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Lexikonok a műfaj szabályai szerint tömörítik pályafutását: dr. Demény Lajos 

történész, egyetemi tanár, a román Társadalomtudományi Akadémia és az Erdélyi 
Múzeum Egyesület tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja a Maros me-
gyei Kisfülpösön született 1926-ban, Marosvásárhelyen érettségizett, a leningrádi 
(ma újra Szentpétervár) tudományegyetemen szerzett diplomát, ugyanitt doktorált. 
1956-ban tért haza, azóta Bukarestben él, ahol a tudományos kutatásnak szentelte 
életét. Rövid időre részt vállalt a politikában is (…). A (…) 2001-ben megjelent 
Historia manet — Demény Lajos emlékkönyv tartalmazza tudományos és közírói mun-
kásságának bibliográfiáját is: 25 könyv (kis hányadának társszerzője), valamint csak-
nem 200 tanulmány és tudománynépszerűsítő cikk itthon és szerte Európában. For-
ráskutatásai során több, különösen visszhangos felfedezésben is része volt, így pél-
dául a szentpétervári Szaltikov Scsedrin könyvtárban rábukkant Bethlen Gábor vég-
rendeletére és néhány eredeti levelére is. 

Próbáljunk meg életet vinni a lexikonok száraz adataiba. 
 

— Megkérem, bevezetőül beszéljen a kezdetekről: milyen környezetből indult, hogyan kö-
telezte el magát a történettudománynak? 

 

— A mezőségi Kisfülpösön, szegény földműves családban születtem, a nyolc 
gyermek közül én voltam a legkisebb. Ez meglátszott a termetemen is, nem csoda, 
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hogy édesanyám mindegyre figyelmeztette apámat: ez a gyermek túl gyengének tű-
nik ahhoz, hogy tartsa az eke szarvát. Sorsomat mégis egy iskolai évzáró ünnepség 
döntötte el. Nagy átéléssel szavaltam: gyí te fakó, gyí te szürke, mindkét lábam, fus-
satok, milyen áldott két csikó ez, egyik sem kér abrakot. Szereplésem a jelenlevő re-
formátus esperesnek annyira megtetszett, hogy műsor végeztével azt mondta: na, fi-
acskám, a te helyed az enyedi tanítóképzőben lesz. Ősszel apám el is vitt, hogy be-
írasson. A felvételi próba fogalmazás volt: életem legszebb élménye. Én azt írtam le, 
hogyan utaztam életemben először vonaton, mikor tegnap Régenből Enyedre jöt-
tünk. Ezzel is sikerem volt: felvettek, de csak egy évig maradtam, mert jött a bécsi 
döntés: Nagyenyed Dél-Erdély részeként Romániáé, Kisfülpös pedig Észak-
Erdéllyel Magyarországé lett. Nem járhattam tehát többé „külföldre” iskolába, ezért 
Marosvásárhelyen folytattam. Érettségi után a kolozsvári Bolyai egyetemre jelentkez-
tem történelem szakra, de itt is csak egy évet végeztem, ugyanis tanulmányi eredmé-
nyeim alapján 1949-ben mintegy harminc bolyais társammal együtt kiküldtek a Szov-
jetunióba. Szverdlovszkba (ma újra Jekatyerinburg) irányítottak, két nap és két éjjel 
vonatoztam odáig, hogy folytassam a történelem szakot. Igen ám, de miközben a 
Karoling birodalom témájában szemináriumi dolgozatot írtam, a bibliográfiában el-
mélyedve, felfedeztem, hogy Petrusevszkij, a rettegett sztálinista, dogmatikus pro-
fesszorunk egész passzusokat vett át az általa osztrák imperialistának kikiáltott 
Alphons Dopsch világhírű középkor-kutatótól. Ezt jeleztem a dolgozatomban, ami-
re Petrusevszkij úgy reagált, hogy kozmopolitának bélyegezett meg, aki nyugati for-
rásokat tanulmányoz. Ez ott és akkor egyenlő volt az osztályellenség vádjával, ezért 
várható volt, hogy megfelelő káderlappal hazaküldenek. Mégis, váratlanul kedvező 
fordulat következett. Cservarov akadémikus, a rektorunk behívatott az irodájába, 
ahol azzal fogadott, hallotta, mi történt, itt van a vonatjegy és az ajánlólevele, rögtön 
utazzam Leningrádba, mert ott más a mentalitás. Így kerültem Nagy Péter cár vá-
rosába, és csakhamar meggyőződtem, mit jelent az a másfajta szellem, amelyre 
Cservarov akadémikus utalt. Alexandrov professzor, a leningrádi huszonnégyezer 
egyetemi hallgató rektora elolvasta szverdlovszki kollegája ajánlólevelét, és nyomban 
üzent értem. Mikor beléptem hozzá, atyai mosollyal végigmért és vállon veregetett: 
szóval, te vagy az a szverdlovszki kozmopolita, aki ujjat mert húzni Petrusevszkijjel; 
elrendeztük az átiratkozásodat, érezd jól magad nálunk. Így lettem szentpétervári di-
ák, de ezzel még nincs vége a történetnek. Alexandrov professzor és kollegái elkér-
ték inkriminált dolgozatomat, és — mint később megtudtam — jót mulattak azon, 
hogy lelepleztem a rettegett vaskalapos Petrusevszkij plagizálását. Rokonszenvük 
abban is kifejezésre jutott, hogy másodéves hallgató létemre felvettek a középkor 
tanszékre. Igaz, ott az volt a „beosztásom”, hogy főztem és felszolgáltam a teát, mo-
sogattam, de közben hallgathattam a világhírű tudósok — Vainstain, Ljubjlinszkaja, 
Rutenberg, Stokmar és mások — szakmai vitáit, érveit, ami számomra felért még 
egy iskolával. Segítségükkel beleástam magam a huszita mozgalom szentpétervári és 
erdélyi forrásanyagába, ebből doktoráltam 1956-ban. Közben feleségül vettem a 
szintén frissiben doktorált ukrán évfolyamtársnőmet, Lídiát, vele tértem haza Ro-
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mániába. Kolozsvárra kértem a kihelyezésemet, remélve, hogy Jakó Zsigmond ta-
nársegédje lehetek, de a minisztérium Bukarestbe irányított, azóta itt élek, legna-
gyobb fájdalmamra most már feleségem nélkül, mert 2010. február elsején elhunyt, a 
fővárosi református temetőben nyugszik. Kezdetben a pártakadémián a román tör-
ténetírás történetét tanítottam, feleségem pedig egyetemes történelmet a katonai fő-
iskolán. Három év múltán, mint idegen elemeket, mindkettőnket menesztettek, ami 
annyiban mégis jó volt, hogy hamarosan egész normával a kutatásban dolgozhat-
tunk, ennek köszönhetően társszerzői vagyunk a román könyvtörténet több alapve-
tő tanulmányának. Így kerültem én a Román Akadémia Történettudományi Intéze-
tébe (…). 

 

 
 

Demény Lajos és Demény Lídia (jobbról) fia, Endre esküvője 
(1985. július) 

 
— Akkortájt már enyhült az osztályharc heve; könnyen lehetett bejutni egy ilyen elit in-

tézménybe? 
 

— Annyira azért mégsem enyhült a légkör, hogy a káderezés ne találjon cso-
mót a kákán. Az intézetben még ott voltak a sztálini korszak harcosai, akik buz-
gón igyekeztek megakadályozni felvételemet. Tudományos tevékenységembe 
nem tudtak belekötni, ezért másképpen próbálkoztak, később derült ki, mikép-
pen. Az akkori igazgató-akadémikus vonakodott befogadni az intézetbe, noha az 
általa szerkesztett Istoria României akadémiai traktátus három kötetébe felelős 
szerkesztőként én is bedolgoztam. A rejtélyt egykori marosvásárhelyi iskolatár-
sam, Benkő Samu fejtette meg. Valaki „jóakaróm” feljelentést írt a pártvezető-
ségnek, hogy én ifjabb koromban pap voltam, és ezt az önéletrajzomban eltitkol-
tam. Benkő Samu barátom szintén bedolgozott a traktátusba, így közvetlen kap-
csolatban állt az akadémikussal. Egy estéli lazító beszélgetésük alkalmával az 
igazgató szóba hozta az én papi múltamat, mire Benkő Samu kétségbeesetten cá-
folt: az erdélyi református kollégiumoknak egy régi hagyományáról volt szó, a le-
gációról. A legjobb végzősök nagy vallási ünnepek alkalmával kimentek falusi 
gyülekezetekbe, ott bizonyos lelkipásztori teendőket is végeztek, amelyeket a hí-
vek tetszőlegesen pénzzel jutalmaztak. Tehát nem egyházi, papi szolgálat volt, 
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ezt ő is felfogta, és a versenyvizsga után aláírta kinevezési okmányomat. Milyen 
az élet? Amikor az akkori igazgató-akadémikus a rendszer kegyvesztettje lett, a 
nagyon kevesek közé tartoztam, akik látogatták otthonában, mi több, halála után 
rábeszéltem Fazekas Jánost mint miniszterelnök-helyettest és a legmagasabb 
pártvezetőség tagját, segítse az idős özvegyet kiköltözni Párizsban élő leányához. 
Engem pedig az irigyek továbbra is kitüntettek figyelmükkel. Emlékezetes ese-
mény volt számomra, amikor az új akadémikus-igazgató, az előbbi utódja, kihí-
vott a szomszédos parkba sétálni. Ott kezembe nyomott egy feljelentést, misze-
rint kapcsolatban állok a közismerten magyar nacionalista Fazekas Jánossal. — 
Másold le, és tedd el emlékbe — mondta a főnököm, ami meg is történt, én pe-
dig — maradtam. Azután egy viharos intézeti gyűlésen én keltem az ő védelmé-
re, mikor egy volt vasgárdista kollégánk kitámadta mint politikailag nem megbíz-
ható kádert. Ilyen időket éltünk, hogy ne tudjuk magunkat teljességében a tudo-
mánynak szentelni. 

 

 
 

Szovátai séta Fazekas Jánossal 
 
— Ismételten emlegeti Fazekas Jánost; hogyan kerültek kapcsolatba? 
 
— A hetvenes évek végén ismertem meg személyesen, addig csak mint magas 

rangú pártvezetőre és államférfira tekintettem fel rá. Ő is 1926-ban született, 
mint én, tanítóképzőt végzett Székelykeresztúron, ott kezdett érdeklődni a Szé-
kelyföld, különösen Udvarhelyszék múltja iránt. Ezzel magyarázható, hogy sza-
badidejében szeretett történészkedni, én pedig örömmel segítettem neki a szük-
séges forrásmunkákat beszerezni. Ilyen irányú munkássága azonban más vonat-
kozásban volt fontos a romániai magyar történészek számára. Ha az 1848–1849-
es forradalom és szabadságharc székelyföldi fejezetéről akartunk közölni, a cen-
zúrát úgy játsztuk ki, hogy a bibliográfiába bevettük Fazekas Jánost, ez segítette a 
megjelenést. Ő ennek nagyonis tudatában volt, sőt bátorított, hogy hozzunk 
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napvilágra minél több korabeli dokumentumot, mert ezzel megnehezítjük a tör-
ténelemhamisítók dolgát. Én emellett kapcsolatunkat arra is felhasználtam, hogy 
segítségét igénybe vegyem barátok, pályatársak számára lakást, útlevelet, soron 
kívül Trabantot szerezni, ami legtöbbször sikerült is. Ezért fájlalom, hogy amikor 
2007-ben elhunyt egy budapesti kórházban, azok is megfeledkeztek róla, akiket 
lehetőségeihez mérten segített, amikor bajban voltak. Élettörténete még feldol-
gozásra vár, de azt tanúsíthatom, hogy nehéz helyzetekben bátor, szókimondó 
ember volt: nevét csak magyarul engedte leírni, merészelt a hírhedt pártvezér fe-
lesége pártelőléptetése ellen szavazni, 1982-ben vezetőségi ülésen a diktátor je-
lenlétében volt mersze állást foglalni Ion Lăncrănjan hírhedt soviniszta uszító 
pamfletje, a Cuvânt despre Transilvania ellen. 

 
— Demény Lajost olvasva, felfigyelhetünk arra a jellegzetes módszerére, hogy a román tör-

ténelem nagy alakjai, eseményei kapcsán magyar vonatkozású levéltári felfedezéseket szívesen 
sző bele tanulmányaiba. A román könyvnyomtatás 16. századi kezdeteit kapcsolatba hozza 
a magyarból fordított bibliákkal, Mihai Viteazult a székelyekkel, Mihail Kogălniceanut a 
csángókkal, Petru Maiort a budai Egyetemi Nyomdával és így tovább. Ez a nyilvánvaló tö-
rekvése milyen új fejezeteket nyitott a magyar forráskutatás számára? 

 
— A hetvenes években Mihai Viteazulról román nyelven közölt tanulmá-

nyainkban módunkban állt bevinni a román köztudatba a székelység fogalmát, 
ami addig elképzelhetetlen volt. A kutató számára örömteli élmény a fő téma 
mellékvágányainak kibontása. 1972-ben a román szakirodalomban élénk vissz-
hangot keltett szentpétervári felfedezésem: az első bukaresti nyomda nem 1678-
ban kezdett működni, mint ahogy addig írták a tankönyvek, hanem száz évvel 
korábban, 1573-ban. Ebből kiindulva, szerteágazó kutatást végeztem Szentpé-
terváron és a bulgáriai Sisztovban, miközben mellékesen azt is kimutattam, hogy 
a 16. századi Erdélyben megjelent tizenegy nyomtatott szöveg nagyobb részét 
magyarból fordították. A Transilvania szakfolyóiratban bővebben írtam le, hogy a 
lutheri reformáció milyen hatással volt a görögkeleti egyházra, odáig menően, 
hogy Erdélyben ennek köszönhetően kezdett terjedni a román anyanyelvű isten-
tisztelet. Kevésbé ismeretes, hogy a csángókról Mihail Kogălniceanunak köszön-
hetően kezdhettünk el közölni, noha azelőtt még leírni sem volt szabad a mold-
vai katolikusoknak ezt az elnevezését. Egy érdekes példát 1982-ben külön ta-
nulmányban közöltem. Az 1864-es földreformot előkészítő, ún. 12-es bizott-
ságról írván, felfedeztem, hogy ennek egyik tagja Szabófalvát képviselte, mégpe-
dig Rab néven. További kutatásaimból kitűnt, hogy az ő leszármazottja a mai 
bukaresti római katolikus érsek, de ő már Robu néven. Tanulmányomban persze 
nem erről volt szó, hanem arról, hogy Mihail Kogălniceanu akadémikus törté-
nész, miniszterelnök egyenlő jogokat követelt a csángók számára. A „veszélyt”, 
hogy újra lehet írni róluk, megérezték a soviniszta történészek, ezért össztüzet 
zúdítottak rám azzal az érveléssel, hogy Kogălniceanu tévedett ebben a kérdés-
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ben, tehát én is tévedek. Mindig ezt a kaptafát alkalmazzák azokra a tudósokra, 
akik a hivatalos vonaltól eltérnek, legfőképpen azokra, akik nem ismerik el a 
dáko-román kontinuitás elméletét, hanem azt bizonygatják, hogy a román nép 
Albánia szomszédságában alakult ki, és onnan csak a 12. századtól kezdődően 
hatolt be a Dunától északra fekvő területekre, tehát Erdélybe is. De, a csángókra 
visszatérve: a támadásokkal nem törődtem, mert meg voltam edződve, sőt 
tovább mentem. Kogălniceanut beleszőttem egy nagyobb tanulmányomba is, ezt 
2002 júliusában a Román Akadémia nemzetközi szemináriumán A csángók történe-
te román forrásokban és történelmi művekben cím alatt mutattam be. Ez alkalomból 
hasonló szellemben tartott előadást dr. Tánczos Vilmos kolozsvári kutató is A 
csángók nyelve és identitása címmel. Gondolom, a szervezők megbánták, hogy ma-
gyar történészeket is meghívtak, de már nem volt mit tenniük, mert elmondtuk a 
véleményünket úgy, ahogy az írott forrásokból kiszűrtük, ez pedig ellentmond a 
ma is érvényes hivatalos álláspontnak, miszerint a csángók románok, akiket a 
budai hatóságok évszázadokon át elmagyarosítottak. 

 

 
 

Mihály, az unoka (jelenleg történész) születésnapja — 1988 
(balra a nagymama, Demény Lídia) 

 
— Demény Lajost magyar részről is érték támadások, ezekre hogyan emlékszik vissza? 

 
— Hiába jelentek meg egymás után forráskutatásaim, engem a magyarországi 

történettudomány elitje a nyolcvanas évek elejéig nem fogadott be, mint ahogy 
befogadta — indokoltan! —, a kolozsvári derékhadat, élen Jakó Zsigmonddal, 
Imreh Istvánnal, Egyed Ákossal. Rám ott úgy tekintettek, mint a „bukaresti ma-
gyarra”, a hivatalos román történettudományi intézet alapkáderére. Ezt Glatz Fe-
renc akadémikus igen őszinte rokonszenvvel, egyfajta mea culpa mellékzöngével 
megírta a Historia manet emlékkönyvben, ahogy aztán végül azt is elárulta, hogy 
Benda Kálmán hívta fel figyelmüket munkásságomra, forráskutatási eredménye-
imre. Csak ettől kezdve jött részükről az elismerés, odáig menően, hogy a Ma-
gyar Tudományos Akadémia külső tagja lettem, megkaptam a Magyar Köztársa-
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ság Érdemrendjének Középkeresztjét, és tanulmányaimat közlik magyar szak-
folyóiratok is, mint például a Századok vagy a Glatz Ferenc szerkesztésében meg-
jelenő História. Az ottani elismerések késtek ugyan, de Budapest részéről soha 
nem ért támadás, hanem ebben itthon volt részem. Fájdalmas emlékem például, 
hogy a Bolyai Társaság egyik közismert személyisége 1990-ben, mikor miniszter-
helyettes voltam, egyenesen árulónak kiáltott ki a sajtóban. Tette azért, mert Ko-
lozsváron úgy fogalmaztam, hogy mivel hosszú időre nincs kilátás a magyar ál-
lami egyetem visszaállítására, első lépésként tanárképző főiskolát kelle-ne beindí-
tanunk. Ezt ő úgy értelmezte, hogy szerintem nincs szükség magyar egyetemre. 
Pedig most is az a véleményem, hogy egy magyar tannyelvű tanár-képző főiskola 
előbb-utóbb átalakulhatott volna egyetemmé. 

 
— Mindenek ellenére, a tudós életműve szépen gyarapodott. A gazdag termésből mit tart 

különösen kiemelkedő sikernek? 
 
— A Székely Oklevéltár új sorozatának beindítását, az első román nyomdák és 

nyomtatványok kérdésének tisztázását, de itt említhetem azt is, hogy Budapesten 
felkutattam Nicolae Iorga és Veress Endre levelezését, erről 1993-ban beszá-
moltam a nagyváradi Cele Trei Crişuri szakfolyóiratban. Érdekességként említem 
meg, hogy Veress Endre hagyatékában mintegy tizenhatezer levél maradt fenn, 
szerencsére gondosan elrendezve, adatolva: mikor kapta kézhez, mikor válaszolt. 
Nagyon szerette a rendet, csak így maradhatott utána hihetetlenül gazdag életmű, 
benne a bukaresti kiadású, kilenc kötetes dokumentumgyűjtemény, a négykötetes 
erdélyi oklevéltár és sok egyéb. 

 
— Magam is bukaresti lakos, újságíró és református vagyok; a Calvineum Koós Ferenc 

Körében mindig élénk figyelemmel követtem az ön előadásait a román főváros magyar emlékei-
ről. A szintézis monográfia formájában is megjelent, de ebben csak a református egyház szere-
pel és csak a 19. század közepéig. Mi okból szorította így le kutatásait? 

 
— Ennek egyszerű és fájdalmas magyarázata van. Monsegniore Ioan Robu 

bukaresti érsek, akinek csángómagyar származását az imént említettem, szigorú 
zár alatt tartja egyháza levéltárát. Az okokat csak sejteni tudjuk, például azt is, 
hogy a regáti katolikusok, beleértve Moldvát is, magyarok voltak, következés-
képpen a levéltárakban így szerepelnek, ami nem szolgálja a bukaresti és iaşi-i 
püspökségek hagyományos elrománosító törekvéseit. Ez összefüggésben áll a 
kérdés második felével is. Kutatásaim a kezdetekkel indulnak, amikor 1815-ben, 
Sükei Imre lelkész fáradozásainak eredményeként megalakult a református egy-
házközség és beindult iskolája. A század közepéig jutottam el, onnantól kezdve 
levéltári források nélkül maradtam. A bukaresti Állami Levéltár csak 1930-ban 
alakult, magyar okmányokban nagyon szegényes, a katolikus gyűjteményhez, 
mint említettem, nincs bejárásunk, ráadásul a református felekezeti iskola irattá-
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rát az 1944. évi bombázás megsemmisítette. A század második feléből így a kuta-
tók számára csak korabeli naplók, levelek, könyvek, újságok maradtak fenn, de 
ezeket már feldolgozták írók, papok, újságírók, valamint a budapesti ELTE ro-
mán tanszéke, dr. Miskolczy Ambrus professzor vezetésével. A bukaresti katoli-
kus egyházközség és iskola csak a 19. század végén, a csíkgöröcsfalvi Bálinth Já-
nos plébános áldozatos munkája árán alakult meg. Monográfiámhoz tehát a bu-
karesti református egyházközség levéltárát használtam fel, de kutattam Budapes-
ten is. Itt sikerült megtalálnom az említett Sükei Imre lelkész 1838. június 8-án 
kelt levelét Széchenyi Istvánhoz. Kevesen tudják, hogy Széchenyi 1834 októbe-
rében járt Bukarestben, hogy a vajdával egyeztesse a Duna szabályozására vonat-
kozó terveit. Sükei nem ebben a témában írta levelét, hanem segítséget kért ma-
gyarországi gyűjtőútjához, hogy pénzt szerezzen kőtemplom építésére (addig 
csak faépülete volt). 

 
— Eddigi munkássága legnagyobb terljesítményeinek sorában első helyen említette a Szé-

kely oklevéltár új sorozatát. Miben látja fontosságát? Hogyan indult, milyen volt a fogadtatá-
sa? 

 

— Legfontosabbnak azt tartom, hogy ezek az oklevelek segítenek jobban 
megismerni a múltunkat. Történész, író, néprajzos, nyelvész, antropológus nem 
írhat már úgy Erdélyről, hogy ne használja fel az itt tálcán kínált adathalmazt. A 
katonai összeírásokból kiolvashatjuk a 16-17. századi Csík, Udvarhely, Gyergyó, 
Kászon, Aranyosszék, Marosszék lakosságának társadalmi megoszlását, névanya-
gát, vagyoni állapotát, ruházatát, hadi felszereltségét, a hadjáratok és járványos 
betegségek következtében beállott változásokat, a hadköteles férfiak esetenkénti 
felmentésének okait (árva, nincstelen, rokkant, vak, süket, debilis, sebesült stb.). 
Ezt olyan részletekbe menően jegyezték be a lustrákba, hogy például 1653-ban 
az udvarhelyszéki összeírásban a vargyasi Györke Tamás azért szerepel a felmen-
tettek között, mert „medve szaggatta volt meg”. A mai olvasó számára kész 
szórakozást nyújtanak az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek: az itt 
idézett tanúvallomásokból, egyéb feljegyzésekből ízelítőt kapunk a négyszáz 
évvel ezelőtti népnyelvből, tudálékos szövegelésből és nyers, obszcén szóki-
mondásból egyaránt. Mondjam el azt is, hogyan indult a sorozat. Negyven évvel 
ezelőtt a pártvezetőség intézetünk keretében létrehozta a nemzetiségtörténeti 
osztályt, hogy ezzel is igazolja a sokat hirdetett tételt, miszerint nálunk meg-
oldódott a nemzeti kérdés. Tehát amolyan kirakatintézménynek szánták, akár-
csak a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát: szépen hangzik, de ne csináljon 
semmit. Engem neveztek ki az új osztály élére, de törököt fogtak velem, mert én 
komolyan vettem a megbízást, és kolozsvári történészekkel megtanácskozva, 
részletes tervet dolgoztam ki a teendőkre. Ebben első helyen állott régtől 
dédelgetett álmom, a Székely oklevéltár új sorozatának beindítása. Abban új, hogy 
1872 és 1934 között Kolozsváron megjelent már nyolc kötete, ennek a folytatá-sát 
tűztük célul. A pártvezetőség propagandaosztálya megadta az engedélyt, mert 
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tőség propagandaosztálya megadta az engedélyt, mert nyilván arra gondolt, hogy 
holmi ósdi okmányok megjelentetése nem járhat veszéllyel az új, kommunista em-
bertípus formálásában. Nagyot csalódott. Néhai Pataki József kollégával lelkesen 
fogtunk munkához, és 1983-ban a bukaresti Kriterion ki is adta az első kötetet, ben-
ne az 1569 és 1591 közötti időszakból fennmaradt udvarhelyi periratokkal. Azt, 
hogy a jegyzetanyag tanúsága szerint az ezrekre rúgó földrajzi és személynevek szin-
te kizárólag magyarok, még lenyelte a hatalom, de már éreztük a viharfelhők köze-
ledtét. A második kötet 1985-ben jelent meg, szintén periratokkal, de ez már hiányo-
san. Két jegyzőkönyvben ugyanis román pásztorok állatlopás vádjával szerepeltek. 
Ez még nem lett volna tragédia, mert székelyek is loptak (tehenet, disznót, szalon-
nát, gabonát, fát stb.), de a korabeli íródeák oláhokként emlegette őket, ami azokban 
a régmúlt időkben nem ment sértés számba, mert a román megjelölés még nem lé-
tezett. Fennállott a veszély, hogy e két okirat miatt az egész könyvet betiltják, ezért a 
kiadóval megtanácskozva, egyszerűen kihagytuk, és eltettük jobb időkre. Ez a forra-
dalom után be is következett: 2004-ben, mikor a hetedik kötetet készítettem kiadás-
ra, pótlásképpen bevettem a második kötetből kimaradt két „oláh” jegyzőkönyvet is. 
Hiába volt azonban minden óvatosságunk, a túltengő magyar adatanyag miatt 1985-
ben, a második kötet megjelenése után, a sorozatot leállították, az intézet nemzetisé-
gi osztályát még azelőtt felszámolták. Ennek ellenére, mi dolgoztunk tovább, re-
ménykedve a jobb időkben. Ez be is következett a forradalom után: 1994-ben meg-
jelenhetett a harmadik, majd rendre a többi kötet, el egészen a nyolcadikig, most 
már magyarországi támogatással. Még megjegyezni kívánom, hogy a harmadik kötet 
közzétételében Pataki József mellett segítségemre volt Tüdős Simon Kinga is, inté-
zetünk jeles munkatársa. Budapesten, az Eötvös Kollégiumban végzett, hazatérte 
után nálam doktorált, ma már saját külön útját járja, de továbbra is a forráskutatás-
ban, e téren legnagyobb teljesítménye, hogy elkezdte az Erdélyi testamentumok soroza-
tának megjelentetését, amiben nagy segítségére van a marosvásárhelyi Mentor kiadó. 

 

— Most, a tudomány szolgálatában eltöltött hat évtized után, mit tanácsolna a pályatár-
sak fiatal nemzedékének? 

 

— Nem tanácsokra van nekik szükségük, hanem anyagi támogatásra és ki-
adókra, akik vállalják a forrásközlések nehéz munkáját. Ha van kiadó, a többi jön 
magától, érezni fogják a kutatómunka örömeit. 

 
* 

 

Tudósi hírnév, levéltári felfedezés, miniszterség, szenátori mandátum — 
mindez még nem minden. Szükséges hozzá emberi-erkölcsi tartás, tisztesség is. 
Hogy mindez Demény Lajos esetében mit jelent, álljon itt koronatanúként egy-
kori kolozsvári professzora, Jakó Zsigmond akadémikus (1916–2008) vallomá-
sának egy részlete, ahogy megjelent a Historia manet emlékkönyvben. Jakó Zsig-
mondot 1952 nyarán eltávolították a Bolyai egyetemről, mert középkor-kutatá-
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saival úgymond a hűbéri rendszer uralkodó osztályainak érdekeit szolgálta. Ettől 
kezdve mint megbélyegzettet sok régi kollégája messze elkerülte, nehogy komp-
romittáló kapcsolatokkal gyanusíthassák őket. Csak három volt diákjának volt 
bátorsága, hogy 1954-ben az akkori román történettudomány mindenható irányí-
tójánál, Mihail Rollernél közbenjárjon Jakó Zsigmond rehabilitálása érdekében. 
Egyikük a Szovjetunióból szünidőre hazaérkezett Demény Lajos volt. Egykori 
professzora így kerülhetett vissza az egyetemre és maradhatott nyugdíjazásáig. 
Erről ezt olvashatjuk visszaemlékezésében: „Mindhárom tanítványom ritka tisz-
tességről és bátorságról tett tanúságot, mikor meggyőződése szerint nyilatkozott 
és szót emelt egykori professzora mellett... Tudom, később ők is megtapasztal-
ták, hogy az értelem, a szakmai tudás, az erkölcs vagy a jellem szilárdsága bizony 
nem mindig társul egymással.” A tudásnak és jellemnek párhuzamosan kell gya-
rapodnia — vonja le következtetését a fiatal értelmiségi nemzedék számára Jakó 
Zsigmond akadémikus, mely véleményét Demény Lajos pályafutása fényesen 
igazolja. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Szőcs Ferenc nagykövet Demény Lajos mellére tűzi 
a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztjét 
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Még bimbó vagy, 
ha jól sejtem, katáng, 
mert ég kék tüze süt szemedből, 
szelíd, hajnalkor gyúló láng. 
Még bimbó vagy, 
pacsirtaszárny alól hull rád 
a harmat, 
és kinyílsz majd, katáng, 
virulsz még akkor is, ha végül 
a dér ezüstje borul ránk. 
 
2010. augusztus 8. 
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Kis katáng, 
közel az ősz, 
s a hervadást 
öröm előz. 
Csillaghullást 
lobbant az ég, 
most kívánj bármit hirtelen, 
míg kialszik a végtelen 
ölén 
a fény. 


