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Ez év szeptemberében lesz száz esztendeje, hogy Bihar fél-
egyházán megszületett Jakó Zsigmond történész, egyetemi 
professzor, a Magyar Tudományos Akadémia és a Román 
Akadémia tiszteletbeli tagja, a középkori magyar történelem 
alapos kutatója és feldolgozója, ismertetője. Sikerekben gaz-
dag életpályája nem csupán szakmai körökben ismert és elis-
mert, hanem a múltunk iránt érdeklődők is tudnak róla, 
különösen itt Biharországban. Első nagy jelentőségű műve 
Biharmegyeatörökpusztításelőtt címmel jelent meg 1941-ben 
Budapesten, ahol egyetemi tanulmányait végezte, majd gya-
kornokként a Magyar Országos Levéltárban dolgozott. 1942-
től a Kolozsvári Tudományegyetem tanársegédje, 1947-től 
egyetemi tanára volt 1981-ig, nyugdíjba vonulásáig. Már 
1940-ben doktorált Budapesten, 1960-ban doktor docens lett 
Bukarestben. Számos kitüntetésben részesült: Pro cultura 
hungarica (1991), Kemény Zsigmond-díj (1995), Kriterion 
koszorú (1995), Szécsenyi-díj (1996), a bécsi Collegium Hun    -
garicum díja (1938).

1990–1995 között az Erdélyi Magyar Múzeum-Egyesület elnö-
ke, 1990-től a Magyar Történészek Világszövetségének elnöke 
és a Magyar Történelmi Társaság tiszteletbeli tagja volt halá-
láig.

A kerek évfordulót idén szeptemberben megemlékezés-soro-
zattal fogják megünnepelni. Ez Budapestről indul, Kolozsvá-
ron, majd szülőhelyén, Biharfélegyházán és gyermekkorának 
másik helyszínén, Micskén folytatódik, és feltehetően Nagy-
váradon fejeződik be.

E sorok írójának megadatott az a megtiszteltetés, hogy nem 
csupán tanítványa lehettem, hanem közvetlen emberi – némi 
túlzással mondhatnám: szakmai – kapcsolatba kerülhettem 

a mindenki által nagyra becsült pro-
fesszorral. Megtapasztalhattam nem 
csupán szakmai nagyságát, hanem 
mélységes humanizmusát, segítőkész-
ségét is, és nem utolsósorban rendkí-
vüli elkötelezettségét kulturális örök-
ségünk megőrzése és továbbfejleszté-
se iránt.

A régi kolozsvári Farkas utcai volt 
református kollégium könyvtárában 
gyakran találkoztunk, mivel történe-
lem szakos hallgatóként szabad időm-
ben ott olvasgattam a régi, történelmi 
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tárgyú szakkönyveket. Az akkori Bolyai Tudományegyete-
men működött egy diák tudományos kör, s annak tagja vol-
tam. 1957 áprilisában évfolyamtársammal, Messzer Lászlóval 
együtt meghívást kaptunk a Tudományos Diákkörök orszá-
gos találkozójára, amelynek a iaşi-i Alexandru Ioan Cuza 
Egyetem adott otthont. Itt az 1789-es francia forradalom 
erdélyi visszhangját tárgyaló dolgozatunkkal, amely levéltári 
kutatások alapján készült, első díjat nyertünk.

Feltehetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy Jakó professzor fel-
figyelt reám és megpróbálta úgy irányítani érdeklődésemet, 
hogy az egyetem elvégzése után az akkor éppen szervezés 
alatt álló akadémiai-dokumentációs könyvtárak valamelyi-
kébe kérjem kinevezésemet. 1957 nyarán magával vitt a 
székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum könyvtárába, ahol a 
kötelező szakmai gyakorlatot az ő irányítása alatt végeztem. 
Ennek a könyvtárnak igen értékes régi könyvgyűjteménye 
volt; ezt rendbe téve, katalogizálva, a tervek szerint szintén 
dokumentációs könyvtárrá nyilvánították volna.

Jakó professzor engem szemelt ki ennek a könyvtárnak a 
vezetésére, de az akkor életbe lépett új rendelkezés szerint 
minden végzősnek a születési helye, illetve állandó lakhelye 
szerinti tartományba kellett jelentkeznie és az illető tarto-
mány tanfelügyelősége nevezte ki. Ekkor kezdődött el az éve-
kig tartó huzavona, melynek során tizenkét levelet kaptam 
Jakó professzortól. Ezeknek a leveleknek a nyilvánosság elé 
tárását azért tartom szükségesnek, mert belőlük megismer-
hetők a tudós professzornak azok a nemes jellemvonásai, 
amelyeket a bevezetőben említettem. Ugyanakkor a múlt 
század utolsó harmadának minden kor-, pontosabban kórké-
pe is kiolvasható belőlük. Jakó Zsigmond professzor azonban 
mindvégig ember maradt az embertelenségben. Mikor az új 
rendelkezésről értesítettem a professzoromat, az alábbi 
válaszlevelet kaptam tőle:

Kolozsvárott,1958.júl.21.–Mikóu.18.
KedvesBarátom!
Udvarhelyrekerülésénekútjátigyekeztemegyeztetniésremélem,
hogyvégül–egycsomóakadályleküzdéseután–révbefogjutni.
Atovábbiakbanazelsőszükségeslépés,hogyMagátazAutonom
Tartományrendelkezésealáosszukbe.Erreazonbanazegyetem-
nekiscsakakkorvanmódja,haatartománykifejezettenkéria

Magaodahelyezését.Ebbenadologban
egyidejűlegírokVásárhelyreazilletéke-
seknek.Remélem,módjukvanilyen
kéréselőterjesztésére.Haezmegtörtént,
akkorlehetmozgatniadolgot.
Július24-énutazomújbólUdvarhelyre,
ésakkormegintbeszélekaMagadolgá-
banarajonnál.[…]Pihenjenjóléskísér-
jeállandófigyelemmeldolgánakalaku-
lását.MagánakmindenképpenUdvar-
helyrekellkerülnieésottfelkészülnie
igazánakönyvtárosipályára.
Szívélyesenköszöntikészhíve–

JakóZsigmond

Igen érdekes és a korra jellemző az a 
mód, ahogy az akkori, a párt irányítá-
sa alatt álló Tanügyi Osztály ügyem-
ben eljárt. Miután Nagybánya tarto-
mányból átengedtek a Maros Magyar 
Autonóm Tartományba, jelentkeztem 
Udvarhelyen, hogy megkaphassam az 
óhajtott könyvtárosi állást. Azzal 
fogadtak, hogy egyelőre a könyvtár 
átminősítését nem hagyta jóvá a 
minisztérium, így tanárként kell dol-
goznom. Kineveztek az Udvarhelyhez 
közeli Agyagfalvára, ahonnan szabad-
időmben bejárhatok a könyvtárba, s 
foglalkozhatom a régi könyvanyag 
rendezésével.

Ez viszont nem tartott sokáig, mert 
valaki felfigyelt arra, hogy reformá-
tus papgyerek vagyok, és mivel ez a 
falu református többségű, fennáll az 
a veszély, hogy az ottani lelkésszel 
összeesküvést szervezünk a demokra-
tikus rendszer ellen. Így alig egy hét 
után átirányítottak a színkatolikus 
lakosságú Zetelakára. Ott viszont már 
volt történelemtanár, ezért tovább 
küldtek Zeteváraljára, ahol akkor 
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indult felső tagozat egy ötödik osztállyal, és minden tantár-
gyat ketten tanítottunk egy kolléganővel, aki érettségi után 
kapott oda kinevezést helyettes tanárként.

Elkeseredettségemben Bodor András dékánhoz fordultam 
levélben. A dékán válaszában igyekezett megnyugtatni. Jakó 
professzor viszont egy hosszabb levélben látott el bölcs taná-
csokkal. Ezt idézem:

KedvesBarátom!
ADékánelvtársmegmutattalevelét,melybenbeszámoltsorsá-
nakalakulásáról.Tudhatja,mennyireérdekelasorsa,ésmilyen
sokatvárokMagától,ésezkésztetesorokmegírására.
Jóltudom,hogyMagánaksegítségrelenneszükségeésprimitív
körülményeiközötttalánfellengős,üresszavaknaktűnnekazok,
amelyekkelénmostMagamellétudokállni.Csupánasaját
magamáltalmegjártútrahivatkozhatomannakbizonyítására,
hogyeszavak(bárvalóbancsupánszavak)nagyonőszinték,
komolyak,éshogyalegnehezebbhelyzetbenisérdemesezekrea
hangokrahallgatni.
Megértemlázadozásátaméltatlanbeosztásmiatt,mégisarra
kérem,neveszítseelsemamunkakedvét,sempedigönbizalmát.
Sokazamunka,amitújbeosztásaMagáraró,deMagánakmeg-
vanatehetsége,képességeannakelvégzéséhez.Nemeszikakását
olyanforrón,mintahogyanfőzik.Neijedjenmegfeladataitól,
hanemvágjonbátranneki.Barátkozzékösszekollégáival,becsülje
megazőhelytállásukat,ésazokmegmutatjákMagánakazutat-
módot,ahogyanottelegettehetkötelességeinek.Nefeledje,mostez
alattazévalattmegkellszerezzeaztazerkölcsitőkét,amellyel
semlegesíthetiaszármazásávalszembenielőítéletet.Nemhiszem,
hogyarajonnálkülönösenrosszindulattalkezeltékvolnaaMaga
elhelyezésénekkérdését,csupánazidővoltnehéz.Apapgyermeke-
ketugyanisalegtöbbhelyenegyáltalábannemhelyeztékel.Ezért
gondolom,hogyaDékánelvtársalighainterveniálhatmosta
Magaáthelyezéseérdekében.Ezazonbansemmiképpensemjelen-
tiazt,hogyMagárahagyjuk,hogynemharcolunkMagáért.Nem
személyről,hanemügyrőlvanaMagaesetébenszó,ésannak
megoldásáravisszakelltérnünk,amikorazidőalkalmaslesz.
Tekintseúgyezeketahónapokat,hogymostkellbebizonyítsaa
helyihatóságoknakazt,amitmimártudunk,hogymagaaszoci-
alizmusépítésérealkalmas,tehetségesmunkaerő,akitnemlehet
azuniformismegoldásokkategóriájábanelintézni.Epróbaév
letelteutánaztánmiismáskéntharcolhatunkMagáértmég

abbanazesetbenis,haaMagátsújtó
intézkedésnemkerülnerevízióalá.Afő,
hogymegfogadtatanácsunkatésvissza-
mentUdvarhely-székbe,alkalmasabb
időbentehátkönnyebbenrévbelehet
majdjuttatni.Ismétlem,legyennyugodt,
mindenlehetőtelfogunkkövetni,hogy
Maganekallódjékel,hanemott
dolgozhassék,aholalegtöbbhasznot
hajthatjaazOrszágnak.Legyennyu-
godt,hogyhamegmutatjaazottaniak-
nakis,hogykeményfábólvanfaragva,
kérésétsikerülegyénielbírálásalá
vonatni.Mostazonbanneengedjeelha-
talmasodnimagánaszámkivetettség
hangulatát,hanemdolgozzéklehetőleg
jókedvvel.Hakönyvreleszszüksége,írja
meg.Hakell,háttanuljamegegyütta
gyermekekkelamatematikát,mutassa
meg,hogyvanvirtusMagában,akárho-
váistegyék.Télenmegsportoljonés
örvendjenannak,hogyfiatal,egészséges.
Próbaidőnvan,nempedigbüntetőtábor-
ban.Mimostismunkatársnaktekintjük
Magát,akivelelőbbvagyutóbb,debizo-
nyosanegyüttfogunkdolgozni.Ismét-
lem,neveszítseelakedvét,hanemhar-
coljonbátranazért,hogyélethivatásá-
hozjuthasson.Ésnefeledjearégibölcs
mondást:Subponderecrescitpalma!
Eredményesmunkátkívánésszívélye-
senüdvözliőszintehíve

JakóZsigmond

Alig egy héttel később újabb fordulat 
állott be. Egy szatmári kollégámtól 
megtudtam, hogy egykori iskolavá-
rosomban is dokumentációs könyvtá-
rat terveznek létrehozni. Ekkor újabb 
levélben fordultam Jakó professzor-
hoz, tanácsát kérve ez ügyben. Ő 
gyors és határozott választ küldött 
1958. október 31-én:
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KedvesBarátom!
Sietekválaszolnilevelére.Aszatmáripályázásánakkérdését
megbeszéltemaDékánelvtárssal[Bodor András].Balogelvtárs-
sal[Balog Edgár szintén kedvenc tanárom volt]nemtudtam
beszélnimárnéhánynapóta,saválasztnemakaromtovább
halogatni.Amúlthétenazonbanéppenaszatmárikönyvtárral
kapcsolatbanszóesettMagárólis,ésígyismeremBalogelvtárs
álláspontját.SajnossemaDékán,sempedigBalogelvtársnem
gondolja,hogyazadottkörülményekközöttakinevezésnélelte-
kintenénekaszármazásától.Gruiaolyanformábanutasította
visszaBalogelvtársataMagakérvényévelkapcsolatosanannak
idején,hogydöntőirányváltozásbekövetkezteelőttaligha
vállalkozhatikújbólaMagakinevezésénekelőhozatalára.[…]
Perszeezamimegítélésünk,ésMagaennekellenéremegpályáz-
hatjaSzatmárt.ÉnamagamrészérőlszívesenadokMagának
ajánlósorokat,sgondolom,hogyBalogelvtársishajlandólesz
erre.Nemtudomazonban,hogypályázatikérésétnemszolgálati
útonkell-eelőterjesszeésnemkell-ecsatolniarajonvéleményezé-
sétis.EbbenazesetbenugyaniskitehetiMagátéppenaMaga
helyzetébenegyáltalánnemkívánatosveszélynek.Bármiképp
cselekedjékis,arranagyonvigyázzon,hogykétszékközöttapad
alattnehagyják.HaénMagahelyébenvolnék,bármilyenfájdal-
masislegyenez,tudomásulvenném,hogyrajtamteljesenkívül-
állóokokmiattegyelőreversenyképtelennéváltam,ésigyekeznék
ottkivárnivagyaminősítésiszempontokmegváltozását,vagy
pedigazegyénielbíráltatásomkiérdemelését,ahovaasorsveze-
tett.Azalegfontosabb,hogykenyérvanakezében,éshogyfiatal.
Dolgozzékbecsületesenott,ahováállították,életénekalakulása
úgysemZetelakánfogeldőlni.Magaértékesember,ésatársadal-
munknakszükségevanolyanszolgálatokra,amilyenekreMaga
képes.EzaszükségletelőbbvagyutóbbmeghozzaaMagaügyé-
nekegyéniútonvalóelbíráltatását.Ehhezazonbanazszükséges,
hogyazonamunkahelyen,ahováállították,megmutassa,hogy
jobbfábólvanfaragva,mintmás.Magánakjelenlegnemmeg-
hátrálniakell,vagyazorrátlógatnia,hanembátranszembenéz-
nieazokkalarealitásokkal,amelyekelőlúgysemszökhetmeg
sehova.
Amiazottaniönképzésétilleti,legjobbnakaztlátnám,haáltalá-
noskultúrájátéstörténelmiszakkultúrájátmélyítené.Ilyen
helyenalegjobbazestétkönyvekközteltölteni.Udvarhelyről
kaphatrégebbiésújabbszakkönyveketis.Amagyaréserdélyi
történelemszakirodalmábanáltalábanigyekezzéktájékozódni,
mertazegyetemenehhezaligvoltmódjuk.Amúzeumbaérkező

szakfolyóiratokonkeresztülpedigajelen
eredményeiveltartsonlépést.Ottlegfel-
jebbnéprajziproblémákkal
foglalkozhatik.Esetlegvalamiilyen
munkátamúzeumérdekében,hogy
Ferencziékisszívesebbenlássákel
Magátkönyvekkel.Ismétlem,neengedje
Magáneluralkodniazsákutcábakerült
embernekakilátástalanságát,mert
jelenlegimunkaköreátmenet,éshabát-
rankitart,akkormégiseljutazéletpá-
lyájánakválasztottkönyvtárossághoz.
Belsőegyensúlyánakkiépítésétésjó
munkátkíván,szívélyesenköszöntikész
híve:

JakóZsigmond

A következő, 1959–1960-as tanév előtt, 
még 1959. július 18-án újabb levelet 
kaptam professzoromtól.

KedvesBarátom!
Július8-ikilevelérecsakmost,hazaérke-
zésemutánválaszolhatok.Édesanyám
mondotta,hogyjártittis.Nagyonsaj-
nálom,hogymindUdvarhelyen,mind
pedigittelvétettükegymást.
Rátérvekérésére,akövetkezőketközölhe-
tem.Alberttel[az akkori Udvarhely 
rajoni főtanfelügyelővel, aki szintén 
történelem szakos tanár volt, és előt-
tem két évvel végzett a Bolyain]még
levelénekvételeelőttbeszéltem,ésabban
állapodtunkmeg,hogymindenlehetőt
megteszhelyzeténekjavítására.Levelé-
nekérkezéseutánújbólbeszéltemvele,
éskértem,nézzenutánaazelődjéhez
beadottkérésének.Albertvalószínűleg
látja,hogyelődjetájékozatlanvolta
vezetőségnekekérdésbenelfoglaltállás-
pontjafelől,sezértbiztathattaMagáta
könyvtárossággal.Odavalóátosztása
azonbanegyelőrealighafogsikerülni.
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Eztavéleményéténiskénytelenvoltamosztaniésveleegyütt
vallani,hogyakilassanjár,továbbér.Szóvankülönbenarrólis,
hogyDankanitsÁdámot,azenyedikollégiumikönyvtárvezető-
jétvinnékbeazudvarhelyikönyvtárbaátmenetileg.Dankanits
ugyaniselőbb-utóbbMarosvásárhelyrekerülát,ésakkorköny-
nyebbleszMagátazőhelyérebetenni.Ismétlem,Albertakönyv-
tárbavalóbeosztásánakagondolatátsemhárítottaelkereken,
dejelenlegnemsokreménytláterre.Afontosnakmagam,széle-
sebbperspektívábannézveaMagajövendőjét,aztláttam,hogy
kerüljönUdvarhelyközelébe,hogykiépíthessekapcsolataita
könyvtárral,ésaztánjövőrevagyazutánrabelenőjönvégleges
hivatásába.Albertmegígérte,hogyaleghatározottabbanfog
törekedniarra,hogyMagátFarkaslakáraosszákbe.Akáder-
tervbemárígyisvanelőterjesztve.RemélhetőlegaVégrehajtó
Bizottságonisígyfogkeresztülmenni.Farkaslaka–mintbizo-
nyáratudja–Udvarhelytőlkb.8kilométerrevan.Aszfaltozottút
kötiösszeavárossal,havásárolegykerékpárt,igazánpercek
alattbejuthatakönyvtárba.Tudom,Magamindeztkevésnek
érzi,pedig–haeztsikerülelérni–nagylépésttettünkelőre,hogy
Magaodakerüljön,ahovászántuk.Lehet,hogyaDankanits-féle
kombinációbólnemleszsemmi.Deakárlesz,akárnem,nefeled-
je,Magaavéglegesvárományosaazudvarhelyikollégiumi
könyvtárosságnak.EbbenteljesegyetértésbenvagyunkAlberttel,
sremélem,azőműködéseidejénsikerülMagátvéglegesenrévbe
juttatni.Nearragondoljontehát,hogyújabbesztendőrekérek
kitartástéstürelmetMagától,hanemarra,hogyegylépéssel
mégisközelebbjutottvégcéljához,megjavultakélet-ésmunkakö-
rülményei,shogyvárunkMagátólmintakinektöbbtálentum
adatott,ésmindenlehetőteliskövetünkMagáért.Mostcsak
ennyilátszikkeresztülvihetőnek.Abizalmatlanságfelhőjének
eloszlatásáhozazonbanezisegyfontoslépés.Magánáll,hogy
továbbibecsületesmunkájávalesetlegmárjövőreeljussonoda,
hogykérésénekelbírálásánálmárcsakMagátésmunkájátlás-
sák.Albertéppenolyankedvestanítványomvolt,mintMaga,
gyakornoknakisakartammagammellé,igyekeztemőtislevél-
táribeosztásbajuttatnistb.megértőbb,jobbindulatúfőnököt
tehátMaganemisremélhetne.Türelem,kitartásésbizalom
teháttovábbrais.
Jóvakációtkívánésszívélyesenköszöntiőszintehíve

JakóZsigmond

P.S.
Információimatkezeljebizalmasan.

Magamszeretnékmostszabadságra
menniegészenaug.15-20-ig,nagyon
örvendenékazonban,havisszautazása
előtttalálkozhatnánkszemélyesenis.

Erre a találkozásra sajnos nem került 
sor különböző váratlan akadályok 
miatt.

Az 1959–1960-as tanévet azonban 
Farkaslaka helyett Fenyéden kezd-
tem, rajtam kívülálló okok miatt. 
Fenyéd először még előnyösebbnek is 
tűnt, mert közelebb volt Udvarhely-
hez. Azonban hamar kiderült, hogy 
cseberből vederbe estem, s jóformán 
csak kevéssel javult a helyzetem. 
Ugyanis Fenyéden az igazgató is tör-
ténelem szakos volt, s előtte az akkori 
munkásfakultásról került az egye-
temre. Ez a tény csak nehezítette a 
helyzetemet, mert az igazgató a törté-
nelemórákat magának tartotta meg, 
és én újból minden más tantárgyat 
kellett tanítsak, és reám sózta a kul-
túrmunka szervezését, végzését is. Így 
alig maradt időm, hogy bejárjak a 
könyvtárba és elvégezzem a Jakó pro-
fesszortól kapott feladatokat. Mikor 
erről beszámoltam nagynevű és nagy-
lelkű mentoromnak, az alábbi választ 
kaptam.

Kolozsvárt,1959.nov.10-én–Mikóu.18.
KedvesBarátom!
Bocsássonmeg,hogyszeptemberbenírt
leveléremindeddignemválaszoltam.Az
elfoglaltságonkívülsokmásokaisvolt
hallgatásomnak.Hallgatásomazonban
nemjelentette,hogyelfeledkeztem
Magáról.SokatgondoltamMagára,de
–bevallom–azatudat,hogyteljesen
tehetetlenvagyok,scsakerőtlenszavak-
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kallehetnéksegítségére,nemnagyonlelkesítettazírásra.Dan-
kanitsazonbanhűségesenbeszámolttalálkozásainkkorahelyze-
térőlkapottinformációkról.Különben„vigasztalásul”!Bizonyára
tudja,hogyDankanitsnaksemsikerültakolozsváriterve.Telje-
sentájékozatlannőkethelyeztekkiamegürülthelyekre.
Hallom,hogycseberbőlvederbeesett,ésmegintteljesidejétigény-
bevesziaziskolaésatömegmunka.Érdekelne,hogyvégülismi
mindenszakadtanyakába.Bizonygyengeeredmény,hogymost
márhatkilométerrevanazudvarhelyikönyvtártól,hanemtud
odabejárnirendszeresen.Valóbannemsokatéravigasztalás,
hogyremélhetőlegjövőreabeosztásátissikerülúgyalakítania,

hogyhozzájuthassonvégreszórakozás-
kéntahhozamunkához,amitszeretés
hivatásánakérez.Egykicsitneheztelek
Albertre,hogyazeredetitervenváltoz-
tatottanélkül,hogyelőzőlegkomolyfor-
mábantájékozódottvolna,akárnálam
is,aMagávalkapcsolatosanelindított
híreszteléstilletően.Ezt,halemegyek
Udvarhelyre,tudomásáraisakarom
hozni,ésmármostjóelőretisztáznisze-
retnémaMagávalkapcsolatosjövőesz-
tendeilehetőségeket–haugyanakkor
mégőleszazonamunkahelyen.Örven-
denék,hakedvérevalókombinációk
felőltájékoztatna.Persze,halejutok
Udvarhelyre,akkorMagátismegláto-
gatnámnomadizálásánakezenazúj
állomáshelyén.Úgylátszik,azsidóknak
könnyebbvoltbejutniazígéretföldjére,
mintMagánakegykönyvtárimunka-
helyre.
Búcsúzóulcsakaztszeretnémkérni,
hogyneengedjemagánúrrálenniaz
„úgyismindegy”hangulatot,neengedje
ellobbannialángot,aminélkülnincs
érdemesemberiéletgondolkozófőszá-
mára,ésmegnekeseredjék,savanyodjék
mintember.Ismétajánlomasportot,
mintalelkiellenállásedzőjét,szíves
figyelmébe.
Híradásaitvárjaésváltozatlanfigye-
lemmelkísérisorsánakalakulását,
őszintehíve

JakóZsigmond

1959. november 30-i dátummal újabb 
levéllel buzdított kitartásra, és igen 
bölcs tanácsokkal is igyekezett segít-
ségemre lenni.

KedvesBarátom!
Köszönömrészletesbeszámolóját,
amelyben–sajnos–semmiolyannin-
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csen,mintamiketénMagávalkapcsolatosanszeretnékhallani.
Nagyonelkedvetlenít,hogycseberbőlvederbeesett,ésméga
városközelségétsemtudjatervei,önképzéseérdekébenkellőkép-
penhasznosítani.Aztírja,hogyleveleimvéletlenülakkorszoktak
Magáhozbefutni,amikormárameghátrálásgondolatávalfog-
lalkozik.Hamegedzikelevelekeltökéltségét,akkorbizonyára
éppenjókorérkeznekMagához,dehaúgyérzi,hogyegyremény-
telencélfeléakarjákMagátsarkallni,akkorbizonyáracsak
továbbsúlyosbítjákbelsőnehézségeit,vívódásait.Számomrais
felvetődikakérdés,van-ejogomMagátahelytállásrabefolyásol-
ni,amikorazeddigijelekszerintmégolyanhelyzetetsemsike-

rültbiztosítaniaMagaszámára,mint
amilyetigénytelenebbemberek,egykori
kollégáisültgalambkéntkészenkapnak.
Hiábavalóbeszédazzalérvelni,hogy
reménytelenebbhelyzetbőlis
felküzdöttékmagukaterősakaratú
emberekelsőrendűtudományosmunká-
sokká,mertmindezmáskörülmények
közöttvoltlehetségesszámukra.Én
azonbanaMagaboldogulásátgátoló
akadályokismeretébenislehetőnek
látom,hogykitörjönanemMagára
szabottszűkkörülményekközül.Persze
erresemmikézzelfoghatógaranciám
nincsen.Amikortehátmaradásrabuz-
dítom,valóbanjóhiszeműenjárokel,
mertmeggyőződésem,hogyrévbejut-
hat.Perszelehet,hogykétszer-három-
szorannyiidőalatt,mintaztegyébként
várhatnáazember.Mindennekellenére
énnemakarommegnehezíteniadönté-
sét,tudom,nincsjogomaztkérniMagá-
tól,hogymaradjonaszámáraidegen
környezetbentovábbrais,amikornem
tudomgarantálni,hogyennekellené-
benXévutánbizonyosancélbajut.
Magaasajátszerencséjénekkovácsaés
Magánakkelleldöntenie,mennyiáldo-
zatotérmegMagánakakönyvtárosi
pálya.Haugyanisonnaneljön,más
okokbólkifolyólagis,hihetőlegvéglegle
kellmondaniaakönyvtárosipályáról.
Nemtartanámszerencsésdolognakazt
sem,haeljöveteleeseténszüleivelegy
tartománybamenne.Senkisempróféta
asajáthazájában!Hazameneteleesetén
magátakenyerétiskockáztathatja.
Ilyenszempontbóljobb,haMagailyen
különválasztottanélszüleitőléscsalád-
jától.Bárhogyanisdöntsönatovábbiak
felől,nagyonalaposanmérlegeljelépésé-
nekmindenlehető(ésfőkéntminden
lehetőlegrosszabb)következményét.
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TalánaféléviszünetbenlejutokUdvarhelyre,ésakkorszóban
ésAlberttelhármasbanmegtárgyaljuk,mikéntislehetnea
Magakönyvtárimunkájátelindítani.Anyáron–hacsaklehet
–újbólküldünkdiákokatarendezésfolytatására.Akkorfeltét-
lenülszámítanékaMagaközreműködésére.Egyakorlatra
megintjúliushófolyamánkerülsor,ésjövőremárnégyhétig
fogtartani.Úgytudom,JordákyelküldteMagánakazakadé-
miaimegbízatást.Annaksegítségévelmegtehetiazelsőlépése-
ket.Amipedigadokumentációsanyaghasználatátilleti,jobb
volnaFerencziGézávalszótértenie.Ottalegújabbmagyar
kiadványokatismegtalálja.Alberttelaztszeretnémelintéztetni
lemenetelemkor,hogybízzamegaTanügyiOsztályMagáta
nyáronáltalunkbeszámozott4500műhelyrajzinaplójacím-
rovatánakkitöltésévelésahiányzókatalóguslapokelkészítésé-
vel.
Nagyonelfoglaltvagyokmagamis,ésazegészségemsemszolgál
kifogástalanul.Akönyvtörténetimunkáhozmostmáregyújabb
évfolyambóltoborzomazérdeklődőket,hogybefejezhessükazt,
amitMagukkalelkezdtünk.
FitzJózsefnekmegjelentegymagyarkönyvtörténeteBudapesten.
Nyolcvanforintazára.Hateheti,szerezzemegmagának.
Jobbmunkakörülményeket,keményakaratotéselszántságot
kívánva,sokatgondolMagáraésszívélyesenköszönti
őszintehíve

JakóZsigmond

1960 áprilisában kaptam újabb levelet nagyra becsült pro-
fesszoromtól. Ebben a formálódó dokumentációs könyvtár-
ban végzendő feladatokat vázolta. Ugyanakkor felhívta 
figyelmemet a legújabb szakirodalomra a könyvtár muzeális 
részének megszervezésére-elrendezésére vonatkozólag. Azt is 
közölte, hogy erre a feladatra engemet és egy előttem végzett 
történészt, Hubesz Évát választotta ki, és a segítségünkre a 
szintén történész Albert Dávid főtanfelügyelő megbízható, 
szorgalmas diákokat fog mozgósítani. Kétoldalas részletes 
leveléből csak az utolsó sorokat idézem:

Nagyonörvendenék,hamégiscsakrájönnemegintakönyvtári
munkaízéreésbedolgoznámagátarégikönyvanyagba.Majd
megbeszélnénkbizonyosirodalmifeladatokatezzelazanyag-
galkapcsolatban.Szeretném,hajelennemegvalamiaMaga
nevealatt.Kikellnőjemagátakérdésekottanispecialistájává.
S aztánazidőelhozzaakérdésekmegoldását[…]Jómunkát

kívánésreméli,hogyazértmégnem
„vénhedettki”teljesenakönyvtári
munkából.
Őszintehíve

JakóZsigmond

A következő levelet 1960. június 18-án 
már Székelyudvarhelyre, a Pedagógi-
ai Líceum könyvtárába címezte a pro-
fesszor, mivel ekkor a kötelező nyári 
önkéntes munkát a leendő dokumen-
tációs könyvtárban végeztem. Ebben 
megint részletes és alapos tájékozta-
tást adott az elvégzendő feladatokról; 
ebből is csak a befejező részt idézem.

Magamholnaputáninduloka
Batthyaneumba,hogyazottanikutatá-
saimatelkezdjem.27-énújbólitthon
vagyok.HanemmehetnékleUdvar-
helyre,intézzeúgyjövetelét,hogyitt
találkozhassunkésbeszélhessünkegy-
mással.
Jómunkátkívánésszívélyesenüdvözli
őszintehíve

JakóZsigmond

Jakó professzor közbenjárására az 
1960–1961-es tanévet már Székely-
szentléleken folytattam, és így több 
időm volt bejárni az udvarhelyi 
könyvtárba és dolgozni a dokumentá-
ciós könyvanyag rendezésén.

1961. június 12-én Jakó professzortól 
az alábbi levelet kaptam.

KedvesBarátom!
EgyideigittdolgozomaBatthyaneum-
bankönyvtörténetitanulmányomon.
FeleségemmosthoztaelideaKolozsvár-
raküldöttlevelét.Örvendek,hogyhírt
hallottamMagáróléstermészetesen
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nemneheztelekviselkedéséért.Megértemugyanishangulatát,ha
nemistudokveleegyetérteni.No,deminderrőlmajdszóban!
Remélemugyanis,hogyUdvarhelyennemcsaktalálkozhatunk,
hanemhuzamosabbanegyüttisdolgozhatunk.Énjúlius15-16.
körülszándékszomodamenniéskb.10-12napotszeretnékakol-
légiumikönyvtárrégikönyvanyagábandolgozni.Nagyon
örvendenék,haatanárokrészéreelőírttíznapinyáriönkéntes
munkátMagaisottésabbanazidőbenvégezhetnéel.Ebbenaz
értelembenírokelevelemmelegyidejűlegAlbertDávidnak.Ter-
mészetesen,haMagánakmármáskéntalakultanyáriidőbeosz-
tása,nyugodtanmondjaeztmegAlbertnek,mertnekiaztírom,

hogyaMagautólagosbeleegyezésével
kéremakönyvtárimunkáravalóbeosz-
tását.Aztazonbanszeretném,haleg-
alábbnéhányóráraakárott,akárpedig
Kolozsváronmindenképpentalálkozhat-
nánk.Énelőreláthatólagjúnius19–26.,
július6–15.között,valamintaugusztus
legvégénésszeptemberlegelejénfogok
Kolozsvárttartózkodni.
Akönyvek„minősítésével”kapcsolato-
sanismeremazudvarhelyiekmagatar-
tását.Remélemazonban,hogya
nagyobbpusztításnakmégissikerült
útjátállani.
Szívélyesenköszöntiéstöbbkitartást
kíván
őszintehíve

JakóZsigmond

1961 őszén ígéretes fordulatról adott 
hírt professzorom az alábbi levélben.

KedvesBarátom!
Legutóbbikeltezetlenbeszámolójátköszö-
nöm.Éppenbukarestiutamküszöbén
futottbe,sígymindjártinterveniálhat-
tamGruiánál [bukaresti államtitkár, 
aki a könyvtárak és múzeumok felelő-
se volt]azügyében.Nagyonjóindulattal
kezeliszemélyikérdését.Mostmárnév
szerintismerimagát,úgykönyvelielsze-
mélyét,mintakireéppennekiklenne
szükségükazelőttükálló,demegfelelő
lelkesemberekhiányábanszintemegold-
hatatlankönyvtárifeladatokelvégzésé-
hez.Félazonban,hogyönmagátés
Magátistámadásnaktennéki.Ennek
ellenéreazazérzésem,hogyügyesokat
érlelődöttésjóiránybahalad.Afelada-
tokésatényekkényszerítőerejeelőbb-
utóbbmegérleliamegoldást.Csakjöjje-
nekazokamegbeszéltközlések,hogy
lehessenütnitovábbisavasat.
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Amiakérdésétilleti,aGruiávalvalómegbeszélésutánmég
fokozottabbanénúgylátom,hogyGyulafehérvárrakellene
pályáznia.Azonapontonesnelegkevesebbsúllyalalatbaszár-
mazása.Nemakarnékmagábafelfokozottreményeketéleszteni,
deazazérzésem,hogyodamármostmegkaphatnáakinevezé-
sét.Gruianagyonkomolyanmérlegeliannaklehetőségét,hogy
hogyanlehetneazottaniáldatlanszemélyiviszonyokon,mely
előbb-utóbbnemzetközibotrányhozisvezethet,segíteni.Való-
bannemlennekönnyűahelyzeteGyulafehérváron,deolyan
anyaggalismerkedhetnemeg,amilyetseholazországbanmás-
holnemtalál.Amunkaütempediglehetővétennéaspecializá-
lódását.AztugyanisaKolozsvárralvalóintenzívkapcsolatok
útján,hogyúgymondjam,magánútonkellenemegoldania,
akárhováneveznékiski.Különbennegondoljaazt,hogya
SzatmáronvagyNagybányánszervezendőkönyvtárbanaspe-
cializálódástilletőenkedvezőbbszemélyikörülményekalakul-

hatnakki,mintGyulafehérváron.Szó-
val:adjabeapályázatátaBatthya-
neumhoz.Ottugyanisannyikényes
kérdésvármegoldásra,hogyaszemé-
lyiproblémákrendezésetúlhamar
nemkerülnapirendre.Jóazonban
letenniagarast,mertnemmindig
intézikazügyeketalogikaszabályai
szerint,smegeshetik,hogymégisasze-
mélyzetiügyekkerülnekelőbbrende-
zésre.
Sajnálom,hogyakevésszabadidejét
nemtölthetiakönyvtárban.Kérem,
kövessenazonbanmindentel,hogya
megbeszéltcikkeiminélelőbbelkészülje-
nek.Higgyeel,sajátérdekeikívánják
eztsürgetőerővel.[…]
Rövidesen,esetlegezzelegyidejűlegkül-
dömMagánakaKönyvszemlelegújabb
számát,melyteljesegészébenamai
könyvtárügyéskutatáskérdéseinek
vanszentelve.Tanulmányozzaát
figyelmesen;sokattanulhatbelőle,bár
azthiszem,többdologgalnemfog
egyetérteni.Afolyóiratnekemduplum,
teháttartsamegmagának.
Mindigörömötszereznekem,hatájé-
koztatdolgairólésazudvarhelyikönyv-
tárakéletéről.
Szívélyesenköszönti
őszintehíve:

JakóZsigmond

A Jakó professzor által javasolt aján-
lás-kérést megírtam Dankanits 
Ádámnak, aki a Nagyenyedi Kollégi-
um könyvtárosa volt, és előttem vég-
zett két évvel. Ő is megírta az ajánlást 
és rövid levélben közölte az alábbia-
kat: „Ami az alkalmasság kérdését 
illeti, Gruia elvtárs ismerte a szárma-
zásodat, s ennek ellenére mondta, 
hogy Fehérvárra be tud vinni. Ami a 
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rátermettséget illeti, őszintén mondom, hogy az egy Bustya 
Bandit leszámítva nem ismerek senkit sem, aki alkalmasabb 
lenne Nálad muzeális könyvanyaggal való foglalkozásra.”

Mindezeken felbuzdulva 1961 októberében elutaztam Gyula-
fehérvárra, ahol egy napot töltöttem. Sikerült megismerked-
nem a könyvtár gondnokával, végigvezetett a termeken, s 
csodálattal megszemléltem a páratlanul gazdag és értékes 
könyvanyagot. Érdekességként megemlítem, hogy egy 
magyar családnál sikerült éjszakai szállást találnom. Más-
nap reggel korán elutaztam Bukarestbe, ahol a már említett 
Gruia elvtárs államtitkárnál egy rövid megbeszélésre került 
sor, amely tulajdonképpen versenyvizsgának számított, és 
ígéretet kaptam kinevezésemre azzal a kikötéssel, hogy a 
tanévet végig kell dolgoznom, s azután foglalom el új munka-
helyemet a Batthyaneumban. Az ígéret szép szó, ha betartják, 
úgy jó – mondja a magyar közmondás. Az én esetemben ez 
nem valósult meg. Amikor a tanév letelt, kértem az elbocsá-
tásomat a Maros Magyar Autonóm Tartománytól és elutaz-
tam Gyulafehérvárra. Ott a legnagyobb meglepetésemre már 
egy helybeli román nemzetiségű tanárnő volt a könyvtáros.

Mivel a Magyar Autonóm Tartományból már elbocsátottak, 
Crişana tartományba kellett mennem, ahol a szüleim éltek. A 
teljesség kedvéért arról is beszámolok, hogyan alakult továb-
bi pályám. Előbb a Megyei Könyvtárban próbálkoztam elhe-
lyezkedni, de állítólag nem volt betöltetlen állás. Végül ideig-
lenesen alkalmaztak az Állami Levéltárban mint napidíjast 
(zilier), mert szükség volt egy magyarul tudó munkatársra. 
Ígéretet kaptam, hogy a próbaidő leteltével véglegesítenek.

Végül kérésemet elutasították azzal az indoklással, hogy elő-
zőleg a tanügyben dolgoztam és oda kell visszamennem. Így 
kinevezést kaptam Mezőtelegdre, ahol nyugdíjazásomig dol-
goztam. Itt egy volt tanítványommal, aki történelem szakot 
végzett, megírtuk Mezőtelegd történetét, kiegészítve az egy-
kori helybeli lelkész, Sas Kálmán által írt történetet. Aztán 
megírtam Mező telegd iskolatörténetét, ez a Partiumi Füzetek 
sorozatban jelent meg.

1967. november 11-én kaptam az utolsó levelet Jakó Zsig-
mond professzoromtól, és ez volt számomra a legmegrá-
zóbb. Ma is lelkiismeret-furdalásom van, hogy annyira 

hálátlan voltam vele szemben, aki 
annyit fáradozott érdekemben és 
igyekezett elősegíteni életpályám 
megfelelő alakulását – és nem szá-
moltam be Neki életem további 
menetéről. A kézzel írt rövid levelet 
az alábbiakban teszem közzé.

Kolozsvárott,1967.nov.3.
Str.Clinicilor18
KedvesBarátom!
VitaZsigaemlítette,hogyüresedésre
lehetszámítaniazenyedikönyvtárban
ésőmagáragondolt.Hanemmentel
véglegakedveakönyvtárikísérletezés-
től,írjonVitának(Bibliotecadoc.Beth-
lenStr.Gh.Gheorghiu-DejNr.1)és
érdeklődjemegtőlearészleteket.Azt–
úgygondolom–feleslegeshangsúlyoz-
nom,hogyénmellettelennék,hogy
pályázzamegazállást.Abbólazonban,
hogyévekótanemhallatottmagáról,
arrakellkövetkeztetnem,hogyasikerte-
lenkísérletekmegperzseltékaszárnyait,
ésezérttalánengemetisokol.Döntsön
tehátasajátakarataszerint,énegyál-
talábannemkívánombefolyásolni.
Örvendenék,haegyszerhírtadna
magáról,főkéntarról,hogymikkelfog-
lalkozik.
Melegenköszönti
őszintehíve

JakóZsigmond

Szeretett és nagyra becsült professzo-
romnak valószínűleg rosszulesett, 
amikor levélben közöltem vele, hogy 
tovább már nem próbálkozom a 
könyvtárosi állás elnyerésével, hanem 
tanárként fogom folytatni pályámat. 
Erre ő lezártnak tekintette az ügye-
met és újabb levelet már nem kaptam 
tőle.
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Azért mégis sikerült találkoznom Vele Kolozsváron, ponto-
sabban Kolozsmonostoron, ahol 1968-ban az akkori történe-
lem szakosokkal végzett kutató-felmérő munkát. Kedvesen 
fogadott és tanítványainak is bemutatott, röviden vázolta 
addigi pályámat.

A nagyra becsült, neves professzor iránti örök hálámat ezek-
nek a leveleknek közzétételével szeretném kifejezni. Gazdag 
történészi munkássága felbecsülhetetlen értéket képvisel, 
amely nélkül nem képzelhető el múltunk ismerete, identitás-
tudatunk megőrzése. A mai globalizálódó, mindent és min-
denkit egybeolvasztó világban szükségünk van múltunk, 
szellemi örökségünk ismeretére, és ebben jelentős részt kép-

visel Bihar or szágunk neves szülötté-
nek életműve.

Születése századik évfordulójának 
megünnepléséhez ezzel a szubjektív 
hangvételű írással szeretnék hozzájá-
rulni. Az idézett levelek a legékesebb 
bizonyítékai annak a történészi hiva-
tástudatnak és elkötelezettségnek, 
amely a tudós professzort jellemezte. 
Életműve és emléke a legdrágább 
kincs, melynek megőrzése, tovább-
adása valamennyiünk kötelessége.


