
Márki Sándor a Monarchia-korabeli
Magyarország ismert és elismert történé-
szének számított. Szaktudományos mun-
kái (Dósa Györgyrõl, II. Rákóczi Ferencrõl
szóló monográfiái, az 1848-as forradalom
története, Arad vármegye és város törté-
nete stb.), több kiadást megért tanköny-
vei és tudomány-népszerûsítõ publicisz-
tikái, illetve egyetemi tanári tevékenysé-
ge mellett aktív társadalmi életet élt. Köz-
életi szerepvállalása révén, melynek ge-
rincét a tudományos, kulturális és köz-
mûvelõdéshez kapcsolódó ügyek alkot-
ták, a századfordulós Kolozsvár egyik leg-
kiemelkedõbb alakja volt.

Márki Sándor 1853-ban született
Kétegyházán, ahol édesapja, ifj. Márki Já-
nos (1848-ig Márkly) az Almásy-ura-
dalom gazdatisztje volt. A család 1855-tõl
Sarkadon élt, ahol az édesapa szintén az
Almásy család birtokán számtartói fel-
adatokat látott el. Márki Sándor Sarkadon
kezdte és Nagyváradon végezte az elemi
iskolát, a gimnáziumot elõbb a nagyvára-
di premontreieknél járta, majd tanulmá-
nyainak Pozsonyban történõ folytatására
kényszerült, a gimnáziumot pedig a pesti
kegyesrendieknél fejezte be.1 Márki még
nagyváradi gimnazistaként kezdett el
publikálni: negyedévesen, 1868-ban je-
lent meg elsõ komolyabb hangvételû írá-
sa, több részletben, Bihar megye rövid tör-
ténete címmel a Sipos Árpád által szer-
kesztett Nagyváradi Lapokban.2 Jóval ke-
vésbé komoly hangot ütött meg a Jókai
Mór által szerkesztett Az Üstökös címû
élclapban, melybe Marquis Jean d’Or ál-
néven írt. Az elõbb említett „pozsonyi
kényszer” oka az akkor ötödikes gimna-
zista Márki kicsapása volt: „1869. máj.
12. a különben példás magaviseletû jeles
tanuló consilium abeundit kapott, mivel
a Repékény [Repkény] cz. ifjúsági lapban
élesen birálta az iskolai törvényeket.”3 Az

eminens diák többek között azt kritizálta
humoros hangvételû szövegében, hogy az
iskola új szabályzata a színházlátogatást
igazgatói engedélyhez kötötte. Márki
1872-ben nyert felvételt a pesti egyetem
bölcsészkarára, ahol történelmet és föld-
rajzot hallgatott.4 1873-ban, másodévesen
kezdett el viszonylagos rendszerességgel
naplót vezetni.

A Márki Sándor naplói címû sorozat
köteteit szerkesztõ és sajtó alá rendezõ
Erdész Ádám több, a naplók kiadását
megelõzõ tanulmányban is foglalkozott
Márki Sándorral, a Márki családdal, illet-
ve a kolozsvári egyetemmel.5 A teljes ter-
jedelmében több mint fél évszázadot fel-
ölelõ naplófolyam I. kötete – mely 2015-
ben jelent meg, és elnyerte Az év levéltá-
ri forráskiadványa 2015 díjat – az 1873 és
1892 közötti idõszak bejegyzéseit tartal-
mazza: a csaknem két évtizedet felölelõ
naplóból a pesti egyetemen töltött diák-
évek, illetve a gimnáziumi tanári pálya
(1876-tól Aradon, 1885-tõl Budapesten),
valamint az elsõ, Kolozsváron töltött fél
év eseményei bontakoznak ki.6 A 2018-
ban megjelent II. kötet az 1893 és 1903
között kelt bejegyzéseket adja közre, te-
hát Márki elsõ, a kolozsvári egyetem pro-
fesszoraként eltöltött évtizedére terjed ki.
A naplófolyam II. kötetének forrásértéke
az általában napi rendszerességgel (vagy
néhány hetes kihagyások után terjedel-
mesebb összefoglalók formájában) szüle-
tetett bejegyzésekbõl kirajzolódó, század-
fordulós Kolozsvár képében rejlik. Nyo-
mon követhetõ az ekkor még mindössze
két évtizede létrejött egyetem fejlõdése, a
különféle statisztikákból, határozatokból,
évkönyvekbõl stb. kimaradó személyes és
szakmai kapcsolatok alakulása, így a tör-
ténettudomány számára fontos historiog-
ráfiai forrást jelentõ szöveg révén bete-
kintést nyerhetünk a „kulisszák mögé” is.
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A különféle közéleti eseményeket – bá-
lok, estek, egyletek és egyesületek mûkö-
dése stb. – is többé-kevésbé részletgaz-
dagon mutatja be a napló, így a hely- és
általános társadalomtörténeti kutatások
számára is fontos forrást nyújt. Egy „pá-
ratlanul színes világ” – ahogyan a szer-
kesztõ a forráskiadványt kísérõ tanulmá-
nyában fogalmaz – elevenedik meg a kö-
tet lapjain. 

Bár a napló II. kötete az elsõ, Kolozs-
váron töltött évtizedet öleli fel, Márki
komplex kapcsolathálója révén nemcsak
helyi relevanciájú adatokkal, események-
kel, személyekkel találkozhatunk. Követ-
kezzék néhány példa. Finály Henrik
(1825, Óbuda – 1898, Kolozsvár) többek
között az Erdélyi Múzeum-Egylet titkára,
illetve az intézmény Érem- és Régiségtá-
rának õre volt, a kolozsvári Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, majd 1872-tõl a ko-
lozsvári egyetem tanára, késõbb pedig
rektora. Márki 1898. február 13-án kelt
bejegyzésében az aznap elhunyt Finály-
ról így emlékezik meg: „Ma délben is ked-
velt folyóiratának, a Revue des deux
Mondesnak legújabb füzetét olvasgatta,
mikor egyszerre kiejtette kezébõl, karjai
lehanyatlottak s egy halk jajszóval meg-
halt. Brassait gyorsan követte a másik je-
les polihisztor – talán az utolsó.” Márki
egy évvel késõbb, február 3-án jegyezte
fel Finály akadémiai (MTA) emlékbeszéd-
ének befejezését: „…elnyúlt 91 írott ol-
dalra, de a felolvasandó rész 20 lap”. 
A nekrológ mai napig az egyik legértéke-
sebb forrás Finályval kapcsolatban. Bár
jóindulatú túlzásnak tûnhet, hogy Márki
polihisztornak nevezte Finályt, sokszínû
és sokrétû tudományos tevékenységet
folytatott, mely kiterjedt a nyelvészetre,
irodalomra, gazdaságtanra, középkorku-
tatásra és régészetre.7

Karácsonyi János (1858, Gyula –
1929, Nagyvárad) történésszel és váradi
nagypréposttal kapcsolatban 1900. július
3-án Márki feljegyezte, hogy Kolozsvárra
érkezett a Bánffy és Wesselényi családok,
illetve a kolozsmonostori konvent levél-
tárának kutatása céljából. Karácsonyi te-
hát még a világháborúk és a levéltárak
1950-es évekbeli államosítása elõtt tanul-
mányozhatta a rendkívül értékes forráso-
kat. Márki szokásos humorával írja Kará-
csonyiról, hogy „János most sem vetkezte
le szögletességeit; olyan nehézkes beszé-

lõ modorral szinte csodálatos, hogyan le-
hetett tanár és pap”.

A napló kiváló forrást jelent a kolozs-
vári Mátyás-szoborcsoport felállításának
történetével kapcsolatban is. Az 1902.
május 22-i bejegyzésbõl kiderül, hogy
Márki tagja volt a szoborbizottságnak, il-
letve annak a héttagú küldöttségnek,
mely Ferenc Józsefet személyesen hívta
meg a szobor átadásának ünnepélyére.
Néhány nappal korábbi (május 14.) be-
jegyzésben így fogalmaz: „Ma meg a Má-
tyás-szoborbizottságban folytak a csel-
szövények és szapulták Pákeyt,8 ki késõn
kapván a meghívót, jelen sem volt. Én
megmondtam a magamét, kifejeztem az
eljáráson való megbotránkozásomat – s
mentem – elõadni az egyetemen. A kated-
ra az egyetlen oázis ebben a sivatagban.”
A május 26-i bejegyzés alapján a szobor-
bizottságon belüli konfliktusok enyhül-
tek, így Pákei „végre mégiscsak kap pénzt
a [talapzatot kivitelezõ – kiegészítés tõ-
lem] vállalkozó kifizetésére”.

A rendkívül komplex, szerteágazó
kapcsolatháló gyakran csak felsejlik a nap-
lóbejegyzésekbõl, ennek részletes megvi-
lágítása nélkül. Az 1903. augusztus 14-én,
Aradon kelt bejegyzés a következõ mon-
dattal indul: „Ma temettük Dömötör Laci
Aradra lehozott holttestét, pár perccel
elõbb pedig Rozsnyai Mátyás özvegyét,
kivel valaha annyit évõdött.” A Laciként
említett ényi Dömötör László (1850,
Kunszentmiklós – 1903, Arad) az aradi
fõreáliskola tanára volt 1880-tól haláláig,
az Kölcsey Egyesület évkönyveinek szer-
kesztõje, illetve az intézmény régészeti
gyûjteményének kezelõje. Lelkes néprajzi
gyûjtõként egy néprajzi múzeum megala-
pításán dolgozott Aradon, terve azonban
sosem valósult meg.9 A bejegyzésben em-
lített özvegy piriti Burián Teréz (1836–
1903), akinek férje, marosjárai Rozsnyai
Mátyás (1832–1895) Arad városának
egyik legelismertebb gyógyszerésze volt.
Rozsnyai Mátyás fiai, József (?–1920) és
Kálmán (1870–1918) folytatták apjuk hi-
vatását, és vezették a gyógyszertárat. 
A testvérpár alig pár hónappal édesanyjuk
halála elõtt bízta meg Steiner Józsefet az
egykori Szabadság tér és Eötvös utca (ma
str. Nicolae Bãlcescu 1.) sarkán álló gyógy-
szertár épületének átalakításával. Arad
szecessziós építészetének egyik kiemelke-
dõ példája mai napig áll, homlokzatdíszí-120
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tésének egy részét azonban a késõbbi 
átalakítások során elveszítette.10

Bensõségesebb hangulatú, Márki ma-
gánéletével kapcsolatos bejegyzések is
szerepelnek a naplóban. Családjáról rész-
letesen és gyakran ír, örömforrásként te-
kintve feleségére és lányára, majd késõbb
unokájára, akinek születésérõl a követke-
zõt jegyzi fel 1903. október 13-án, Ara-
don: „Este 9-kor már öleltük, csókoltuk 
a mi édes lányunkat és a síró-rívó kisba-
bát, a mi édes kis unokánkat. […] A babát
vagy kétszer is én csicsiskáltam el – s ezt
a sikert a nagyapától a boldog apa sem 
irigyelte.”

A forráskiadvány valószínûleg egyet-
len hiányossága, hogy a hely- és névmu-
tatók a sorozat utolsó kötetébe kerülnek
majd, a keresés így egyelõre a két megje-
lent kötet esetében körülményes.

Záró gondolatként térjünk vissza
Márki Nagyváradon töltött éveire, ponto-
sabban gimnáziumi eltanácsolására.
Márki kolozsvári professzorként is gyak-
ran mesélte kicsapásának történetét, ek-
kor már humorosan, bár nõvére feljegy-

zései alapján kamaszként sem mutatott
megbánást, hanem „visszafogott büszke-
séget”. Az 1894. május 12-én kelt napló-
bejegyzésében így emlékezik meg az ese-
ményrõl: „Váradról való kicsapatásom
25. évfordulója! Jubileum!” Negyedszá-
zaddal késõbb, 1919. május 12-én, ami-
kor a román hatóságok lefoglalták a Fe-
renc József Tudományegyetemet, Márki 
a következõt jegyezte fel naplójába: „Ép-
pen ma ötven éve, hogy a váradi gimná-
ziumból »az iskolai törvények nyilvános
megvetéséért« kicsaptak s a félszázados
jubileum napján kicsaptak az egyetemrõl
is.”11 A keserûen ironikus hangvételû
idézet és a köré fonódó történet, illetve
történetek azonban a Márki Sándor nap-
lói sorozat folytatását vetítik elõre, a kö-
vetkezõ kötetek ugyanis az 1903 és 1925
(ekkor hunyt el Márki) között kelt napló-
bejegyzéseket foglalják majd magukba,
valamint a Márki által az impériumváltás
forrásanyagának szánt, Metamorphosis
Transsylvaniae címet viselõ terjedelmes,
kéziratos szöveget. 
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