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Ravasz László (1882–1975) teológus, egyházi író, a magyar protestantiz-
mus egyik 20. századi meghatározó személyisége. 1903 és 1905 között a 
kolozsvári Farkas utcai templom segédlelkésze és Bartók György püspök 
titkára, 1906-ban Bánffyhunyadon, szülővárosában káplán. 1907-ben a 
kolozsvári Református Teológiai Akadémia tanára, 1918-ban az Erdélyi 
Református Egyházkerület főjegyzője. 1921-ben a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöke, négy évtizedig a budapesti Kálvin téri templom 
lelkésze. 1926 és 1944 között a Főrendiház tagja. 1936 és 1948 között az 
Országos Református Lelkészegyesület elnöke, 1937 és 1948 között a Ma-
gyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjének és Zsinatának 
lelkészi elnöke. 1948-ban lemondott püspöki rangjáról és visszavonult a 
közélettől. 1951-ben nyugalmazott lelkészként Leányfalura költözött. 1956. 
október 31-én a református Országos Intézőbizottság elnökévé választották 
és legitim püspöknek nyilvánították. Református Megújulási Mozgalmat 
szervezett és 1957 húsvétjáig a Kálvin téri templomban szolgált. 

Élethivatásának, Isten szolgálatának a választása összefüggésben lehet 
egyik általános jelleggel kifejtett megállapításával: „Az erdélyi református 
magyar ember élete szorosan össze van forrva az egyház életével. Az én 
rokonságomban, ha fel tudtam számítani ötven tanult embert, ebből negy-
venöt bizonyára pap volt, kettő tanító és három tanár”1 A protestáns egy-
házfelekezethez való tartozása különösen nagy hatással volt rá. „Jól esett, 
hogy református vagyok, mert az én világomban minden jóra való ember 
református.”2 Vallomásos kijelentése nem tartotta vissza attól, hogy ne 
adózzon elismeréssel olyan római katolikus egyéniségek előtt, amilyen 
Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök vagy Prohászka Ottokár székesfe-
hérvári püspök volt. „Prohászkát a mi nemzedékünk egyik legnagyobb 
emberének kell tartani. […] nagy prófétai pátosza, egészen különös költői 
világa csak eszköz és transzparens volt keserű és boldog istenmámorának 
az elmondására.”3 

1921-ben, élete nagy vízválasztó eseményekor, budapesti meghívása 
alkalmával el kellett válnia szülőföldjétől. A mindkét földrajzi terrénumra 
kiterjesztett haza fogalmának megélése átsegítette a lelki megrázkódtatá-
son. „Ha nem élt volna bennem szenvedélyes bizonyossággal, hogy Erdély 
és Magyarország egy föld, egy ország, egy haza, úgy éreztem volna, hogy 
árulást követtem el szülőhazám ellen.”4 Az otthon hagyott erdélyi híveket a 
püspöki székbe emelkedett főjegyző-utóda, Makkai Sándor vigasztalta. „Ha 
közvetlen jelenlétét, közvetlen munkásságát és személyiségének közvetlen 
                                                   
1  RAVASZ LÁSZLÓ: Magamról. Debrecen, 1944. (Theologia önéletrajzokban 1.) 12. p. 
2  Uo. 13. p. 
3  RAVASZ LÁSZLÓ: Prohászka. In: UŐ: A Tháborhegy ormán. Beszédek, cikkek, 

előadások. Kolozsvár, 1928. 126. p. 
4  RAVASZ LÁSZLÓ: Emlékezéseim. Közreadta: Gyökössy Endre. Bp., 1992. 

(továbbiakban: RAVASZ, 1992.) 151–152. p. 
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hatását nagyon fájdalmasan kell is ezután nélkülöznünk, Erdélyben, az 
erdélyi református Sionban még csak most és ezután fog kibontakozni az ő 
magvető munkájának eredménye abban a lelkipásztori generációban, ame-
lyet mint professzor nevelt, mint igehirdető táplált és ihletett, s mint test-
vér és barát örökre magához kapcsolt.”5 A hosszúra nyúlt távollét az eufóri-
kus történelmi pillanatokban sem feledtette az erdélyi tolerancia 
alapértékként kezelendő alkalmazását. „Amíg román és magyar egymást 
emészti, pusztítja, s halálos ellenségként vérzik el egymás kardjától: az 
erdélyi kérdés nincs megoldva, akármelyik lesz úrrá a másik felett. Az erdé-
lyi kérdés akkor van megoldva, amikor kelet és nyugat, román és magyar 
egy magasabb szintézisbe megbékül és a mindkettőt összefoglaló emberi 
eszmény közösségében egymást segítve Erdélyt, ezt a drága földet, amely 
felett a meghasonlás átka lebeg, a kiengesztelődés országává teszi.”6 A té-
mában hasonlóan alaptanulmánynak minősíthető az Erdélyi lélek címen 
kiadott írása, melyben – Bartók György elemzése szerint – „az intuíció és a 
nélkülözhetetlen lírai kiállás, az értelem fényével és a történeti erudícióval 
egyesül”.7 

Nem hallgathatjuk el, hogy Ravasz László nevét nem lehet felhőtlen 
örömmel, kritikus hangok nélkül emlegetni. Az első és második zsidótör-
vény megszavazása – egy kis képzavarral – „vérvádként” nehezedett emlé-
kezetére, s ülte meg utóbb lelkiismeretét (A szembenézésben nagy szerepe 
lehetett vejének, az egykori 1956-os államminiszternek, Bibó Istvánnak.). A 
korabeli kényszerítő belpolitikai szempontokra hivatkozva racionálisan 
próbálta magyarázni mindkét igenlő voksát, de – a keresztyén értékrend 
szempontjából vizsgálva – érvrendszere elégtelennek bizonyult. Az első 
zsidótörvény megszavazásakor kinyilvánított állásfoglalását még felülbírál-
ta: „Nekem azt kellett volna mondanom: a javaslatot nem fogadom el, mert 
vétek vele.”8 Szavai logikai és morális bukfenceként a második zsidótör-
vényt is megszavazta. A kérdés lelkészként, hívő emberként továbbra is 
foglalkoztathatta, a harmadik zsidótörvény ellen már tiltakozott. „A keresz-
tyén egyházak a legnagyobb ellenállást fejtették ki a javaslat ellen. Az ellen-
állás egyik vezérszónoka én voltam, s beszédem végén felolvastam a Révész 
Imre által fogalmazott, az összes püspök és a négy főgondnok által aláírt 
tiltakozó és kárhoztató deklarációt. Ezzel a református egyház későre bár, 
de ország-világ előtt nyíltan szembeszállott a Hitler-féle démonizmussal.”9 
Meggyőződése és lelkiismerete szerint kivette részét az embertelenségek 
magyarországi visszaszorítása és a törvények gyilkos fogaskerekei közé 
szorított áldozatok megmentése érdekében. Része volt abban, hogy 1942. 
október 20-án a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje 
Muraközy Gyula lelkész, konventi missziói előadó elnöklete és Éliás József 

                                                   
5  MAKKAI SÁNDOR: Ravasz László, a dunamelléki egyházkerület püspöke. In: 

Református Szemle, 1921. július 15. 116. p. 
6  RAVASZ LÁSZLÓ: Az erdélyi szellem. In: Budapesti Szemle, 1941. 261. kötet. 764–769. 

sz. 10–11. p. 
7  BARTÓK GYÖRGY: Ravasz László és a magyar szellemi élet. In: És lőn világosság. 

Emlékkönyv Ravasz László hatvanadik életéve és dunamelléki püspökségének 
huszadik évfordulója alkalmából. Bp., 1941. 143. p. 

8  RAVASZ LÁSZLÓ: Isten rostájában. III. Bp., 1941.; RAVASZ, 1992. 213. p. 
9  RAVASZ, 1992. 213–214. p. 
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igazgató lelkész vezetése alatt megalakította a zsidómentő Jó Pásztor Missziói 
Bizottságot. Vezér Erzsébet irodalomtörténész 1969-ben készített interjúja során 
meggyőződött arról, hogy beszélgetőtársa hangjában hiteles bűnbánat vissz-
hangzott.10 Antiszemitának nyilvánított nézetei11 és a magyarországi zsidóüldö-
zések során tett megnyilvánulásainak konszenzus nélküli megítélése miatt nap-
jainkig az „emlékezetpolitikai táborok” polémiáinak tárgya maradt.12 
Felerősödtek azok a hangok, mely szerint a „láthatatlan református panteonban” 
betöltött helye miatt nem lehet egyszerűen antiszemitaként megbélyegezve, 
egyházi és írói munkásságát figyelembe nem véve feledésre ítélni. Ilyen jellegű 
törekvésből születhetett meg az életművét részletesen elemezve bemutató, zsidó-
ellenes gondolkodásmódja kialakulását is taglalni igyekvő monográfia.13 

Ravasz László személyiségének, lelkiségének mélyreható megismeréséhez 
levelezése nyújthat újabb lehetőséget. Különösen szülőföldjéhez és az erdélyiek-
hez való viszonya szolgáltathat becses, bensőséges jellegű adalékokat. Ennek 
érdekében első közlésben közreadjuk hivatalos formában, püspökként, a későb-
biekben magánszemélyként az említett témakörben folytatott írásbeli diskurzu-
sait. Az alábbiakban közölt levelekben inkább feladóik mondatait, mint Ravasz 
László gondolatait olvashatjuk, de egy kis beleérző képességgel odaképzelhető az 
az elhivatott figyelem, az a gondoskodó szeretet, mellyel a szülőföldjéről, Erdély-
ből címzett vagy erdélyiekkel kapcsolatos leveleket olvasta, és ahogyan a bennük 
foglaltakra válaszában vagy a velük kapcsolatos utasításaiban reflektált. Az eddig 
nem publikált, becses művelődéstörténeti adalékanyagot erdélyi értelmiségiek, 
politikusok fogalmazták meg Herepei Gergely kolozsvári esperes egykori segéd-
lelkészének, utóbb az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzőjének, levelük 
megírásakor már a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének. 1921-
ben, kolozsvári távozása után az otthonosság érzetével folytatta működését Bu-
dapesten. 2007. szeptember 29-én erre utalt Kozma Zsolt lelkész, teológiai pro-
fesszor Ravasz László születésének 125. évfordulóján rendezett emlékülésen 
tartott előadásában, amikor – lelki s szellemi örökségét illetően a magyarorszá-
giak és erdélyiek által egyaránt magukénak tekinthető – „a mi Ravasz Lászlónk-
ról” beszélt.14 Levelezése ismeretében nem titkolható, hogy szíve nehéz sorsú 
bölcsőhelye iránt erősebben dobogott. 

                                                   
10  Vö. Beszélgetés Ravasz Lászlóval. Közli: Vezér Erzsébet. In: A Ráday Gyűjtemény 

Évkönyve. VI. Szerk.: Benda Kálmán. Bp., 1989. 305–323. p. 
11  Vö. Dr. Ravasz László válasza. In: A zsidókérdés Magyarországon – A Huszadik 

Század körkérdése. Bp., 1917. 126–129. p. (A Huszadik Század Könyvtára, 64.) 
12  A teljesség igénye nélkül ld.: TARJÁN G. GÁBOR: „Ezer bűnnel megterhelve”. A 

református egyház és a zsidókérdés. In: Új Forrás, 1984. 1. sz. 65–71. p., LADÁNYI 

SÁNDOR: A magyarországi református egyház magatartása a zsidókérdésben a 
második világháború alatt. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. XI. Szerk.: Petrőczi 
Éva – Berecz Ágnes. Bp., 2005. 239–245. p.; UNGVÁRY KRISZTIÁN: Rasszista, de 
rendes. In: Magyar Narancs, 2012. 38. sz. 50–52. p.; HORVÁTH ERZSÉBET: Ravasz 
László és a református egyház a zsidómentésben. In: Vigilia, 2014. 3. sz. 188–196. p.; 
WINTERMANTEL BALÁZS: A holokauszt feldolgozása a Magyarországi Református 
Egyházban. Olvasói reflexió egy tanulmányhoz. In: Egyházfórum, 2014. 4. sz. 

13  HATOS PÁL: Szabadkőművesből református püspök – Ravasz László élete. Bp., 2016. 
14  KOZMA ZSOLT: A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései. In: 

Ravasz László emlékezete. Szerk.: Kósa László. Bp., 2008. 174. p. 
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1. György Lajos levele Ravasz Lászlónak. Kolozsvár, 1924. november 
9.15 

Kolozsvár, 1924. XI. 9. 
Str. Avram Iancu 22. 

Méltóságos Püspök úr! 
 
Alázatosan kérem Méltóságodat, hogy a Pásztortűz karácsonyi számát egy 

pár soros írásával méltóztassék kitüntetni.16 Rendkívül jól esnék az erdélyi 
magyarságnak, ha a karácsonyi hangulatát Méltóságod pár szava még mele-
gebbé és emelkedettebbé varázsolná. E kérésemet méltóztassék úgy venni, mint 
az egész erdélyi magyarság szívéből ellesett óhajtást. 

Karácsonyi számunk zárlata dec. 5. 
Fogadja Méltóságod megkülönböztetett tiszteletem őszinte kifejezését: 

Dr. György Lajos 
 
 
2. Gyalui Farkas levelei Ravasz Lászlónak, 1929. 
2/1.17 

 
Kolozsvár, 1929. március 14. 
 
Méltóságos Püspök Úr,  
 
A mai postával elküldöttem Méltóságod címére nehány értekezésemet, 

melyek közül kettő kedves nekem. Apáczairól szóló tanulmányom18 az egyik. 
Egy évig dolgoztam rajta, boldogan, ifjan, lelkes szeretettel, csodálkozással, sőt 
rajongással iránta. Minden új benne, odavoltam a megelégedéstől, mikor Hol-
landiából felesége nevét, tisztán kegyeletből ki tudtam kerestetni,19 amikor 

                                                   
15  Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára (továbbiakban DREkRLt.) 

A/1. c. (= Püspöki levéltár. Elnöki iratok, 1921–2002.) 1736/1924. (Kézírás a 
Pásztortűz. Szépirodalmi képes folyóirat fejléces levélpapírján. A közölt levelek 
iktatószámai a Ravasz László által írottaknál küldő, a neki íródtak esetében beérkező 
sorszámot kaptak.) – Itt köszönöm meg Nagy Editnek, a levéltár igazgatójának a 
kutatásban nyújtott segítségét. 

16  A jelzett folyóiratszámban Ravasz László neve alatt nem jelent meg írás. 
17  DREkRLt. A/1. c. 399/1929. Gépírásos levél autográf aláírással. 
18  GYALUI FARKAS: Apáczai Cseri János életrajzához és műveinek bibliográfiájához. In: 

Erdélyi Múzeum, 1892. 1. sz. (Klny.: Kolozsvár, 1892.) (továbbiakban: GYALUI, 1892.) 
54–55. p. 

19  „Kleyn H. G. utrechti egyetemi tanár úrhoz fordultam tehát és felkértem arra, hogy 
nézzen utána az 1648–53. időből való házassági matrikuláknak. […] Kleyn tanár múlt 
évi (1891) szeptember 24-éről Utrechtben kelt levelében Apáczai egyetemi 
tanulmányaira vonatkozó és a fönnebb fölsorolt adatok után tudatja velem, hogy 
Müller S. városi levéltárnok a város levéltárában őrzött régi házassági lajstromban 
megtalálta Apáczai János esküvőjének registrálását. […] Megállapíthatom tehát, 
minden kétséget kizárólag, hogy Apáczai Cseri János 1651. szeptember 30-ik napján 
esküdött meg az utrechti Katalin-templomban menyasszonyával, nőűl vévén van der 
Maet Aletta utrechti hajadont.” GYALUI, 1892. 54–55. p. 
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nemrégen, talán Áprily barátom20 versben ünnepelte a szegény Alettát,21 végig-
futott rajtam a meghatottság, hogy eh[h]ez a szál virághoz általam jutott. Ak-
kor, mint 25 éves legény és kezdő, végigvertem Szily Kálmán akadémiai főtitká-
ron,22 mert – ízléstelenül – támadni merte, nem felekezeti gőg nélkül, azt a 
prófétát.23 A főtitkár úr jónak látta hallgatni, mert Rákosi Jenő24 egyszer meg-
mondta neki, hogy az ő kolozsvári emberének van igaza ebben a dologban, 
persze Apáczainak volt igaza. Azt hittem, hogy megírhatom Apáczai életrajzát, 
ma se teszek le róla. De eh[h]ez kell okvetetlen Hollandiában lennem pár hétig, 
ott – érzem – van róla még, valahol olyan, ami nélkül nem volna teljes a 
biografia… Sikerül-e? Ki tudja. A másik, amelynek megjelenése után azt érez-
tem, hogy kötelességet teljesítettem, mikor a Tóthfalusi Kiss Miklós Maga 
mentségét kiadtam25 és indítványomra (– bocsánat, hogy úgy dicsekszem, 
mintha Sándor József26 volnék, aki a világ teremtését protegálta in illo 
tempore27 –) T. K. M. síremlékét megújítottuk.28 Egy igazságtalanságot véltem 
reparálni, mint mikor a gyermek a tengerből kis kezével egy maréknyi vizet 
vesz ki. Ezt a füzetet, mint ritkaságot méltóztassék megtartani, mert bár nem 
írtam reá, de igazán nincs több belőle. Arra kérem Méltóságodat, fogadja ke-
gyesen és szívesen ezeket a jelentéktelen dolgokat, de kálvinista porladó szívek 
munkája és halhatatlan dicsősége van bennük. Mikor a kolozsvári kollégium 

                                                   
20  Áprily Lajos (1887–1967) költő, műfordító, szerkesztő.  1909-ben a nagyenyedi 

Bethlen Kollégium tanítóképzőjének, 1910-ben gimnáziumának tanára. 1924-ben 
Kuncz Aladárral a kolozsvári Ellenzék irodalmi mellékletének szerkesztője. 1926-ban 
a kolozsvári Református Kollégium magyar és német irodalom tanára. 1928-ban az 
Erdélyi Helikon folyóirat szerkesztője. A következő évben a budapesti Baár-Madas 
Leánynevelő Intézet igazgatója. 1929 és 1938 között a Protestáns Szemle, a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság folyóiratának szerkesztője. 

21  Ld.: Áprily Lajos Tavasz a házsongárdi temetőben. Aletta van der Maet emlékének 
című verséről van szó. 

22  Szily Kálmán (1838–1924) fizikus, nyelvész, természettudós, műegyetemi tanár. 1870 
és 1889 között a Műegyetem tanára, 1879–1884-ben rektora. A Magyar Mérnök és 
Építész Egylet alapítója, első főtitkára. 1889-től 1905-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára. 1904-ben a Nyelvtudományi Társaság alapító-elnöke és 
folyóirata, a Magyar Nyelv szerkesztője. 1905-től a MTA főkönyvtárosa, az Akadémiai 
Értesítő és a Természettudományi Közlöny szerkesztője. 

23  Ld.: SZILY KÁLMÁN: Apáczai Encyclopaediája mathematikai és fizikai szempontból. 
In: Természettudományi Közlöny, 1889. 242. füz. 465–470. p. 

24  Rákosi Jenő (1842–1929) író, újságíró, politikus. 1881-ben Csukássi Józseffel 
megalapította a Budapesti Hírlapot, amelynek főszerkesztője lett. Később a 
Divatújságot és a krajcáros Esti Újságot hozta létre. A magyar revizionista mozgalom 
egyik élharcosa. 

25  M. Tótfalusi K. Miklosnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek 
mentsége, mellyet az Irégyek ellen, kik a' közönséges Jónak ezaránt meggátolói, irni 
kénszeríttetett, Kolosváratt 1698. Esztendöben. Kiadja: Gyalui Farkas. Kolozsvár, 
1902. 

26  Sándor József (1858–1945) újságíró, politikus. 1885-től haláláig az Erdélyrészi (majd 
Erdélyi) Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tisztségviselője, ideiglenes, majd 
rendes titkára, főtitkára, örökös főtitkára, majd alelnöke, végül elnöke. 1922-ben az 
Országos Magyar Párt alelnöke, országgyűlési képviselő, 1926-tól 1938-ig a román 
felsőház tagja, hivatalos kifejezéssel: szenátora. 

27  Abban az időben, annak idején. 
28  1902-ben, halálának 200. évfordulóján felújították a kolozsvári nyomdász síremlékét. 
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jubileuma volt – gondolom 1907-ben – szóltam Kovács Dezsőnek,29 hogy tisz-
teljék meg a kollégiumot azzal, hogy Apáczai-kollégiumnak nevezzék el. Miért 
nem tették meg ezt az én kedves egykori kollégiumommal, nem tudom. Apáczai 
ezt is kibírja. Legfönnebb a kollégium neve elől hiányzik egy Isten-küldötte 
lélek földi neve. Fogadja Méltóságod elnézéssel és jóságának megadásával 
ezeket a füzeteket. Nem tudom egyébbel megköszönni az élvezetet, melyet lelki 
megerősödésemmel és vigasztalásommal együtt 500 kilométernyire hallgatott 
prédikációi adnak nekem. Március 15-ére már most készülök, örömmel. Más-
részt a híradásért. Az illető, akinek ügyében kegyes volt szólni, nagyon alázato-
san köszöni általam Méltóságodnak kegyes jóindulatát, ami engem meg se lep. 
Pesten ez a tokaji bor már kifogyott a háború alatt. Csak fejedelmek asztalán 
van igazi. Méltóságod az illetőnek a legjavából adott egy italra valót, ezer kö-
szönet érte. Az illető azt izeni Méltóságodnak. Nem azzal a szándékkal fogott 
bele ebbe a keserves dologba (Purjesz30 azt mondaná az ily jóindulat-keresésre: 
súlyos betegség), nem is a klebáért, mint Apáczai mondotta a kenyérről keser-
vesen, hanem abban a súlyos kötelesség érzetben, hogy neki el kell mondania 
egyetmást, amit, ha ő oly nyugodt hangon mond (s ahol kell, gyilkos szatírával 
is) el a világnak, mint amily kétségbe nem vonható adathalmaz áll rendelkezé-
sére, akkor talán szolgálatot tehet vele. Silvio Pellico31 – mondja ez a boldogta-
lan ember – egyetlen könyvével: I prigioni miei-vel32 megindította az osztrák 
uralom bukását. Pedig ő – ugyanez az erdélyi – I prigioni nostri-ról33 írhat. Azt 
hitte, hogy sietve fognak neki alkalmat adni, hogy amíg van ereje és él, megír-
hassa művét. Erre a méltányosságon kívül – mondja ő – joga is van, mert ő 
rendeletet kapott, hogy maradjon, tűrjön, ne is védje magát, ha támadják, de 
vigyázzon. Mindezt Isten segítségével megtette és most, őrhelyéről elkergettet-
vén még jól le is pocskondiáztatván inkább kegyelemkenyérhéjat, mint nyugdí-
jat kapván, gyanús alaknak tartatván az ostoba magyarellenesek által – ok 
nélkül – most ő azt hiszi, hogy gazdája felvihetné őt, nem pihenni, de mint 
nyugdíjast egy s más munka elvégzésére. Nem tehetett egyebet, mint ajánlko-
zott, zörgetett, de odafenn úgy látszik, nem hallanak és nem látnak egyetmást, 
ami erdélyi. Ami pedig ordítja, hogy erdélyi, néha hamis vignetta alatt pancsolt 
bor. Nem „Erdély gyöngye” amit címeres palack vignettával hirdetnek és rek-
lámoznak az irodalomban. Most már az illető csak azt az egyet teheti, hogy 
Méltóságodat kéri, hogy a gazdának szóljon, hogy hűséges sáfárját, a szegődés 
szerint is vigye föl. Tud ő ott a nyugbéreért még szolgálatot is tenni. Ha ez Mél-
tóságodnak sem sikerül, akkor az az illető (úgymond): dixi et salvavi animam 

                                                   
29  Kovács Dezső (1866–1935) tanár, író, kritikus, szerkesztő. 1891-ben a kolozsvári 

Református Kollégium tanára, 1910-től 1933-ig igazgatója. 1908 és 22 között az 
Erdélyi Irodalmi Társaság titkára, 1922 és 35 között alelnöke. 1898–1899-ben a 
Kolozsvári Lapok, 1908 és 1913 között Kiss Ernővel az Erdélyi Lapok szerkesztője. 

30  Purjesz Zsigmond (1846–1918) belgyógyász, egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvostudományi Szakosztályának elnöke. Monostori úti házában a róla 
elnevezett szalon házigazdája, ahol a helyi művészeken és irodalmárokon kívül 
magyarországi vezető értelmiségiek is gyakran megfordultak. 

31  Silvio Pellico (1789–1854) költő. 1816-ban a Conciliatore című folyóirat egyik 
alapítója és szerkesztője. 1821-ben az osztrák hatalom bebörtönözte. 1830-ban 
kegyelmet kapott, a torinoi Barolo márki titkára és könyvtárosa lett. 

32  Pontosítva: Le mie prigioni. Aggiuntivi i capitoli inediti. Firenze, Adriano Salani, 
1832. Könyvében az osztrák börtönviszonyokat, fogvatartása körülményeit örökítette 
meg. 

33  A mi rabságunk. 
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meam.34 Mindenesetre azon volna ő, hogy senki se bánja meg, hogy fáradt 
azon, hogy a magyar állam megtegye azt, hogy egy becsületbe tartozását kifi-
zesse: mert az ily tartozás több mint a váltótartozás és hogy főleg a már említett 
munkája által egy sereg adatot szóljon, adjon a nyilvánosságnak. Bocsánat a 
hosszadalmasságért, de barátom dolgával azonosítom magam. Én a cselédemet 
se váratnám annyit és volna eszem arra, hogy a nagy pörömbe argumentumo-
kat tud adni, azonnal magamhoz venném a pusztából… A jó Isten áldja meg 
Méltóságodat mindenképpen és minden lépésében, és adjon erőt, egészséget és 
jókedvet. 

Ha ez így megy tovább a prédikációival, hogy a rádió oly jó, akkor kényte-
len leszek itt átiratkozni innen a bpesti egyházközségbe és ott fizetni az adót. 
Boldog ünnepeket kívánok Méltóságodnak és kérem, ne haragudjék, hogy za-
vartam, de hiszem, hogy kolozsvári emberről, kolozsvári dologról lévén szó, a 
régi szeretettel és türelemmel lesz. Emberem pedig kéri, hogy ne feledkezzék 
meg dolgáról, mely nem is egészen csak az övé. Méltóságodnak mindig hálás 
szolgája, aki kéri, hogy írjon az illetékes helyre az itt elmondottak szerint. 
 

Gyalui Farkas 
volt egyetemi magántanár 
nyugd. egyetemi könyvtárigazgató 

(minden csak „volt”) 
 
 
2/2.35 
 

Kolozsvár, 1929. III. 31. Húsvét vasárnapján.  
Mély hálával és köszönettel üdvözlöm Méltóságodat, templomozás után, 

melyben ezúttal a kolozsvári magyar kaszinó nagytermében többedmagammal, 
nagy lelki gyönyörűséggel és megerősödéssel részt vettem. Úgy a könyörgés-
nek, mint a János evang. 11,25 alapigéje36 elmondott szent beszédnek minden 
szavát jól hallottuk egyetlen szó kivételével: hogy melyik női énekkar énekelt? 
Ezt nagypénteken sem értettem, ezt az egy szót. Odakünn sivító szél, a gyalui és 
B[ánffy] Hunyad felől való hegyek friss hóval tele, de a beszéd, a tanítás, a 
vigasztalás szavai ünnepi örömmel töltötték be szíveinket. Köszönöm, ezerszer 
köszönöm. Bíz én a saját püspököm beszédét nem mentem el meghallgatni, 
mert hideg, türhetetlenül téliesen hideg a templom és aztán – Isten bocsássa 
meg bűnömet – közöttünk van Ady, akit ő boldoggá avatott, könyvében.37 Tisz-
telet adassék személyének, állásának, de bíz az csodamódra, a mellettem levő-
vel nincs lelki összeköttetésem, az ötszáz kilométernyire lévő püspök szava talál 
bele lelkembe és végtelen hálás vagyok érte, hogy az Ige szava elenyészteti a 
távolságot: a világ ez új csodás találmánya által. Isten áldja meg erővel és 
egészséggel jóságos szolgáját és prófétáját, aki képes nekünk itt a Babylon vi-

                                                   
34  Én megmondtam és ezzel eleget tettem kötelességemnek, megnyugtattam 

lelkiismeretemet. (Szó szerint: Elmondtam és megmentettem a lelkemet.) 
35  DREkRLt. A/1. c. 474/1929. (Kézírásos képes levelezőlap.) 
36  „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hiszen, ha 

meghal is él.” 
37  Ld.: MAKKAI SÁNDOR: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Kolozsvár, 1927. 
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ze38 mellett ünneppé tenni az ünnepet. Igaz, nagy tisztelettel és szeretettel, 
alázatos híve és szolgája Gyalui Farkas 

Fadrusz utca 6. 
 
2/3.39 
 

Kolozsvár, 1929. április 16. Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Úr,  
Múlt március hó 13-án küldöttem Méltóságod címére nehány értekezése-

met, ediciómat.40 Nagyon lekötelezne Méltóságod, ha kegyes volna megiratni 
nekem, hogy megkapta-e ezeket a nyomtatványokat, mert sajnos, mostanában 
történt, hogy Bpestre küldött levelem is eltévedt. Alkalmam lévén most Méltó-
ságodnak újból alkalmatlankodni, jelentem, hogy nagyon szomorú híreket 
kaptam Szegedről, ott lévő tanár barátomtól, az egyetemről. E szerint ott oly 
eszeveszett ultra-katolikus propaganda foly, hogy az egyetem protestáns taná-
rainak egy része mélyen el van keseredve. Állítólag Kl. miniszter,41 Kolozsvár 
egykori képviselője minden tanszék mellé, melyet nem katolikus tölt be, egy 
kath. r[end]k[ívüli] tanári széket szervezett, bizonyára cum jure successionis.42 
Egy Bpestről ide lejött barátommal erről beszélgetve, ő megerősítette a híreket, 
melyekről mi itt semmit sem tudunk – értendő a „mi” alatt a nagyközönség, a 
plebs misera contribuens,43 melyhez tartozom. Ugyane pesti barátom azt emlí-
tette, hogy a pesti ref. zsinaton vagy talán az ott tartott egyházkerületi közgyű-
lésen rendkívül impozáns tiltakozás történt e hallatlan és antikulturális csele-
kedet ellen.44 Erdélyben pedig sürgősebb nem volt, mint egy katolikus 

                                                   
38  Utalás a 136. sz. zsoltárra: „Babilonnak folyóvizei mellett ültünk és sírtunk, és Siont 

emlegettük.” A hivatkozás egyértelmű utalás a kisebbségi sorsba jutott erdélyi 
magyarságra és korábbi hazájára, Magyarországra. 

39  DREkRLt. A/1. c. 580/1929. (Gépírásos levél autográf aláírással.) 
40  Kiadványomat. 
41  Klebelsberg Kuno (1875–1932) művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő. 1914-

ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium adminisztratív, 1916-ban a 
Miniszterelnökség politikai államtitkára. 1915-ben a Rokkantügyi Hivatal, 1917-ben-
ben az Országos Hadigondozó Hivatal ügyvezető alelnöke. 1917-ben Kolozsvár, 1920-
ban Sopron és 1926-ban Szeged országgyűlési képviselője. A Bethlen-kormányban 
1921-ben belügy-, 1922-től vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1922-ben a Magyar 
Országos Gyűjteményegyetemet és tanácsát, 1923-ban Tormay Cécile 
főszerkesztésével a Napkelet folyóiratot hozta létre. 

42  Az utódlás jogával. 
43  A szegény, nyomorult adófizető nép. 
44  A felekezetközi problémákról az 1929. május 28-i rendkívüli közgyűlésen Ravasz 

László amerikai útja miatti távollétében gróf Teleki József főgondnok tett említést. „A 
közelmúltban előfordultak jelenségek, melyek nem szolgálják a felekezeti békét. Pedig 
hát annak felborulását áldozat árán is meg kell akadályozni. Mert ha a felekezeti béke 
felborul, belepusztul a magyar haza. Ne feledjük mi sem, de ne feledjék róm. 
katholikus testvéreink sem azt a történelmi tényt, hogy a vallásszabadság kivívásában 
protestánsok és jó hazafi róm. katholikusok együtt küzdöttek és azoknak támogatása 
nélkül őseink nem tudtak volna annyi eredményt elérni, mint amennyit elértek.” Ld.: 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 1929. évi május hó 28-án tartott rendkívüli 
közgyűlésének, továbbá 1929. évi november hó 23-án és következő napjain tartott 
rendes közgyűlésének és 1929. évi bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Bp., 1929. 18. p. 
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akadémia45 létesítése, melynek egyelőre összes tagjait stante pede46 meg is 
választották, és így minden pennát forgató kath. újságíró akadémikus lett. 
Dózsa Endre barátom,47 akivel erről a kérdésről beszéltünk, cikket írt az ellen, 
hogy miért kell Erdélyben ilyen felekezeti akadémia?48 Mire a Kath. Népszövet-
ség49 nevében Betegh50 (nomen est omen51) azt felelte, hogy ez nem akadémia, 
hanem egy rég létező szakosztály átalakulása.52 Erre Dózsa E. oly ügyesen fe-
lelt, mint soha életében sem. T. i. válaszát azzal végezte, hogy „ha ez az alakulat 
nem akadémia, akkor miért akadémia? Ha pedig akadémia, akkor miért nem 
akadémia?”53A dologban az a komoly, hogy úgy látszik az egész vonalon erős 
felújított felekezeti propaganda foly. Az itteni akadémia dolga nem izgat engem 
(sírom fölé én is odaírathatom, mint Piron, „Ci-gît Piron, qui ne fut rien / Pas 
même académicien.”54 Viszont az újabb erdélyi kat. akadémia legtöbb tagjára el 
lehet majd mondani: „Ci-gît Manemett, qui fut académicien. Et qui cependant 
ne fut rien.”)55 Ellenben ez az egyetemi dolog rendkívül aggaszt és nagyon 
kérem Méltóságodat, kegyeskedjék, ha lehet, elküldetni a közgyűlés lefolyásá-
nak hiteles leírását, ha van vagy lesz, mert ezzel én a sajtóban foglalkozni sze-
retnék. A protestáns dolgokról mi semmit se tudunk, ez a tény. Ezzel a kérdés-
sel pedig érdemes törődnünk nekünk is. A tudományra rakott lánc, akár 
felekezeti, akár faji színű, akár állami színre van mázolva (mint az osztrák ka-
szárnyák voltak), egyaránt lánc. Ezek után engedelmet kérek, hogy zavartam, 

                                                   
45  Erdélyi Katolikus Akadémia: Nagyváradon, 1929. május 27-én megalakult a katolikus 

írók, művészek, tudósok világnézeti alapon való tömörüléseként, a magyarországi 
Szent István Akadémia erdélyi megfelelőjeként. Érdemi munkáját három 
szakosztályban (tudományos, szépirodalmi és művészeti, társadalomtudományi és 
újságírói) végezte. A szakosztályokban felolvasott értekezéseket a György Lajos 
szerkesztette Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai címen kiadott sorozatban 
tették közzé. 1938. szeptember 12-én rendeletileg betiltották az Akadémia szó 
használatát, attól kezdve Pázmány Péter Társaság néven működött tovább. 

46  Nyomban, azonnal. 
47  Dózsa Endre (1857–1944) politikus, regényíró. 1901 és 1918 között Kolozs vármegye 

alispánja. 1908-tól három évtizeden keresztül az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke. 
48  Dózsa Endre nyilatkozata a Katholikus Akadémiáról. In: Ellenzék, 1929. április 11. 3. p. 
49  Erdélyi Római Katolikus Népszövetség: Az evangélium szellemében működő, 

hitbuzgalmi, tudományos, irodalmi és szociális-karitatív munkát végző katolikus 
társadalmi szervezet. Kolozsváron 1922-ben alakult meg Zombory László kanonok és 
Farkas Lajos egyetemi tanár kezdeményezésére. Az ideiglenesen választott vezetőség 
elnöke Betegh László nyug. főispán volt. Magyar Katolikus Lexikon. III. köt. Főszerk.: 
Diós István. Bp., 1997. 201. p. 

50  Betegh Miklós (1868–1945) jogász, politikus. 1910-ben Torda–Aranyos vármegye 
főispánja. 1914-től Erdély és Bánát kormánybiztosa. 1918 után az Erdélyi Római 
Katolikus Népszövetség elnöke. Forrásértékű emlékirata: Erdély a világháborúban. 
Néhány erdélyi adat az 1914–17. évek történetéhez. Dicsőszentmárton, 1924. 

51  Nevében a végzete. 
52  Az Erdélyi Katholikus Népszövetség nyilatkozata a Katholikus Akadémiáról. Ellenzék, 

1929. április 11. 3. p. 
53  DÓZSA ENDRE: Ha nem Akadémia, akkor miért nem Akadémia. In: Ellenzék, 1929. 

április 11. 3. p. 
54  Itt nyugszik Piron, aki nem volt semmi / még csak akadémikus sem. 
55  Itt nyugszik Manemett, aki akadémikus volt. És aki annak ellenére nem volt semmi. 
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de híve vagyok „in partibus infidelium”.56 Magamat nagybecsű türelmébe 
ajánlva, maradtam igaz tisztelettel, alázatos szolgája: 

Gyalui Farkas 
„qui ne fut rien”57 

Fadrusz J. utca 6. Str. Eminescu 6. 
 
 
2/4.58 
 

Kolozsvár, 1929. nov. 3. Méltóságos Püspök Úr. Hálát adok a jó Istennek, 
hogy egészségben és friss erőben hazahozta a mi szeretett prédikátorunkat, 
kinek szavát oly régen nem hallottuk.59 Ma pedig, hegyeken, völgyeken át ismét 
lelkünket megvigasztalta az Ige. Gyönyörű napfényben, igazi erdélyi őszi napon 
kettős ünnepem volt nekem is, sok másnak is, akik az interna és externa 
vocatióval60 egyaránt megáldott igehirdető által megerősödtünk. Ezerszer kö-
szönöm, mert oly nagyon hiányzott már nekünk Méltóságod. Mennyire sajná-
lom, hogy nem lehettem útitársa. Engem a könyvtárak is érdekeltek volna oda-
át, a világ könyvtári élete ott a legintenzívebb. Hogy azért a könyvtárak 
képesek-e megbírkózni a pénzéhséggel s a gigantikus kapzsisággal, mely ott 
ránehezedik a levegőre, s az emberek képzetére? Ezt nem tudom.  

Fogadja jóindulattal Méltóságos Uram, gyülekezetének egyik tagjától, sze-
retetének, tiszteletének és hálájának ezt a nyilvánítását. Erőt, egészséget, jó 
kedvet kíván: 

Alázatos szolgája 
Gyalui Farkas 

Str. Eminescu (Fadrusz) 6. 
Azért a szerencsétlenül járt, de a baj után lévőért mi is imádkoztunk ma-

gunkban, Isten áldja meg apját és népét. A túloldalon lévő kép61 hűséges: a 
szószék most üres… 
 
 
3. Nyirő József Áprily Lajosnak, 1933.62 
 

Kedves Lajoskám! 
 

Ne essél hanyat[t], hogy minden átmenet nélkül levéllel, sőt kéréssel za-
varlak, de tudom, hogy jóságodban és Irántad való bizalmamban, amennyi csak 
rajtad áll, még inkább megerősítesz. 

                                                   
56  Hitetlenek földjén. 
57  Aki nem volt semmi. 
58  DREkRLt. A/1. c. 955/1929. (Kézírásos képes levelezőlap.) 
59  Ravasz László 1929 júniusától októberéig a helybeli református denominációk közötti 

ellentétek elsimítására, a közel ötven gyülekezethez és négy független egyházhoz 
tartozó hívek egymással való kibékítése érdekében amerikai körúton volt, melynek 
hivatalos része a Presbiteri Világszövetség gyűlésén való részvétel volt. Ld.: DIENES 

DÉNES: Ravasz László az észak-amerikai magyarok között. In: Ravasz László 
emlékezete. Szerk.: Kósa László. Bp., 2008. 102–110. p. 

60  Belső és külső meghívás. 
61  A képes levelezőlapon a kolozsvári Farkas utcai református templom szószéke látszik. 
62  DREkRLt. A/1. c. 351/1933. (Kézírásos levél.) 



72 Egyháztörténeti Szemle XVII/3 (2016) 

Arról volna szó lelkem Lajoskám, hogy a feleségem első unokatestvére, 
Kiss Ibolyka tanárnő63 (Kiss Gábor volt p. ü.-i tanácsos árvája) régi ref. család, 
ki mindjárt két éve Pesten végzett és a főherceg Sándor uccai ref. leányinterná-
tusnak volt növendéke, kedves, szelíd, ritka jó leány és képzett, most 
Tatatóvárosban nevelősködik lehetetlenül nehéz körülmények között. A róla 
szóló információhoz hozzátartozik, hogy négyen vannak testvérek, teljesen 
árvák és saját erejükből tanultak, kézimunkázással szerezve meg a legszüksége-
sebbet. Öccse Pesten hadnagy, másik két leánytestvére itt küszködik 
Székelyudvarhelyen. Mivel ma Magyarországon rendkívül nehéz elhelyezkedni, 
azzal a kéréssel fordulok Hozzád, hogy ha csak valamiképpen módodban van, 
légy segítségére, hogy végre álláshoz jusson. Természet vagy földrajz szakos, és 
úgy hallom, hogy a kecskeméti iskolátokban egy éppen ilyen állás volna ürese-
désben. Kérlek, beszélj Ravasz László püspök úrral és kérd meg nevemben is, 
hogy ha csak valamiképpen lehetséges, helyezze el Kiss Ibolykát akár az emlí-
tett kecskeméti, akár más ref. tanintézetnél. Igen nagy jót tesztek vele és meg 
vagyok győződve, hogy teljes jóakarattal karoljátok fel ügyét. Tudom, hogy a 
Püspök úr Őméltósága mindent megtesz érted Lajoskám, ami csak módjában 
áll. Ismételten kérlek tehát, vedd szerető gondjaidba ezt az ügyet és jóságodért 
fogadd előre is mindannyiunk köszönetét.64 

Én szintén búcsút mondtam Kolozsvárnak a nehéz megélhetési viszonyok 
közt és most itt kínlódom Udvarhelyen. Próbálok megélni, ami elég nehéz fel-
adat. Egyebekről, az itteni szellemi, irodalmi viszonyokról úgyis tájékozva vagy, 
ezekkel tehát nem foglalkozom. 

Bocsáss meg, hogy terheltelek és zavarlak. 
A nagys[ágos] asszony kezeit csókolva a régi barátsággal ölellek Lajoskám. 
Székelyudvarhely, 1933. febr. 24. 

Nyirő Jóska 
Str. Radu Negru 8. 

 
 
4. Bernády György levélváltása Ravasz Lászlóval, 1936–1937.65 
4/1. 

Kegyelmes Uram! 
 

Egy keservesen kínos esztendő után, amely megfosztott bennünket a leg-
drágább kincsünktől, porba sújtottan itt állunk a karácsonyi szent ünnepek és 
az ezek nyomában járó évforduló küszöbe előtt. Ezen ünnepi alkalomból a 

                                                   
63  1921. május 24. és 26. között írásbeli, június 16. és 18. között szóbeli érettségi vizsgát 

tett jeles eredménnyel. Lásd: A székelyudvarhelyi reform. kollegium értesítője az 
1920–1921-ik iskolai évről. Szerk. SZABÓ András. Székelyudvarhely, Könyvnyomda 
Részvénytársaság, 1921. 22. p. Elnyerte az Ugron János alapítvány 50 Leies díját. Uo. 
24. p. 

64  Ravasz László tudvalevőleg nagyon közeli, baráti viszonyban volt Áprily Lajossal. 
Emiatt kérte meg Nyirő éppen őt a közvetítésre. Gyaníthatóan nem ez volt az első és 
az utolsó dolog, amit nagyakaratú felesége kérésére megtett. Kérését a költő a 
református Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatójaként továbbította. Az 
eredményről vagy eredménytelenségről pontos információ nem áll rendelkezésünkre. 
A levél hátoldalán Ravasz László kézírásával: „Ad acta. Élőszóval Áprily-nak 
elválaszolva.” 

65  DREkRLt. A/1. c. 2554/1936. (Bernády levele kézírásos, Ravasz válasza gépírásos 
másolat.) 
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minket ért pótolhatlan veszteség dacára66 is azzal a buzgó imádsággal járulunk 
az Úr elé, hogy kegyeskedjék a már oly sokat szenvedett, oly sokszor csalódott 
és még többször megcsalt magyar fajunk vezetőit és azok sorában Tégedet, a 
legteljesebb kegyelmével, legbőségesebb áldásaival megajándékozni. 

Kísérje a legteljesebb siker a Te fáradtságot nem ismerő áldozatos munká-
dat.  

A legmelegebb üdvözlettel köszönt 
Marosvásárhelytt, 1936. december 15.-én 

Bernády György 
 
4/2. 

7. janurá [!] 
2554–1936. 

Kedves Barátom! 
 
Nagyon meghatott kedves és meleghangú leveled. Az elmúlt évben sokszor 

gondoltam Reád, szívből óhajtva, hogy Isten a nagy próba elhordozására tegyen 
mindkettőtöket képessé. Legyen Övé a dicsőség, ha ismét bizonyossá lett, hogy 
elég nekünk az Ő kegyelme. Ebbe a mindenre elégséges kegyelembe ajánlak én 
be Téged szeretteiddel együtt s mindazokkal, akik Veled lélekben és óhajtások-
ban egyek. 

 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg Titeket. 

 
Méltóságos 

BERNÁDY GYÖRGY Úrnak 
TARGU MURES. 

 
5. Ravasz László Pataky Tibornak, 1937.67 
 

BIZALMAS! 
Budapest, 1937. január 9. 

2590–1936. 
Kedves Barátom! 

Múltkori levelem68 kiegészítéséül, amelyben gróf Kornis Gabriella részére 
kértem 7-800 P. segélyt, küldöm az érdekelt szülő69 által beadott kérést.70 

                                                   
66  Levele megírásának idején harmadik feleségével, Kelemen Margittal élt, akivel 1916-

ban házasodott össze. A meg nem nevezett veszteség, „legdrágább kincsünk”, egyetlen 
gyermekük, a 17 éves korában elhunyt Györgyike volt. Ravasz László iránt 
megnyilvánuló mély tisztelete és szeretete miatt különös jelentősége volt azoknak a 
mondatoknak, melyeket a református püspöktől vigasztalásképpen, lelki gyógyírként 
kapott. 

67  DREkRLt. A/1. c. 2590/1936. (Gépírásos levélmásolat.) 
68  Ld. Ravasz László kézírásos levélfogalmazványa Balogh Jenő ny. igazságügy minisz-

ternek. Budapest, 1936. – DREkRLt. A/1. c. 2344/1936. „ad 2344–1936. Kegy[elmes] 
U[ram] Gróf Kornis Gabriella tanulása lehetővé tételére tavaly a te kegyes közbenjá-
rásod folytán a Nemzeti alapból 700 P. segélyben részesült. Ha nem volna terhedre, 
idénre is kérném ennek a segélynek a szíves kieszközlését. Fogadd stb. 
N[agy]m[éltóságú] Balogh Jenő ny. ig[azságügy] min[iszter].” 

69  Gróf Kornis Károly (1894–1955). 
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Kornis Gabriella édesanyja Bethlen-leány71 volt, de ifjan, tragikus körülmények 
között meghalt. A család anyagi erejének latbavételével kiteremti a leányka 
taníttatási költségeinek nagyobb részét, körülbelül 1000 pengőt. Ez a hiányzó 
rész azonban csak a Ti kegyes jóindulatotok útján teremthető elé. Még egyszer 
ajánlom ezt az ügyet kegyes jóindulatotokba. 

Fogadd kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
1 melléklet 
 
Méltóságos 

PATAKY TIBOR államtitkár Úrnak 
BUDAPEST. 

 
6. Buday György levele Ravasz Lászlónak, 1937.72 
 

Kegyelmes Uram, 
Kedves Bátyám, 

tessék megengedni, hogy szegény Anyám,73 testvéreim74 és a magam nevé-
ben is őszinte hálával köszönjem meg azokat a jóságos sorokat, melyeket Édes-
apám halála alkalmából táviratozni méltóztatott. Mi valamennyien nemcsak a 
kolozsvári időkből és nemcsak annak a pár felejthetetlen balatoni nyárnak az 
együttlétéből, hanem Apánk egész neveléséből következőleg mindig a legna-
gyobb tisztelettel és ragaszkodással, bizakodással tekintettünk Nagyméltósá-
godra és minden leírt vagy mondott szava témánk volt szegény Apánkkal való 
beszélgetéseinkben. Ép[p]en ezért, ha egyáltalában lehet vigasztalás ebben a 
csapásban, akkor Nagyméltóságod jóságos részvéte és barátsága lehet az. Mél-
tóztassék megbocsátani, ha képtelen vagyok ebben az állapotban részleteseb-
ben írni és csak azt ismételgetem, hogy valamennyien nagyon-nagyon köszön-
jük. 

Nagyméltóságodnak mélységes tisztelettel őszintén hálás híve 
Szeged, 1937. 4. 17. 

Buday György 
 
7. Bethlen Bálint levele Ravasz Lászlónak, 1937.75 
 

Kedves Barátom! 
Hálásan köszönöm a Gábor fiam esküvője76 alkalmából nyilvánított jókí-

vánságaidat. 

                                                                                                               
70  Gróf Kornis Gabriella (1921–2014) a második világháború után Magyarországra 

szökött, ahol heraldikai rajzok készítéséből és takarításból tartotta el magát. 
Visszaemlékezései: KORNIS GABRIELLA: …Őrizz… és én őrizlek téged. Bp., 1997.; 
összeállította az erdélyi arisztokrácia önéletrajzi írásainak gyűjteményét: UŐ: Elődök 
és utódok. Erdélyi főnemesek a XX. században. Bp., 2002. 

71  Gróf Bethlen Berta (1896–1924). 
72  DREkRLt. A/1. c. 874/1937. (Gépírásos levél autográf aláírással, BUDAY GYÖRGY 

EGYETEMI GRAFIKAI LEKTOR FAMETSZŐ fejléces levélpapíron.) 
73  Hilf Margit (1883–1976). 
74  Buday Margit és ifj. Buday Árpád. 
75  DREkRLt. A/1. c. 2733/1937. (Kézírásos levél, keltezés nélkül, időpontját 1937 de-

cemberére tehetjük gróf Bethlen Gábor házasságkötésének időpontja alapján.) 
76  A házasságkötés időpontja: Marosvásárhely, 1937. november 29. 
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Kissé nyugtalanított, hogy fiam oly fiatalon – 23 éves korában – nősül, de 
megnyugtatott az, hogy egy széplelkű, okos és művelt asszonyt nyert élettár-
sul.77 

Meggyőződésem az, hogy az új család hasznára fog válni az erdélyi ma-
gyarságnak. 

Kissé késett köszönő levelem, mert csak a napokban küldték hozzám az 
engemet illető táviratokat. Úgy Neked, mint családodnak kellemes ünnepeket 
és boldog újévet kíván és melegen üdvözöl őszinte tisztelő híved és barátod 

 
Bethlen Bálint 

 
8. Ravasz László levélváltása Kristóf Györggyel, 1938.78 
8/1. 

Kedves Barátom! 
Pintér Jenő79 barátom pár héttel ezelőtt jelezte, hogy esetleg ajánlani fog 

tagnak az akadémiába. Nem tudom megtette-é, vagy nem, eddig nem írta meg, 
hisz nagyon elfoglalt ember. Ha megtörtént volna ajánlásom, tisztelettel és 
barátsággal kérem támogatását nem is annyira az Akadémia alelnökének, mint 
a mi viszonyainkat jól ismerő férfinek. Jól tudom, hogy az Akadémiában még 
megbukni is: valami. Mégse szeretném, ha ez megtörténnék velem. Kollégáim s 
a román tudományosság csak a negatívumot fognák és jegyeznék meg az egész 
dologból. Ezért nem szeretnék – ha már ajánlásomra sor került volna – meg-
bukni. Ehhez kérem megértő támogatásod s jóindulatú állásfoglalásod.80 

Szíves támogatásodat előre is hálás köszönetet mondva – fogadd, kérlek, 
őszinte baráti üdvözletem és köszöntésem. 

Kolozsvár, 1938. IV. 27. 
Kristóf György 

 
 
8/2. 

V/6. 
K[edves] B[arátom] 

Soraidat megkaptam. Értesítelek, hogy neved nem szerepel az ajánlottak 
között. 

Szíves üdv 
 
M[éltóságos] Kristóf György 

egyetemi tanár 
Cluj 

? 
 

                                                   
77  Gróf Bethlen Gábor felesége kőrösi és barátosi Ferencz-Mihály Éva (1912–1983). 
78  DREkRLt. A/1. c. 838/1938. (Kézírásos levél, illetve válaszfogalmazvány.) 
79  Pintér Jenő (1881–1940) irodalomtörténész. 1911-ben Baros Gyulával és Horváth 

Jánossal megalapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaságot. 1912-től 1933-ig az 
Irodalomtörténet c. folyóirat szerkesztője. 1919-ben budapesti tankerületi főigazgató. 
1921-ben a Magyar Pedagógiai Társaság alelnöke, 1938-ban elnöke. 1933-tól haláláig 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke. 1935-ben a szegedi Ferenc József 
Tudományegyetem rendkívüli tanára. 

80  Levelével Ravasz Lászlót nem egyházi vezetőként kereste fel, aki 1937 és 1940 között 
az MTA másodelnöke volt. 
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9. Gyárfás Elemér levélváltása Ravasz Lászlóval, 1940.81 
9/1. 

Budapest, 1940. május 24. 
Kegyelmes Uram, 

csak most, pár nappal budapesti tartózkodásom utolsó előtti napján olvas-
tam a „Hargita-váraljá”-ban Mailáth püspökről82 írt gyönyörű nekrológodat,83 
mely könnyekig meghatott. Őszintén bámultam azt a tisztánlátást, mellyel 
egyéniségét és működését megítélted s azt a fenntartás nélküli elismerést, 
mellyel apostoli lelkének hatását kiemelted. Mi is egészen ilyennek láttuk sze-
gényt, de mi közvetlen közelében s egyéniségének varázsa alatt éltünk, Téged 
azonban csak az erdélyi sorsközösség fűzött vele össze s így annál meghatóbb, 
hogy ugyanúgy és ugyanolyannak láttad és hirdeted őt, mint mi. 

Erdélyi szegénységünkből egyéb nem telik, de szívből jövő mélységes 
hálánkat ezért a gyönyörű megnyilatkozásért kötelességemnek éreztem kifejez-
ni, kérlek, fogadd olyan szívesen, amilyen hálás lélekkel ezt átnyújtani szeret-
ném. 

Mély tisztelettel és megismételt köszönettel őszinte igaz híved 
Gyárfás Elemér 

 
9/2. 

40. május 27. 
1225–1940. szám 

Kedves Barátom! 
Nagyon jólesett az a visszhang, amelyet gróf Mailáth Gusztáv püspökről írt 

cikkemre méltóztattál adni.84 Az az érzésem, hogy ez az igénytelen, de tiszta 
szívből jött megemlékezés a lelkek összehangolására jó szolgálatot tett.  

Fogadd kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.  
Méltóságos 

Gyárfás Elemér úrnak, 
DICSŐSZENTMÁRTON. 

 
 
10. Teleki Pál levele Ravasz Lászlónak, 1940.85 

                                                   
81  DREkRLt. A/1. c. 1225/1940. (Kézírásos levél, illetve gépírásos levélmásolat.) 
82  Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1864–1940) római katolikus püspök. 1897-től 1936-ig 

erdélyi megyéspüspök. 1935 novemberétől egészségi okokból visszavonult püspöki 
hivatalától. 

83  Kötetben ld.: RAVASZ LÁSZLÓ: Isten rostájában. II. Bp., 1941. 450–454. p. 
84  Gyárfás Elemér megköszönte az elhunyt „diákok püspöke”, Mailáth Gusztáv Károly 

püspök nekrológját. A főpapról írt monográfiájában Biró Vencel idézett Ravasz László 
búcsúztatójából. „Mikor eljöttem Kolozsvárról, megölelt s jóságos arca arcomhoz ért. 
Ma is érzem ennek melegét, s csak akkor szűnik meg ez az érzésem, mikor én is olyan 
hideg és csöndes halott leszek, mint ő most.” BIRÓ VENCEL: Székhelyi gr. Mailáth G. 
Károly. Kolozsvár, 1940. 204–205. p. Ravasz László válaszából kitetszik, hogy 
kisajátító egyházi sovinizmus helyett természetesnek vette, ha nemzeti jelentőségű 
katolikus nagyságról más vallású is megemlékezik. A nemzeti összetartozás 
kifejezésének joga születési helyétől és egyházi hovatartozásától függetlenül minden 
megemlékezőnek kijár. 

85  DREkRLt. A/1. c. 1965/1940. (Gépírásos levél autográf aláírással, MINISTERELNÖK 
fejléces levélpapíron.)  
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Budapest, 1940. szeptember 12. 
Kedves Barátom! 

Úgy van, ahogy mondod. Leveleddel nyitott ajtókat döngetsz és mégsem 
hiába. Nyílt kapun is szokás kopogtatni, csak hamarabb kinyílik. 

Egyetértek felfogásoddal, ezért vettem át magam Erdélynek, hogy úgy 
mondjam főkormánybiztosi tisztét és váltogatom háromnaponkint két foglal-
kozásomat. Ezért húztam egy bizonyos korlátot – bár nem kínai falat – Erdély 
és az itteni Magyarország között. Prédikáltam katonáknak és civileknek min-
denfelé, hogy ne menjenek hódítani Erdélybe, hanem inkább tanulni – meg 
azért sem, mert mi harapósak vagyunk és ez nem kellemes.86 

Szóval vigyázok a magunkéra anyagilag és lelkileg is és megpróbálom az 
összefésülést, amit immáron harmadszor indulva le ez órában, városról város-
ra, járásról járásra összeboronálni itteni katonákat és civileket ottani néppel és 
vezetőkkel. De rohanok is, mert üt a mai indulásom órája. 

Szívből üdvözöl régi barátsággal: 
Teleki Pál 

 
Nagyméltóságú 
Dr. RAVASZ LÁSZLÓ úrnak, 
m. kir. titkos tanácsos, 
ref. püspök 
Budapest 

 
 
11. A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. levélváltása Ravasz 
Lászlóval, 1940.87 
11/1. 
 
BUDAPEST, 1940. dec. 14. 
VI., ANDRÁSSY ÚT 16. 

                                                   
86  A második bécsi döntés után hangsúlyozta, hogy Erdélyen nem szabad uralkodni, 

egyenrangú félként meg kell teremteni számára a beilleszkedés lehetőségét. Teleki 
szeptember és október folyamán többször járt erdélyi helyszíneken, október 18–19-én 
Kolozsvárra – az „erdélyi értekezletre” utalva írja: „Összehívtam Erdély vezető 
embereit azért, hogy mi, erdélyiek, itt magunk között általános elvi szempontokból 
megbeszéljük Erdély problémáit.” SZAVÁRI ATTILA: Magyar berendezkedés Észak-
Erdélyben. (1940. szeptember – 1941. április) In: Magyar Kisebbség, 2004. 4. sz. 
281. p. A Teleki Pál válaszát kiváltó levelet írója részben, de a lényegét tekintve 
közreadta. „Magyarország a trianoni évek alatt elszokott a nemzetiség fogalmától, 
egész lelki világa akörül forgott, hogy saját véreinkkel hogy bánnak az utódállamok. 
Sokkal több garanciát nyújt a három erdélyi nemzet, különösen annak fiatalabb 
nemzedéke, a helyes nemzetiségi politika megvalósítására, mint Csonkamagyarország 
egyoldalúvá vált gondolkozásmódja.” – „Kivonat egy levélből. Ezt a levelet Teleki Pál 
grófhoz írtam, betegágyból, 1940. szeptember 8.” RAVASZ LÁSZLÓ: Az erdélyi kérdés. 
In: Korbán. Beszédek, írások. II. Bp., 1941. 224. p. A „feleselő levelek” ismeretében 
megállapíthatjuk, mennyire közel állt a katolikus polgári és a református egyházi 
államférfi Erdély tanulságos történelmében gyökerező gondolkodásmódja 
egymáshoz. 

87  DREkRLt. A/1. c. 3001/1940. (Gépírásos levél, autográf aláírással, SINGER ÉS 
WOLFNER IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG fejléces levélpapíron, ill. 
gépírásos levélmásolat.) 
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Főtiszteletű Urunk! 

Engedje meg, hogy dr. Janovics Jenő igazgató úr88 nevében mély tisztelet-
tel, idemellékelve átnyújtsuk a „Farkas utcai színház” című kéziratát. Irodalmi 
intézetünk nevében is arra kérjük Főtiszteletű Urunkat, tiszteljen meg bennün-
ket azzal, hogy előszavával vezeti be Janovics Jenő értékes alkotását. 

Főtiszteletű Urunknak boldog és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk. 
Mély tisztelettel 

Singer és Wolfner 
irodalmi intézet részvénytársaság 

Nagyméltóságú és Főtiszteletű 
Dr. Ravasz László 

m. kir. titkos tanácsos, ref. püspök úrnak, 
Budapest 

 
11/2. 

40. december 27. 
3001–1940. szám 
Tekintetes 

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 
Budapest. 

Janovics Jenő „Farkas utcai színház” című kéziratát tisztelettel idemel-
lékelve, bátor vagyok a könyvhöz írt rövid és igénytelen előszót rendelkezésük-
re bocsátani.89 

Kiváló tisztelettel: 
Melléklet. 

 
 
A levelezőpartnerek adatai: 
 
1. György Lajos (1890–1950) irodalomtörténész, szerkesztő. 1920 és 1923 között a Mari-
anum római katolikus tan- és leánynevelő intézet mellett működő polgári iskolai tanár-
képző főiskola tanára és igazgatója. A későbbiekben az Erdélyi Katolikus Akadémia főtit-
kára, az Erdélyi Katolikus Népszövetség alelnöke és a Lyceum-könyvtár igazgatója. 1924 
és 28 között a Pásztortűz, 1926 és 29 között az Erdélyi Iskola, 1930 és 40 között az Erdé-
lyi Múzeum, 1933 és 44 között az Erdélyi Irodalmi Szemle folyóirat szerkesztője. 
 

                                                   
88  A levélben szereplő Janovics Jenő (1872–1945) színész, rendező, színigazgató, 

forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője. 1896-tól a kolozsvári Nemzeti 
Színház tagja, 1900-tól egy évig művészeti igazgatója. 1902-től három évig a szegedi 
társulat igazgatója. 1905-től 1919-ig, majd egy év kihagyással, 1920 és 30 között a 
kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, utána két évig főrendezője. 1919-től 1923-ig az 
erdélyi Színészegyesület elnöke. 1932-ben az Egyetem, utóbb Select mozgó igazgatója. 
1936–37-ben a szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója. Az 1940-es évek 
elején a Magyar Filmiroda kolozsvári kirendeltségének munkatársa. 1945 tavaszán a 
Városi Színház, 1945 őszén ismét a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója. Ravasz 
László a Farkas utcai színházról szóló kötethez írt előszavában az épületet 
templomnak és iskolának nevezte. Véleménye szerint Janovics Jenő könyvében 
„megszólal Erdély lelke, felragyognak művelődési eszményei s mindezekből nagy 
igazságok és vigasztalások sugároznak felénk”. 

89  Nyomtatásban ld.: JANOVICS JENŐ: A Farkas utcai színház. Bp., 1941. 5–6. p. 
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2. Gyalui Farkas (1866–1952) művelődés- és irodalomtörténész, könyvtártudományi 
szakíró, publicista, szépíró, egyetemi tanár. 1891-től a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
tisztviselője, 1919 és 1926 között igazgatója. Külföldi tanulmányútjainak eredményeit 
felhasználták a könyvtár új épületének tervezésében. 1901-től 1919-ig a Ferenc József 
Tudományegyetemen könyvtártudományi előadásokat tartott. Ravasz Lászlóval való 
kapcsolatára nemcsak levelezésük utal, hanem az egyik, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület Ráday Könyvtárában őrzött, hely és évszám nélkül dedikált könyve90 is: 
„Méltóságos Ravasz László doktor, püspök úrnak mély tisztelettel régi nagyrabecsülője 
Gyalui Farkas”. A Farkas utcai templomban zajló istentiszteleten jelen lévő Adyra utaló 
rosszalló megjegyzése mögött saját ellenérzete fedezhető fel. 1916-ban Rákosi Jenő lapja, 
a Budapesti Hírlap tudósítójaként csaknem párbajba torkolló sajtóvitába keveredett Ady 
Endrével, aki jegyzőkönyvileg „sajnálkozását fejezte ki”. Levelében nagy örömmel utalt 
arra, hogy rádión meghallgathatta Ravasz László püspöknek a budapesti Kálvin téri 
templomból közvetített igehirdetéseit. Gyalui Farkas érett fejjel választotta meg vallását. 
„Magam olyan zsidó apától származom, akinek nagyapja még keresztény volt, anyai 
részről francia menekültek voltak őseim. Apám engedélyével kálvinista vallásban nevel-
kedtem.” Ez a folyamat ért csúcspontjára, amikor Barabás Samu esperes – volt reformá-
tus kollégiumbeli osztálytársa – Nagy Károly püspök dolgozószobájában megkeresztelte 
és úrvacsorával látta el. Keresztszüleinek a református püspök és felesége „iratkozott”. Az 
esperes úr „a Magyar utcai anyakönyvbe beírta 1918. november 21-i dátummal kereszte-
lésemet.”91 
 
3. Nyirő József (1889–1953) író, újságíró, szerkesztő, korának egyik legelismertebb írója. 
Kidében római katolikus lelkész, majd az egyházi szolgálatból való kilépése után molnár. 
1920 után a Keleti Újság munkatársa, 1923–24-ben a Pásztortűz folyóirat főszerkesztője, 
az Erdélyi Szépmíves Céh Könyvkiadó egyik alapítója, 1939 és 42 között a Keleti Újság 
felelős szerkesztője. 1941-ben Budapestre költözött, az Erdélyi Párt kooptált országgyűlé-
si képviselője. 1942–43-ban a Magyar Erő c. lap szerkesztője, 1944-ben a Magyar Ün-
nep folyóirat főmunkatársa. A soproni nyilas parlament tagjaként Németországba mene-
kült, 1946 és 49 között a Magyar Harangok társszerkesztője. 1950-ben Madridba 
költözött, 1952-től a clevelandi Kossuth Lajos Kiadó alapító elnöke. 
 
4. Bernády György (1864–1938) gyógyszerész, jogász, politikus, várostervező. 1895-ben a 
budapesti Demokrata nevű szabadkőműves páholy tagja, 1905-ben a marosvásárhelyi 
Bethlen Gábor páholy főmestere. 1902 és 12 és 1926 és 29 között Marosvásárhely pol-
gármestere. Irányítása alatt indult meg a székely főváros modern nagyvárossá fejlesztése 
(csatornahálózat, közvilágítás), épült meg az emblematikus szecessziós városháza és 
kultúrpalota. Városvezetői mandátumának lejárta után a református Vártemplom gond-
noka, a Református Kollégium főgondnoka. 1926-ban Maros-Torda megye országgyűlési 
képviselője. 1930-ban az Országos Magyar Pártból kilépett és megalakította a Polgári 
Demokratikus Blokkot. 
 
5. Pataky Tibor (1889–1953) politikus, miniszterelnökségi államtitkár, a nemzetiségi 
ügyosztály vezetője. Szálasi Ferenc hatalomra jutásakor lemondott megbízatásáról. 
Lukinich Imre, Tamás Lajos, Pásint Ödön, Papp József és Makkai László mellett a ma-
gyar-román közigazgatási szótár szerkesztőbizottságának tagja. 
 
6. Buday György (1907–1990) grafikus, fametsző, könyvművész, díszlettervező. 1926 és 
34 között a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen jogot tanult. 1927-től 1932-ig a 
szegedi egyetemisták Bethlen Gábor Körének vezetőjeként tanulmányutakat szorgalma-
zott tanyakutatásra, a magyar szegényparasztság életének megismerésére. 1932 és 38 
között a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának elnökeként tudományos és művészeti 
előadásokat szervezett, könyvsorozatot indított. 1935-ben a szegedi Ferenc József Tudo-
mányegyetem grafikai lektora. 1936-ban grafikusként a Római Magyar Akadémia, 1937-

                                                   
90  GYALUI FARKAS: A régi jó világból. Kolozsvár 200 év előtt. Kolozsvár, 1897. 
91  GYALUI FARKAS: Emlékirataim (1914–1921) Sajtó alá rend.: Sas Péter. Kolozsvár, 

2013. 134–135., 273. p. 
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ben az angol állam ösztöndíjasa, majd Londonban telepedett le. 1941 és 1945 között a 
BBC Petőfi Rádió magyar adásának szerkesztője, bemondója. 1947-től 1949-ig a Londoni 
Magyar Intézet szervezője, rövid ideig vezetője. Utolsó évtizedeiben a coulsdoni szanató-
rium területén berendezett műteremház lakója. 1938-ban a Royal Society of Painters 
Etchers and Engravers külső, 1953-ban rendes tagja. Édesapja Buday Árpád (1879–1937) 
régész, egyetemi tanár. A Pósta Béla alapította kolozsvári régészeti iskola tagja. 1900-tól 
1919-ig az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának tisztviselője, 1919 és 24 
között – Magyarországra való áttelepüléséig – vezetője. 1911-től 1917-ig a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem magán-, 1917–18-ban rendkívüli tanára. 1914 és 24 
között a kolozsvári református gimnázium óraadó tanára, 1920–21-ben a református 
tanárképző intézet és 1922–23-ban a polgári iskolai tanárképző intézet tanára. 1924-től 
haláláig a szegedi Ferenc József Tudományegyetem tanára, 1924 és 37 között a Régészeti 
Tanszék vezetője. 1931–32-ben a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánja, 
1932–33-ban a kar dékánhelyettese. 1931-től 1937-ig a Diákvédő Iroda elnöke. 1910 és 19 
között a Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1924 és 37 
között a Dolgozatok a Ferenc József Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 
szerkesztője és 1926-tól 1937-ig az Acta Litteraria Szegediensis. Sectio Geographico–
Historica társszerkesztője. 
 
7. Gróf Bethlen Bálint (1887–1946) földbirtokos, politikus. Tanulmányai befejezése után 
Gyéresszentkirályon (ma: Aranyosgyéres) telepedett le, Torda-Aranyos, Szolnok-Doboka 
és Nagy-Küküllő vármegyékben fekvő, több mint 3000 holdnyi birtokain gazdálkodott. 
1892-ben a nagyenyedi körzetben az Apponyi-féle Nemzeti Párt programjával képviselő-
vé választották. 1906-tól 1910-ig Torda-Aranyos vármegye főispánja. Nevéhez fűződik az 
Aranyos folyó vashídjának és a tordai Főgimnázium épületének felépíttetése, valamint a 
vármegyei Közkórház korszerűsítése. 
 
8. Kristóf György (1878–1965) irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1903-ban a szászváro-
si Kun Kollégium tanára. 1922-ben a kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetem helyet-
tes, majd rendkívüli, 1926-ban rendes tanára, a magyar nyelv és irodalom előadója, 
abban az időszakban az egyetlen magyar egyetemi tanár. 1925–27-ben az Erdélyi Múze-
um-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának elnöke. 1940-ben 
a Ferenc József Tudományegyetemen a Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója, 
1943–44-ben a bölcsészeti kar dékánja. 
 
9. Gyárfás Elemér (1844–1945) politikus, közgazdász, publicista. 1909-ben ügyvéd és a 
Vármegyei Híradó felelős szerkesztője. A dicsőszentmártoni Közgazdasági Bank, később 
az Erdélyi Bankszindikátus elnöke. 1917 júniusától 1918 novemberéig Kis-Küküllő vár-
megye főispánja, a forradalom időszakában a vármegyei Nemzeti Tanács elnöke. 1920-tól 
az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség alapító-alelnöke. 1921-ben a Magyar Szövetség 
elnöki tanácsának tagja, működésének betiltása után a Magyar Néppárt és a Magyar 
Nemzeti Párt fúziójából 1922-ben megszületett Országos Magyar Párt vezetőségi tagja. 
1926 és 38 között két alkalommal Csík vármegye szenátora a román szenátusban. 1917-
től az Erdélyi Római Katolikus Státus gyűlésének, 1921-től igazgatótanácsának tagja, 
1931-től a Státus – 1932-től új nevén –, az Egyházmegyei Tanács világi elnöke. 1932-ben 
az egyik alapítója és 1936-ig főmunkatársa a nagyváradi Erdélyi Lapoknak. 1938–40-ben 
az Erdélyi Katholikus Akadémiát névleg felváltó Pázmány Péter Társaság egyik alapítója 
és alelnöke. A második bécsi döntés után, 1940. november 4-től az 1944. augusztus 23-i 
román átállásig a Dél-Erdélyben működő Romániai Magyar Népközösség elnöke. 
 
10. Gróf Teleki Pál (1879–1941) politikus, földrajztudós, egyetemi tanár, családja több 
évszázados múlja révén Erdélybe gyökeresedett. 1909-től 1913-ig a Földrajzi Intézet 
tudományos igazgatója, 1910 és 23 között a Földrajzi Társaság főtitkára. Az első világhá-
ború után Károlyi Gyula és Ábrahám Dezső szegedi kormányában kultusz-, ill. külügymi-
niszter. 1920. április 19-től a Simonyi–Semadam-kormány külügyminisztere. 1920. július 
19-től 1921. április 14-ig miniszterelnök, 1922–23-ban az ország főcserkésze. 1926-ban a 
Szociográfiai és Államtudományi Intézet alapítója. 1938-ban vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, 1939. február 16-tól haláláig ismét miniszterelnök. 
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11. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.: 1885-ben Singer Sándor és Wolfner József 
könyvkiadó és könyvkereskedő céget alapított Singer és Wolfner Irodalmi Intézet néven. 
Elsősorban gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkoztak, de előszeretettel adtak közre 
olcsó és népszerű könyveket, melyek a polgárság körében voltak népszerűek. Szívesen 
támogatták az ifjú tehetségeket, megjelenési lehetőséget biztosítottak a kezdő Ambrus 
Zoltánnak, Bródy Sándornak, Gárdonyi Gézának, Herczeg Ferencnek, Ignotusnak és 
Rákosi Viktornak. 1923-ban részvénytársasággá alakult. 1932-ben, Wolfner József halála 
után fia, Farkas István vette át a kiadó irányítását. 1943-ban Új Idők Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság elnevezéssel működött tovább. 
 


