámbár ezek nem maradandó-
ak, csak útba indítók.” Utal arra, hogy Eugen Bormann, az epigráfia professzo-
ra arra biztatta, hogy tanulmányozza a Monumentum Ancyeanumot
(Augustus császár tetteinek leírását, mely egy ankarai kõfeliraton maradt
meg), és írjon róla. Mire „…én azt mondtam, hogy nem írni, hanem tanulni
jöttem ide. Tehát esetleg írni is tudnék valamit, de az nem volna jobb annál,
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amit tanárjelöltjeink az Erd[élyi] Múz[eumba] szoktak írni. Erre pedig nekem
sincs, a magy[ar] tud[ományos] irodalomnak sincs szüksége. Ha egyszer a
doktorátusra kezdek gondolni, akkor írnom is kell, és fogok is.” (1905. febr.
15.) Az utolsó, Bécsben kelt levél gratulál Kristófnak a végleges tanárrá vá-
lasztásához, majd így folytatja: „Emlékezhetel, hogy még egy pár évvel ezelõtt
milyen kedvesen gondoltunk arra, hogy egyházkerületi tanárok leszünk majd,
hogy szívvel-lélekkel, vállvetve dolgozunk egyházunk javáért. És ma örven-
dek, hogy nem kell annak lennem, nem kell olyan emberekkel érintkeznem,
amilyeneket egypár leveledben említettél, akikrõl nem tudja az ember, a go-
noszságuk, önhittségük vagy a butaságuk nagyobb. Jobb nekünk a régiségtár
csendjében meghúzódnunk baráti szeretetben, egyetértésben élnünk, ahol az
egyiknek öröme a másiké is, mert az egyik csak úgy haladhat, ha a másik már
lépett egyet elõre.” (1905. jún. 2.) Õ örvend, hogy az Intézetnél maradhat: „Ha
az, hogy megkaptam – szerencse: annak igen örvendek. Ahhoz azonban, hogy
mint kell »élni vele«, nem értek, ha az nem pusztán abban áll, hogy az ember
kötelességét mindig pontosan, híven, legjobb tehetsége szerint teljesíti. Ezt
meg fogom tenni ezután is, a többi aztán Isten dolga.” Úgy tudja, hogy Póstát
rövidesen kinevezik fõfelügyelõnek Erdélyre és az Alföldre. 1907-ben új mú-
zeumépületet emelnek, s abban valószínûleg neki is lesz úri lakása. Póstát
1907 júliusában tényleg kinevezték a régiségtárak országos felügyelõjévé az
ország keleti felére. Az új épület – melyet a Farkas utcai színház helyére ter-
veztek – nem került kivitelezésre, helyette 1911-ben az állam kibérelte a Re-
formátus Kollégiumtól az Intézet részére a Bástya utca 2. sz. alatti bérházat,
amelyet 1913-ra hoztak használható állapotba, s abban Buday is lakáshoz ju-
tott. E korszakban írt utolsó, A Kolozsvári F[erenc] J[ózsef] Tud[omány] Egye-
tem Érmészeti és Régészeti Intézete fejléces papírra írt keltezetlen, de minden
bizonnyal 1905 augusztusában küldött levele arról tudósít, hogy Bécsbõl jú-
nius 19-én hirtelen kellett eljönnie édesanyja halálos ágyához. Az Intézetben
„Egy évi Bécsben létem alatt Roska [Márton] egyedül lévén – mert Sztripszky
[Hiador] hónapokig egy tintatartót sem mozdít meg – nagyon felszaporodott a
dolog, úgyhogy egész nyáron napestig – 7-ig – dolgoznunk kell!” Esküvõjüket
október 22-re, Margó születésnapjára tervezik. 

Kolozsvári tudósítások 1921-bõl

A levelezés szálát a hatalomváltás után Kristóf veszi fel újra. Úgy tûnik, 
a kolozsvári egyetemi szervezkedésekrõl, álláslehetõségrõl és a sajtóbeli vi-
szonyokról érdeklõdik. Az 1921. július 8-i válaszlevél elõször az 1920 októbe-
rében beindított Református Tanárképzõ ügyérõl tájékoztat: „Mindenki arról
biztosít, hogy a tanárképzõ okvetlenül meglesz, de a továbbiakban senki sem
olyan határozott. Úgy látom, hogy egyelõre – még egy évig – az eddigi ideig-
lenes formában marad fenn, s ez alatt az év alatt szervezõdik meg véglegesen.
Vannak, akik nekem lényeges szerepet szánnának éppen a szervezésben…” 
A Tanárképzõ elõzõ tanévében Buday régészeti kurzust tartott, a magyar iro-
dalmat Borbély István adta elõ. Az éppen szervezõdõ Intézetet a román ható-
ságok 1921. okt. 1-jén feloszlatták. 

„Az »Universitatea din Cluj« magyar nyelv és irodalom tanszékérõl” úgy
hallotta, hogy Gyalui Farkast neveznék ki, Csûri Bálintról biztosan tudja, hogy
nem pályázik. Kiss Ernõ ilyen tervérõl nem hallott.8 „Azt tudom, hogy a
B[uda]pesten történt tapogatózás refus-vel járt, s az itteni közvélemény sem
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olyan, hogy aki arra ad valamit, erre pályázhatna. Nekem legalább is még
mindenki így nyilatkozott, másként senki” – állapítja meg Buday.

Az Ellenzék címû napilapnál Reményiknek nincs szerepe, a legbefolyáso-
sabb Szegõ Imre, „aki az rt. egyik igazgatója és társtulajdonos, s amellett fõmun-
katárs”. „A Pásztortûz fizet és nem is rosszul; pontosat nem tudok, mert én tisz-
teletpéldány fejében írok nekik negyedévenként egy-egy kis dolgot; olyasmit
hallottam, hogy oldalanként 25 leut fizet. Ott Reményik fújja a prímet, de Nagy
Péter (fordítsd le franciára!9) és Makkai Sándor is hangadók nagyon.”

A szeptember 8-i levélben megint az egyetem és tanszékének ügye merül
fel. A kolozsvári román egyetem magyar tanszékével kapcsolatban írja: „Erre
nézve kellene, helyesebben szeretném tudni, hogy leszámoltál-e minden vo-
natkozásában ezzel a kérdéssel? Avagy csak amolyan homályos derengésféle
van benned ebben a dologban? A kérdésnek társadalmi vonatkozásai is van-
nak, s tulajdonképpen csak ezekkel kell leszámolni. A dolog úgy áll, hogyha
ez megtörtént részedrõl, esetleg alkalmi diskurálgatás rendjén elejthetek egy-
két szót, amellyel a figyelem arra irányítódna. Megjegyzendõ azonban, hogy
minden felelõsséget a legtökéletesebben elhárítok, s azt csak magadnak kell
viselned…” Ugyanitt Buday vélekedik arról a román részrõl felvetett javaslat-
ról, hogy Marosvásárhelyen kellene magyar egyetemet létesíteni. Azt hiszi,
„hogy a szócsövek csak addig ajánlgatják Vásárhelyen, amíg látják, hogy ott
nem kell, s õk így rizikó nélkül alibit igazolhatnak. Szentül hiszem, hogy mi-
helyt ebbe belemennének az illetékesek, azonnal úgy magyaráznák, hogy bi-
zonyos feltételekkel megengedik ott a magyarok által csinálandó egyetemet.
Természetesen a földreform stb. után aligha tudná a magyarság megcsinálni.” 

A tárgykörben írt utolsó, október 24-i levél Kristófnak arra a kérdésére ad
választ, hogy Buday hogyan ítéli meg a román egyetem magyar tanszékének a
megpályázását. Úgy tûnik, már Buday álláspontja engedékenyebb. „Mert ami-
kor a magyarság azt követeli, hogy az eskü miatt elbocsátott tisztviselõket
vissza kell venni, nem veheti senki rossz néven, ha új és tisztességes, semmi-
féle politikai vonatkozással nem bíró állásra is aspirálnak magyar emberek.
Az egyetemen Orient Gyula kapott valami professzor-féle állást, nemsokára
Konrádi Dani lett a Pasteur-intézet osztályigazgatója professzori ranggal. Gya-
lui már régebben az. […] Én tehát lépésedet teljesen méltányosnak tartom, ab-
ban semmi helytelent nem találok. Ezt bizonyosan tudhattad elõzõ levelem-
bõl is. Ez a kérdés elvi és erkölcsi oldala.”  Buday információi nem egészen
pontosak, ugyanis Orientet és Konrádit is adjunktusi besorolással alkalmaz-
ták, Orient utóbb „helyettes elõadótanári” (conferenþiar suplinitor) rangot ka-
pott. Gyaluit pedig az Egyetemi Könyvtár szakmai igazgatójaként hagyták meg
állásában.10 Érdekes Buday nyilatkozata arról, hogy õ mit tenne a Kristóféhoz
hasonló helyzetben: „Amikor Debrecenbe azzal hívtak a Fiók Károly latin tan-
székére, hogy mindenki – püspök, fõgondnok, tanári kar – engem akar, mert
éppen reám van szükségük, és azt mondták, hogy bár nem garantálják feltét-
lenül az egyetemre kineveztetésemet, de mindent elkövetnek érdekében, mert
szükségük van reám – azt feleltem, hogy most Görögországba kell mennem,
és el is mentem. Egész bizonyos, hogy nem okosan cselekedtem, de akkor úgy
ítéltem, hogy helyesen, s ennek az utóbbinak ellenkezõjérõl ma sem vagyok
meggyõzõdve.”11
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Kitelepedés és szegedi intézetalapítás

Buday Árpád családjával 1924. augusztus 14-én lépte át a magyar határt, és
október 3-án írta beszámolóját útjukról az õket az állomáson búcsúztató Kris-
tófnak. Többszöri várakozással, de elég simán keltek át a határon, ahol már
két napja apósa várta õket. Rákospalotán húzódtak meg, majd õ Gyuri fiával
leutazott Szegedre, ahol kiváltották és elraktározták ingóságaikat. A további-
akban vagy ötször utazott Szegedre, „amíg nagy keservesen Újszegeden kap-
tam 1 szoba elõszobás »lakást« addig, amíg novemberre – állítólag – elkészül
a végleges lakásunk”. Az egyetemen „sikerült kiharcolnom egy helyiséget is,
melyben rendezkedem; az elõadásokat megkezdtem szám szerint 7 (hét, ºap-
te, sieben) hallgatómnak, ami tekintettel arra, hogy az összes kari hallgatók
száma nem igen több 40-nél, elég szép szám, s – ha nem csalódom – valósá-
gos, tényleges hallgatók”. Lélekben még mindig vágyakozik Kolozsvár után:
„Szóval van mit dolgoznom, s bizonyára lesz is. Azonban már sokszor felme-
rült lelkemben a sóhaj Hírnök, Pásztortûz, Ellenzék, Ujság, Magyar Nép olva-
sása közben: »Vajha én is Köztetek lehetnék!...« Ámbár nem panaszkodhatom:
itt is nagy szeretettel fogadtak, amiben jó része lehet Lajos cikkének a Pász-
tortûzben12 és a Magyar Népének, Ellenzéknek. Ezek itt t[udni]i[llik] eléggé ol-
vasottak.” Levelét számos kérdéssel zárja: megkapta-e Kristóf a lakásukat, ki
lett az EME szakosztályi elnöke,13 nem jöhetne-e a Cultura c. folyóiratnak ez
az évfolyama tiszteletpéldányként címére. 

November közepén örömmel értesül róla, hogy Kristófék beköltözhettek a
Bástya utcai lakásba, õk még várják az új lakásuk felépítését. Az intézeti mun-
káról írja: „Szerencsés alkalmi vételünk volt éppen a tegnap: 4 millió koroná-
ért vettünk 3900 d[a]r[a]b ókori, középkori és újkori bronz és részben ezüst ér-
met. Mondhatom, jó üzletet csináltunk vele: egyszerre tekintélyes anyaghoz
jutottunk a semmi helyett. A Földtani Intézettõl megkapjuk 1 millióért az
összes paleolit dolgainak gipszmásolatát, ami oktatási célokra igen jó lesz.
Folyton csináltatom a diapozitíveket úgy, hogy mire a jövõ nyáron végleges
helyiségünk lesz, már szép anyaggal vonulhatunk be abba. Elõadásaim is na-
gyon lekötnek, mégpedig úgy az egyetemiek, mint a publikumnak szólók. In-
gyen munkára itt is bõ alkalom van és szívesen is veszik. Az Egyetem Barátai
Körének (melynek olyas szervezete van, mint az EME-nek, szakosztályokkal)
fõtitkára lettem.” (1924. nov. 18.) Ez az elsõ levél, amelyhez a feleség, Margó
is Kristófnénak, Gizinek ír érdeklõdõ, visszavágyó tartalommal, beszámolva a
családtagok helyzetérõl, egészségérõl is.  

A továbbiakban szinte havonta – néha több – levél érkezik Kristófhoz. S még
így is néha felmerül a panasz, hogy egyik-másik levélre a válasz elveszett. 

Kétségtelenül a levelezés legfontosabb témaköre a szegedi egyetemi élet
marad. 1925-ben több tudósítás is szól arról, hogy Görög Ferenc történész,
volt szászvárosi kollégiumigazgató magántanári képesítését kérte a kartól. Õk
Bartók Györggyel úgy határoztak, hogy „tekintettel a tekintendõkre, rezervált
álláspontra” helyezkednek. „Azt mégsem tehettük, hogy Sz[ádeczky] Lajos
korlátlan lelkesedésével agitáljunk mellette. Mikor aztán [Márki] Sándor bá-
csi bizalmas bírálata kézbe került, ahol dicsérõ kommentárok között megálla-
pítható volt, hogy mindössze négy kis munkácskát mellékelt, összesen 120 ol-
dal terjedelemben, s azok is 1903–7 közt jelentek meg, azóta semmi, sõt az is
benne volt, hogy a tudományt nem vitte elõre – egyszerre kérdõjellé vált a tár-
saság. A kérdõjel nem az ajánlók, hanem elsõsorban felénk irányult. Mi per-
sze köntörfalaztunk, kitérõ feleletet adtunk.” (1925. febr. 9.) Február közepén70
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a tanári kar két pártra szakadt, Szádeczky erõltette a dolgot, Ókorász (Hor-
nyánszky) Gyula viszont „kiadta a jelszót”, hogy leszavazzák. Június 22-én azt
írja Buday, hogy „Hellén úr câne-câneºte14 [!] mégiscsak átment, és várjuk kol-
lokviumra.” Valószínûleg a kollokviumra nem került sor, mert Görög nem sze-
repel a szegedi magántanárok jegyzékében. 

Áprilisban arról ír Buday, milyen harcot folytat intézete jobb felszereléséért.
Csak nehezen tudta elérni, hogy a Nemzeti Múzeum könyvtárának témába vá-
gó duplumaiból kapjon egy küldeményt. „Szereztem vagy ötezer darab érmet,
vagy ötszáz diapozitívet, vagy százötven kötet könyvet, köztük a német
Arch[eológiai] Intézet athéni folyóiratának teljes sorozatát, elõállítási árban és
részletfizetésre, ami ott [értsd: Kolozsvárt] sincs meg; van néhány ezer fotográ-
fiám, s… no de errõl még nem beszélek! Régiségem is van a magam emberségé-
bõl vagy 120 darabom, és még lesz, mert remélem, hogy a nyár végén – aratás
után – ásathatunk is. Mindezt pedig a magunk emberségébõl, minisztériumnál
és más hatalmasságoknál való kilincselés nélkül, persze a dorozsmaiak, oroshá-
ziak, makóiak és mások megszerzett jóindulatával!” (1925. ápr. 9.) Ugyanitt szá-
mol be az egyesületi munkásságáról: „Különben fõtitkára vagyok az Egyetem
Baráti Egyesületének, ami annyi dolgot ad, mint a Múzeum-egyesületi rendes
mûködéskor. Most választottuk meg egyik alelnöknek Imre Sándort, s nagy ter-
veink vannak. […] Annyit sikerült kivinnem, hogy 1922-i megalakulása óta az
elsõ közgyûlést megtartottuk, és évkönyvet adtunk ki. Van vagy 1200 tagunk és
35 milliós költségvetésünk, tehát lehet komolyan dolgozni.” 

Májusban nyugtázza, hogy Erdélyben is elismerik munkásságát, majd így
vall: „Mindamellett érzem én nagyon, hogy az igazi helyem ott volna nekem is
köztetek, érzem pedig állandóan, s ha nem volna bennem valami igazán pre-
desztinációs hit – a lelkiismeret nagyon furdalna. […] Mondhatnám azt is, hogy
éppen lelkiismeretem megnyugtatására igyekszem dolgozni, de még igazabb az,
amit Te úgy fejeztél ki: »Élünk és dolgozunk, ami körülbelül egyet jelent«.”
Ugyanebben a levélben utal arra, hogy az egyetem megkapja a vasúti leszámoló
palotát, s abban intézete is 7-9 helyiségre számít. A szegedi egyetem felszámolá-
sáról kerengõ híreknek nincs alapjuk (1925. máj. 12.). A következõ, júniusi levél
is megerõsíti, hogy az egyetem marad. Itt ad összefoglalást elsõ tanévérõl: 

„Az egyetemen elsõ évemet szerencsésen elvégeztem. Az elsõ félévben
volt 17-18, a másodikban 15-15-7 hallgatóm kollégiumonként; szorgalmasok
voltak és kollokvált is egy részük. Sõt egy doktorátus is volt melléktárgyként.
Mivel nem kötelezõ tárgy és összes kari hallgatóink száma 50–54 volt, elég
szép szám. Intézetem megalapozása is szépen megindult. Szereztem pénzzel
és ajándékba vagy 300 d[a]r[a]b régiséget, annál több diapozitívet, vagy 300
d[a]r[a]b könyvet-füzetet, nem egy igazán értékes munkát. A tél folyamán a
vidéken rendezett elõadások jövedelmébõl kiadtunk egy hatíves, bõ illusztrá-
ciós folyóiratot,15 mellyel kiadós cserét szeretnénk indítani. A nívó bizony
még sokat hagy fenn kívánnivalót, de mostanában nem születnek óriások, ki-
vált nem Szegeden és a mi szakmánkban: nevelõdniök kell! Mindenesetre ez
az egyetlen magyar szakfolyóirat, mely minden külsõ támogatás nélkül, egye-
dül két ember becsületébõl jelenik meg, t[udni]i[llik] két szegény emberébõl.
Az ottani múzeumban megnézheted. […] Az embereim most ásatnak, én
idõnként meglátogatom õket ellenõrizni a munkájukat és utasításokat adni.
Az adjunktusom és a gyakornokom van künn. Fájdalom, valami fényes ered-
ményt nem találnak, de ami van, azt becsületesen csinálják: ez a két ember
már a régi kolozsvári archeológiai iskola rabja testestõl-lelkestõl, bottal sem
tudnád elverni õket az intézettõl.”16
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Ugyancsak ez a levél tudatja a nagy megtiszteltetést, hogy Budayt a Német
Birodalmi Archeológiai Intézet levelezõ tagjául választották. Errõl aztán Kris-
tóf is hírt ad az Ellenzékben. A gratulációkra kijelenti, hogy hálásan fogadja a
kitüntetést, de ha elmarad, az sem baj. „Mert egyfelõl teljesen meg vagyok elé-
gedve a ludasi 12-es õrháztól a szegedi egyetem tanszékéig és a Méltóságos
uraságig megtett úttal – már legalábbis ami a titulust illeti – , és én ennél töb-
bet ebben a tekintetben nem is kívánok már magamnak; másfelõl én nem
azért dolgozom, hogy »sikereim« legyenek, hanem azért, mert nem tudnék
meglenni anélkül.” (1925. júl. 11.) Ebben és az elõzõ levélben szó esik még
olyan kari eseményekrõl, mint Zolnai Béla kinevezése a francia tanszékre,
Hornyánszky Gyula távozása a pesti egyetemre, helyettesítésével a kar Budayt
bízza meg. Márki Sándor utódlása is nagy gondot okoz: Horváth Jenõ, Gom-
bos F. Albin, Madzsar Imre, „valami Elemér” (Májusz) és egy piarista páter
(Balanyi György) jön számításba. Végül Fógel József kapja meg a közép- és új-
kori egyetemes történelem tanszéket.  

A levelezés külön vonulatát képezi a könyvek sorsa. Kristóf ekkoriban
megjelent köteteirõl írt bírálatokat oldalszámra másol le Buday (géppel vagy
kézzel) olyan folyóiratokból, amelyek nem jutnak el Erdélybe. Kristóf példája
nyomán neki is az az ötlete támad, hogy az 1919 óta megjelent írásaiból egy
kötetet állítson össze (1925. máj. 12.). A könyvhöz Kristófot vagy Kelemen La-
jost kérné fel elõszó írására, januárra küldené a szöveget (1925. nov. 6.). Kö-
tete célja: „Az én szempontomból egy nagy jelentõsége volna amellett, hogy
emlék volna: dokumentuma annak, hogy amikor egészen elfogadhatóan indo-
kolhattam volna, ha semmit nem csinálok, mégis találtam olyan teret, ahol
használhattam a fajtámnak; ha tehát ez a fajta annak idején a jó cipóval s kon-
viktussal lehetõvé tette, hogy ember legyek, nincs oka keseregnie felette.”
(1925. nov. 18.) A kötet kézirata még decemberben eljut Kristófhoz, 22 ívre
van tervezve. Egy 19 fõs névjegyzéket mellékel Buday, kiknek lehetne gyûjtõ-
ívet küldeni (1925. dec. 20.). Januárban kiegészíti a jegyzéket, s rámutat, hogy
a kötetbe csak a napilapokban megjelent írásaiból válogatott, ezért is adná a
Tiszavirágok címet, s kérdi, nem volna-e helyesebb a Kisebbségi sorson cím.
Megindítják a gyûjtést, márciusban Szegeden már 170-en fizettek elõ, ha Er-
délyben is sikerül ennyi elõfizetõt toborozni, a Minerva vállalja a kiadást
(1926. márc. 7.). A következõ lap szomorúan tudósít a kötet sorsáról: „Köszö-
nöm szépen híradásodat a Tiszavirágokról. Nomen est omen! Tehát nem jele-
nik meg! Biztosítalak, hogy legkevésbé sincs okod magadnak szemrehányást
tenni. Te is, én is megtettük, amit lehetett, a többirõl nem tehetünk” (1926.
márc. 19.). Kristóf nyomasson 100 lapot a Minerva nevében, mely tudassa az
elõfizetõkkel a sikertelenséget, s küldjék vissza a pénzt. Kristóf elküldi az Elõ-
szó szövegét, melynek különösen így hangzó zárómondatát köszöni Buday:
„Meg vagyok ugyanis gyõzõdve – nem idestova négy évtizedes barátságunk
alapján – hanem tárgyilag is arról, hogy e cikkek és tanulmányok nemcsak
emlékjelek, hanem hasznos tanulságokat nyújtanak ma is elsõsorban a romá-
niai, de általában az egész magyarság számára” (1926. márc. 27.). 

A Szegedrõl írt levelekben az új, négyszobás lakás 1925 január–februári 
elfoglalásától kezdve állandóak a családra, fõleg a két nagyobbik fiú tanulmánya-
ira, egészségi állapotára vonatkozó utalások. 1925 májusában arról értesülünk,
hogy bár Purjesz Béla dr. kezeli, Kálmánnak abba kellett hagynia az iskolát. Gyu-
ri karácsonyig járt iskolába, a különbözeti vizsgákat letette, de januártól fáj-
dalmas gyomorfekélye miatt sokat mulasztott, most nem állhat osztályvizsgá-
ra. Talán szeptemberben sikerül ezt letennie Kiskunhalason, mert inkább oda72
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viszi, mint a szegedi piaristákhoz. (Kiskunhalason nagy hagyományú refor-
mátus gimnázium mûködött.)  „Gyuri még mindig mûvész akar lenni; nekünk
emiatt fokozódik az aggodalmunk, hiszen szegény országban az igazán mû-
vész sorsa – koldusbot.” (1925. máj. 12.) Év végén arról olvashatunk, hogy
„Gyuri urat nagyon érdeklik jogi tanulmányai, aminek mi örvendünk. Kál-
mánka miatt azonban állandó gondunk van: […] fájdalom látni, mit kell szen-
vednie, s amiatt nem produkálnia” (1925. nov. 18.). Gyuri decemberben nagy
örömöt okoz szüleinek: „Nálunk ebben a pillanatban nagy családi öröm van.
Gyuri fiunkból u[gyan]i[s] ebben a félórában jött ki az a varrótû, melyet […] vé-
letlenül lenyelt. Hét napig izgulva várták „napfényre kerülését”. Így azonban az
érettségi elmaradt (amibõl következik, hogy csak rendkívüli joghallgató lehetett
a fiatalember).  Az utolsó levélben az édesapa büszkén tudósít Kálmán fia kitû-
nõen letett egyetemi alapvizsgájáról. Gyuri az utolsó vizsgát teszi le, „azután dõl
el, hogy hová megy” (1929. jún. 4.). Budayné kilenc évvel késõbb, férje és Kál-
mán fia halála után írt levelében említi, hogy „Gyuri fiam Londonban van, ta-
lán olvasott róla” (1938. szept. 28.). A család életéhez tartozik, hogy 1926-ban
Elõpatakon, 1929-ben Málnáson szerettek volna nyaralni, de mivel többfelõl azt
hallják, hogy „nem bátorságos lemenni”, ezért elmarad az erdélyi út, 1926-ban
Balatonbogláron, 1929-ben Ausztriában nyaralnak.

Buday halálakor írta Kristóf György: „A puritánul becsületes, szolgálatra
mindig kedvesen hajlékony, de az elvekben, erkölcsösségben rendületlenül
szilárd jellemû tudós és közéleti férfiúnak már csupán körünkbõl és Szeged-
re történõ távozását is veszteségként emlegettük sokan a közelben és távolban
élõ romániai magyarok. Korai örökkévalóságba távozása pedig, a végleges és
teljes veszteség, az egyetemes magyar szellemi életnek fájdalma és gyásza.”17

Buday Árpád levélbeli vallomásai is aláhúzzák e megállapításokat. 
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