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Szolgálni - szolgalelkfiség. nélkül
Az ÖSSZR1agyarsággyászolitt ezen a helyen, ebben a napsütéssei megáldott órában.

És a gyászolókközött itt vagyunk mi is, Erdély múltjának magyar kutatói, akik a hátunk
mögött hagyott évtizedekbenoly sokszor részesültünk Hajdu Lajos bátorító, kemény kéz-
szoritásában. Kedves professzor barátunk a jogtalanság és jogfosztás, a jogtiprás és jog-
veszt&évadján éppen a magyar jogtörténet erdélyi ága frásosemlékeinekmegszólaltatásá-
val, e források idoszerlí mondandójának hangsúlyozásával tette elviselbet6bbépuszta lé-
tünk hordozását.

Találkozásaink szintereisem voltak szokványosak.A Bécsikaputér dlszespalotájában
- ahogy o nevezte: a Nagy Levelesházban - találkoztunk eloször, abban az idoben, ami-
kor tudvalevo volt, hogya kutatóasztalokegyikénél biztosan ott ül egy középkori hártya-
oIdev61fölé görnyedve Mályusz Elemér, mÜidjárt a bejárat mellett egy terjengos barokk
mondat tarin szóáradatáIioz Kenéz Gyozo keresi a magyar igéket, kettojük között pedig
Hajdu Lajos forgatja alkalmasint az Erdélyi Gubernium levéltárának vastag iratkötegeit.
A kutatás szüneteiben,miközben gyors egymásutánban szlvtuk egyik cigarettát a másik
után, Trócsányi Zsoltnak az erdélyi levéltárakra vonatkozó eligazító szavait hallgattuk. -
6k már mind együtt vannak a testi enyéSzet,valamint az ember alkotta szellemijavak
Öl'öldc6valóságánakbirodalmában. - De ott van közöttük az a Szabó T. Attila is, akivel
Kolozsvár csillagosege aJatt, a Györgyfalvi negyed sétányain hármasban töprengtÜDka
hajdanvolt erdélyi frásbeliségkutatásának feladatain.

Fázódtunk együtt, zimankós téli éjszakán a Balt Orient expresszen,át a Királyhágón.
S mikor mi már nem jöhettünk erre, a pannon tájak felé,jött o hozzánk egyedül, nagy cso-
maggal. Hozta - dugdosva a vámosok elol - Illyés Gyula verskötetét, mellette magasra
nott, ropogós kenyeret, s persze szül6földje venyigéinek blborszfnti termését.

Van egy szava anyanyelvünknek, melyet idoszerunek és helyénvalónak tartok itt
kimondani. Ez a szó: szolgálat. Igen, hiszen fiaink és unokáink gyakran vágják manapság a
szemünkbe, hogy nem szolgálni, hanem élni akarnak.

De lehet- kedvesfiatalbarátaim!- nagy célok szolgálatába szegodve élni! S Hajdu
Lajos élete példAja szerint éppf?n'igy érdemes élni.

A földi létbol immáron kilépett barátunk,. miközben sok kortársával együtt egy nagy
európai látomás igéreteibe belekapaszkodva láthatta és megtapasztalhatta, hogya Platón-
tól Bolyai Jánosig ivetö, a közösségteremtés igényével fellépo utópikus gondolatból miként
tett a keleti despotizmus embert és nemzetet egyaránt megalázó politikai gyakorlata, nem
forditott hátat ifjúkora humanista álmainak, hanem a szaktudomány, jelesen a jogtörténet
magas szintti mtivelésével adott jeles példát a racionális pályamódositásra, foként pedig arra.
hogy a tudományos búvárkodás magányos órijnak örömét miképpen lehet a közösségépités
téglájaként felhasználni. Erdélyi nagy jogászok, a Szász Károlyok, Dósa Elekek, Balogh
Artúrok, MjJcó Imrék példáját szokta nekünk emlegetni, amikor látta, hogy védekezoesz-
közeink közö.ma mennyire hiányzik a korszeru jogi mtiveitség. Éppen ezért minden erejével
támogatta dat az erdélyi fiatalokat, akik jogi pályára igyekeznek - de elvárta tolük,
hogy életük c:6ljának kijelöJés6ben egyeztessék az egyéni és a közösségi érdekeket.

Ebbol az életmtibol tanuljunk mindnyájan - öregek és fiatalok - . szolgálni. Szolgál-
ni - szolgalelkfiség nélkül.

A hamvakat orizze a békesség angyala - a szüloföld kegyelete!

Elhanpott 1992.január 3Q-ána Farkasréti temetoben, dr. Hajdu Lajos, az ELTE jogtörténész
professzora temetésén.
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