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Győrfi Dénes 
 

Vita Zsigmond emlékezete dokumentumok tükrében 
(1906–1998) 

 

Születésének 105. évfordulója (1906. június 16.) megfelelő alkalom arra 
nézve, hogy fölelevenítsem az irodalmár, a művelődés- és irodalomtörténész, a 
XX. századi Nagyenyed egyik igen jeles személyiségének – s hadd tegyem hoz-
zá könyvtároselődöm – életútjának, tevékenységének, érdeklődési körének ke-
vésbé ismert, de ettől eltekintve, igen fontos és tartalmas vetületeit. 

Élete utolsó időszakában, 1989. szeptemberében összeállított Írói pályám 

c. kéziratos visszaemlékezésében így ír az indulásról: „1989 őszén hatvanöt 
éves írói pályámra, annak fontosabb eseményeire, eredményeire nézhetek visz-
sza, ugyanis 1924-ben az érettségi után a Bethlen Kollégiumból kikerülve az 
Ellenzékben jelentek meg az első cikkeim. Előzetesen a kollégium Kemény 
Zsigmond Önképzőkörében kezdhettem el irodalmi próbálkozásaimat és 1923-
ban, VII.-es koromban Kakassy Endrével együtt már részt vettem az önképző-
kör lapjának, a Haladjunk-nak a szerkesztésében. Az önképzőköri munkát ked-
ves tanárunk Jékely (Áprily) Lajos irányította, amikor egy VIII.-os tanuló az 
önképzőkörön a kuruc balladákról tartott előadást, én (hetedikesként) azt, a 
Thaly Kálmán munkásságát ismerve, erősen megbíráltam. Áprily ezért külön 
megdicsért. Azután jutalomban részesítették egy kirándulási beszámolómat (a 
Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban voltunk), a Vajda János költészetéről írt 
pályamunkámat pedig dicsérettel jutalmazták meg, és Áprily Lajos további 
munkára biztatott. Ő tanácsolta, hogy iratkozzam be a kolozsvári egyetemre 
francia szakra, mert a magyar felekezeti iskolákban akkor még nem voltak kép-
zett francia tanárok. Áprily Lajos egy dijoni nyári tanfolyamot hallgatott és an-
nak bizonyítványával tért haza, de azt itt nem fogadták el tanári diplomának. 
Áprily 1926 őszén költözött Kolozsvárra, és ott Kuncz Aladárral együtt az El-
lenzék irodalmi mellékletét szerkesztette. Ott kezdtem el „volontőr”-ként az 
újságírást. A feladatom kezdetben csak az volt, hogy  a hadbírósági tárgyalások-
ról írjak tudósításokat, de így lassan megismerkedhettem az újságírás feladatai-
val, a társadalmi és irodalmi cikkek írásának kérdéseivel.” 

 Három évi kolozsvári egyetemjárás után, 1927 őszén egyházi ösztöndíj-
jal Párizsba utazott, hol az első félévet  a Sorbonne-on, a másodikat a grenoble-
i egyetemen töltötte. „Jártam a múzeumokat, a Montparnasse-ra, a Montmarte-
ra és Versailles-ba is elmentem, irodalmi és művészettörténeti előadásokat hall-
gattam, sokat kirándultam. Grenoble számomra egy gyönyörű, az Alpok alatt 
az Istre partján elterülő egyetemi várost, kitűnő kirándulási központot és a 
franciákkal való gyakoribb találkozást jelentette. Kirándultunk fel az örök hó 
birodalmába, onnan leláttunk a Grande Chartreuse kolostorra. Azután voltunk 
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Annecyben és a napfényes Provence-ban. (…) Bretagne-ban viszont az ősi bre-
ton kultúra maradványaival találkoztam, Quemperben a viseletben, a templomi 
búcsúban, énekekben gyönyörködtem, de a breton nyelv már nem hangzik el. 
Gyönyörű a tengerpart, a szárazföld sziklái behatolnak a tengerbe. Írtam rend-
szeresen a kolozsvári lapokba.”  

 Így fedeztem fel hosszadalmas búvárkodás eredményeként a Keleti Új-
sághoz intézett színes, tartalomban gazdag, helyszíni tudósításait. Ennek 1928. 
február 2-i számában a Glozel out not Glozel? című írás vonja magára a figyelmet. 
Arról volt szó ugyanis, hogy Franciaország szívében, Vichy mellett levő kis fa-
lucskában – Glozelben – mintegy 1500 jelt tártak fel a régészek, melyek szerint 
Krisztus előtt 355-re tették ennek az írásnak az eredetét, s mely írást a régi ibé-
riai és ősföníciai írással társították. Következésképpen egyes kutatók szerint az 
egész kultúrára döntő jelentőségű ez a lelet, mert ezzel Kis-Ázsia helyett Nyu-
gat-Európa lenne a kultúra egyik bölcsője. 

 A kiszállott bizottság viszont cáfolta az állítást, és csalást jelentett. Az 
újságok homlokegyenest ellentmondó nyilatkozatokat közöltek, a közönség 
pedig jól mulatott az egész eseményen, a pró és kontra vélemények fölött. A 
Club Faubourg Glozel-vitát rendezett, mely alkalommal a zsúfolt teremben 
varróleányok és komoly professzorok izgatottan kiabáltak közbe a vita hevé-
ben. Ugyanakkor a College de France is vitát rendezett: 

„Az előadás közben – írja Vita – iszonyú lárma, kiabálás keletkezett, 
döngetni kezdik az ajtókat, az ablakokat betörik. Ezt az antiglozelista diákok 
tették. Benn iszonyú felzúdulás, egy pár diákot kidobnak, aztán folytatódik az 
előadás. Kint pedig folytatódik a lárma, éneklés, de Loth professzort nem lehet 
megzavarni, viszont rövidesen egy második ablak is betörik Glozelért. Ezzel 
elvonulnak a tüntetők, helyreáll a rend, a professzort üdvözlik. Ilyen indulatot 
váltott ki Párizsban egy archeológiai probléma. Az ügy törvényszék elé kerül.” 

 1928. február 15-én a Goncourt–Zola-ügyről, március 9-én pedig a sorra 
kerülő franciaországi választási kampány menetéről, míg 1928. március 22-én a 
régi Lyonban tett barangolásáról számol be.  

 Megtudjuk ez utóbbiból, hogy nagyságrendben a hatszázezres lakosával 
a harmadik helyet foglalja el Franciaországban; a francia kereskedelem és se-
lyem központja. Az üzletek az utcára rakodnak, az újságárus-láda reggel elha-
gyottan áll a sarkon, önkiszolgálás van, otthagyják a pénzt, senki sem törődik 
vele. A XII. században épült remek gótikus székesegyház mellett szűk kis ut-
cák, a rossz kövezeten folyik a mosogatóvíz, munkások, cselédek hangosan ko-
pognak fatalpú, hegyes orrú, szandálszerű cipőjükkel. A keskeny utcákon ho-
mályos, alacsony kis boltok, műhelyek sorakoznak, nagy feketekendős, össze-
apadt, héjaorrú, kis csipkefőkötős vénasszonyokat lehet látni mindenfelé, a há-
zak letűnt korokra emlékeztetnek: Mária- vagy Krisztus-szobrok, ajtó felett kő-
faragványok. Hosszú boltíves folyósok vezetnek be az udvarra, szűk csigalépcső 
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vezet fel a házba, melynek erős kőbe foglalt ablakai az összenyomott udvarra 
néznek. Ez még a középkori erődítéstípus emléke.  

 Pár kilométerrel odébb a kiállítás helyszínén pompás rend és áttekinthe-
tőség fogadja a látogatót. A kiállítási pavilon 1917-ben épült: 900 m hosszú, 
háromemeletes. A tudósító ottjártakor a 17-ik vásár zajlott. Megtudta, hogy 
1927-ben pl. 47 ország kereskedői vettek részt ezen a kiállításon, 1928-ban pe-
dig 311 kiállító volt jelen, 1000-et viszont helyszűke miatt kénytelenek voltak 
elutasítani. Külön pavilonnal rendelkezett Anglia, Németország, Belgium, Hol-
landia, Svédország, Finnország, Spanyolország, Svájc, Csehszlovákia, Jugoszlá-
via, Japán és Amerika. Kiállítottak fém- és gépipari, élelmiszeripari, porcelán- és 
üvegipari, villamossági, gépkocsigyártási, textil-, selyem- és gyapjúipari, papír-
ipari, csipke-, pezsgő- és borforgalmazó stb. cégek.  

„Éjfél után viszont már kihalt a város, egy-egy mulatóhely hangos még, 
és fáradt lányok kóborolnak az állomás körül.” – hangzik a végmegállapítás.  

1928. május 10-én Moziélet Párizsban címmel olvasható érdekfeszítő tudó-
sítás, melynek már első mondatából megtudjuk, hogy óriási a különbség a pári-
zsi és a kolozsvári mozi között. Minden kisvárosnak több mozija is van, Pá-
rizsban pedig napról napra szaporodnak a mozik. A párizsi közönség este fél 
kilenckor kezd tolongani a mozi előtt, kiabál, ujjong, tapsol, fütyül, „ez nem a 
komoly magyar közönség” – hangzik megállapítása. Feltett kalappal ülnek a 
helyükre, kedélyesen cigarettára gyújtanak, csak egy pár elegáns párizsi moziban 
van megtiltva a dohányzás – nem sokan bánják, ha ez nem tetszik a szomszéd-
nak. A közönség azonosul a filmmel, tapsolja, ünnepli szereplőit. Ennek a kö-
zönségnek nem elég egy pompás drámát adni, mindig kell valami aktualitás és 
vígjáték, hogy nevetni lehessen. Jól ki kell használni az időt. Ezért van csak egy 
előadás a mozikban, de ami néha 12 óráig is eltart. Minden este több részből áll 
a program, a hét aktualitásával kezdődik, azután valami bohózat, ismeretterjesz-
tő film, néha folytatásos filmregény, és csak 10 perc szünet után kezdődik az 
igazi nagy film.  

 Párizsban már nagyon differenciálódtak a mozik – írja a tudósító –, ott 
vannak a bulevárdok, pompás, előkelő luxusmozikkal, ott adják a nagy attrakci-
ókat megszakítás nélkül, hónapokon át. Ezek a mozik nemcsak filmet adtak, 
hanem komolyzenét, balettet is. Az akkori világ – szerinte – legnagyobb mozija, 
a Paramount kb. 3000 férőhellyel a mozit már cirkuszi mutatványokkal, music-
hallal kapcsolta össze, színpadán nagyszerű mutatványokat, baletteket, chanso-
nokat mutatott be.  

 A Quartier Latine egyszerű mozijai az első világháború előtti politikuso-
kat, színésznőket, divatokat vonultatták fel. Mindenki jóízűen nevetett a hosszú 
szoknyák, nagy kontyok, kalapok láttán. Groteszkké vált a múlt divatja a franci-
ák szemében, a Titanic elsüllyedése sem hozta már izgalomba a közönséget. 
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Ugyanakkor a tudományos filmek biológiai kérdéseket, a vér keringését, az álla-
tok életét, a jávai őslakók életéből merített szenzációs képeket, vallásos szertar-
tásukat, ünnepi előadásaikat, táncaikat, a vadon életét, a rizsföldek megmunká-
lását tárták föl. „De a legnagyobb sikert – állapítja meg a tudósító – vitatkozást, 
harcot kétségkívül mégis a legújabb Chaplin-film, A cirkusz idézte elő, mert 
Chaplin Párizsban is ugyanaz a népszerű színész, mint Kolozsváron, s a hatás 
Párizsban sem lehetett nagyobb, mint bizonyára Kolozsváron volt.”  

 Június 3-án Provence-beli utazásáról számol be kellő részletességgel, 
majd június 27-én ama sajátos francia étkezési módról, kínálatról tudósítja  ko-
lozsvári olvasóit.  

 „A franciák szerint legjobb a francia dohány, legfinomabb a francia 
konyha és a francia kenyér. Különben is ők nagyon sok kenyeret esznek, és azt 
mondják, hogy ez a  könnyű fehér vekniszerű kenyér azért olyan jó, mert ízet-
len, sokat lehet belőle enni, nem olyan, mint a magyar. Hiába, az erdélyi ízlés 
mégsem tudja pompásnak tartani ezt az ízetlen kenyeret, és így hónapokig ke-
nyértanulmányokat folytattam Párizsban.”  

 Sikerült is felfedeznie bizonyos kis barna rozskenyereket, melyek olyan 
súlyosak voltak, mint egy kisebbszerű malomkő, és olyan jól ragadtak, mint egy 
jófajta csiriz. Még ez sem elégítette ki. Végre kapott egy igazi zamatos búzake-
nyeret, ami olyanfajta volt mint, a Graham-kenyér. A boltban rögvest csomó 
röpiratot nyomtak a kezébe, melyekből aztán otthon megtudhatta, hogy  „eddig 
eltévelyedett gyermek voltam, mert húst és egyéb mérges dolgokat ettem, eltér-
tem őseink jó szokásától, akik igazi búzakenyérrel éltek, nem ismerték a hús-
evés szenvedélyét, és így alkoholt sem ittak.” A francia Carlos Bungé pedig 
röpirataiban azt a tanácsot adta, hogy korán reggel két pohár melegvizet kell 
inni, ezután lehet zablevesbe mártott száraz gyümölcsöt vagy nyers krumplit 
rátenni. Az ebédet salátával kell kezdeni, azután búzalevesből, búzakrokettből 
és búzatortából áll a menü. De lehet aludttejet és száraz gyümölcsöt is enni. A 
vacsora különböző búza- és zöldségsültekből és tésztából áll, amihez még kü-
lönböző italokat és feketekávét helyettesítő chokottét ajánlott.  

 „A vendéglőben rendelt búzaleves után – olvasom a tudósítást – siet-
tem egyebet is enni, mint a Bungé étlapja, s így láttam hozzá egy zöldborsóhoz, 
aminek csak az volt a hibája, hogy nem volt zöldborsó íze. Ellenben rajta volt a 
búzasült, s így higiénikusan ebédeltem. Most egy igazi búza, illetve Bungé-
specialitás jött, egy fokkal már jobban éreztem magam, kezdek elbúzásodni, 
gondoltam, ilyet még Kolozsváron a Fehér Bivalyban sem ettem, s folytattam a 
megkezdett úton. A vendégek lassan elmentek, úgy látszik bennem van meg a 
legfőbb ambíció, és hozzáfogtam a chocotte édes-kesernyés levének élvezeté-
hez. De még nem hatottak át úgy látszik eléggé Bungé úr eszméi, mert egy óra 
múlva megint húsevő lettem.”  
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1928 júliusában Páduába tesz kirándulást, s az ottani élményeiről, be-
nyomásairól július 17-én számol be a Keleti Újság olvasóinak A páduai egyetem 
magyar beszédtől hangos c. figyelemre méltó tudósításában.  

A hatalmas Victor Emanuel tér közepén szökőkutas kis kertben a páduai 
egyetemen végzett hírességek szobrai láthatók. Pápák, olasz tudósok, hadvezé-
rek mellett feltűnt Báthori István erdélyi fejedelem szobra is. „Egyszerű, durva 
kőbe vésett szobor – hangzik a megállapítás –, de 350 éves erdélyi magyar 
múltba néz vissza, az olasz–magyar kultúrkapcsolat régi tanúsága, az erdélyi 
főúr innen indult lengyel trónt hódító útjára, s már akkor tiszteletet szerzett itt 
a magyar névnek.” Az egyetem udvarán pedig a kétszáz év alatt itt végzett diá-
kok kőcímerei voltak kiakasztva, majd a folyosó falainak felújításakor festett 
címerek tűntek fel mindenütt, melyeken az angol, svéd, német nevek mellett 
egy-egy ismerős magyar hangzású nevet is felfedez a látogató: Alföldi Géza, 
Vásárhelyi József stb., és fölötte az írás: „Hungaricus”.   

„Vacsora után a Caffé Pedrochiába ül be a diákság, ők képezik a kávéház 
törzsközönségét. 8–½ 9-kor már majdnem csak magyar hangokat hallok. Mint-
ha otthon volnék. Csak a miliő más egy kicsit. Az egész napi tanulás után ide 
jön kissé felfrissülni a magyar diákság is, egy-egy hazai újság kézről kézre jár, 
így beszélik meg az otthoni eseményeket. Beszélni kezdenek az olasz életről, 
mindnyájan a legnagyobb egyetértésben élnek az olasz kollégákkal, akik igye-
keznek kellemessé tenni az idegenek itt-tartózkodását. Minden új fiú, amikor 
beiratkozik, köteles a különböző évfolyamokból egy-egy kollégát felkérni, akik-
kel aztán egy fölszentelő mulatást csapnak. Erről egy rendes okiratot állítanak 
ki, ami tele van a professzorok elleni viccekkel, csak ennek megszerzése után 
lesz valaki igazi egyetemi hallgató.” 

Augusztus 3-i leveléből megtudjuk, hogy a grenoble-i egyetem 3000 kül-
földi diákja közül a magyarok vitték el a legjobb diplomákat. Az évente július 
elején külföldi diákok részére induló szemeszteren a Comité Patronnage des 
Etrangers külön nyelvkurzusokat rendezett kezdők és haladok részére, melye-
ken a Sorbonne legkiválóbb professzorai tartottak előadásokat, akik nagy elis-
meréssel nyilatkoztak a magyarok szorgalmáról és előmeneteléről. „Minden 
négy hónapban diplomákat és certificatokat ad ki az egyetem idegenek számára, és 
örömmel hallottam – írja a tudósító –, hogy a múlt ősszel egy magyar lány kapta a 
legjobb diplomát, a télen pedig az egyetlen magyar lány, aki vizsgára állott, az elsők 
között nyerte el a certificatot. Az idegenektől annyira respektált licenc-nek is most 
tette le sikeresen az első felét egy erdélyi magyar fiú.” 

A tudósító hagyatékában is nevére kiállított, hasonló „certificat”-ra buk-
kantam, melynek francia szövege így hangzik: „Université de Poitiers. Institut 
D’études Francaises de Touraine. CERTIFICAT D’ASSIDUITÉ. Le Directeur 
des Cours de l’Institut d’Études Francaises de Touraine soussigné, certific que 
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Monsieur Sigismond Vita né le 16 Juin 1906 a Aiud, Roumanie a suivi 
régulierement les Cours et Conférences de l’Institut du 15 Juillett au 16 Aout 
1929. Tours, le 19 Aout 1929. Le Directeur des Cours. L.S.” 

Franciaországból térjünk vissza Nagyenyedre, ahova 1928 júniusában ér-
kezik haza Vita Zsigmond. Itt már várta a francia katedra. Első igazgatója a 
gimnáziumban Járai István, a kiváló, erélyes és segítőkész ember. A tanító-
képzőnek Fejes Áron után, 1929-ben Csefó Sándor a lelkiismeretes igazgatója. 
Az 1928–30-as években rendszeresen írta társadalmi, művészeti, irodalmi cik-
keit az Enyedi Újságnak, az Ellenzéknek, a Keleti Újságnak, majd 1930-tól a Pász-
tortűzben, a Hírnökben, az Erdélyi Fiatalokban jelennek meg írásai, 1931-től pe-
dig az Erdélyi Helikon is hozza cikkeit. Ez idő tájt egy új, fiatal tanárnemzedék 
– Erdélyi Gyula, András Gusztáv, Kónya Árpád, Deák Ferenc, Nemes János, a 
mintatanító – az új kollégái, akikkel nagyon jó viszonyt és barátságot alakít ki. 
Ilyen körülmények között kerül megrendezésre két fiatal enyedi tanár – Szabó 
T. Attila és Szász Árpád – szervezésében 1931-ben a Bethlen Kollégium falu-
napjára, mely alkalommal két diák: Bakó Béla és Juhász István szerepelt elő-
adással. Később mindkettő főiskolai tanár, kutató, pedagógus, az erdélyi tudo-
mányos élet megbecsült embere lett. Ugyanakkor 1930 decemberében az Erdé-
lyi Fiatalok szerkesztősége irodalmi estet rendezett a kollégium dísztermében, 
melynek a jelentőségét Járai István igazgató méltatta megnyitó előadása kereté-
ben. Ez alkalommal a kollégiumból Pogány Albert és Vita Zsigmond szerepelt 
előadással. 1937 áprilisában pedig Reményik Sándor költészetéről tartja Vita 
Zsigmond – a költő jelenlétében, népes hallgatóság előtt – székfoglaló érteke-
zését a kollégium  dísztermében. 

„Így ért minket 1940. augusztus végén a bécsi döntés – emlékezik vissza 
Vita –, amikor a sorsunkról kellett határozni… Megindult az áradat északról 
dél, délről észak felé. És felmerült bennünk a kérdés: megmarad-e a Bethlen 
Kollégium, lesz-e tanítóképző?”  

Vásárhelyi János református püspök és Nagy Ferenc tövisi esperes se-
gédletével, valamint dr. Musnai László hathatós közreműködésével a meglévő 
tagozatok mellett – gimnázium, tanítóképző –  beindult a református teológia is 
a kollégiumban. Kacsó Sándor Brassóból Enyedre való meghívása folytán az 
Erdélyi Gazda szerkesztésére kap megbízatást. Közben Vita Zsigmond kollégi-
umi könyvtáros lett, hol nagyszerű lehetősége adódott a könyvtár rejtett kincse-
inek a megismerésére és feltárására. 

1942. március elejétől kezdve azonban már nem ment olyan nyugodtan a 
munka. A szűk családi összejöveteleken kívül minden nagyobb társaság össze-
jövetelét tiltott gyűlésnek nyilvánították. Így csupán jóbarátaikkal tudtak össze-
jönni egy-egy pohár mellett, s emlékezni a régiekről beszélgetéssel, vers felolva-
sásával stb. Így látogatták meg a helybeli Horváth Jenő családot is pontosan 
akkor, amikor egy csoport teológus távozott el tőlük. De hazafelé menet kérdőre 
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vonta őket a rendőrség, s nyomban bevallották, hogy Vitáék is ott voltak. „Erre 
mindnyájunkat behívtak a szebeni hadbíróságra, és Jenőt kikérdezték, hogy mi-
féle gyűlés volt nála. Ezt azonban nem tartották veszedelmesnek, még bort sem 
ittunk. Ott kinevették az egészet, de Jenőt megbüntették. Engem pedig, amikor 
hazamentem, katonai behívó várt a temesvári ezredemhez.” Onnan Ukrajnába 
irányították, ahonnan egy hónap múlva, dr. Szász Pál kollégiumi főgondnok 
közbenjárására szabadul.  

E súlyos enyedi, háborús eseményeket rögzíti e sorok írójához intézett 
leveleiben egy nagyenyedi véndiák, Sebestyén József, aki Vita Zsigmond tanítvá-
nyaként élte át a történteket az  1940–44-es időszakban. 

Az egykori Romániai Magyar Szó c. központi napilapunkban megjelente-
tett cikkeimre reagálva intézi hozzám 2003. január 17-én első levelét Aradról, 
minek folytatásaként 2004. szeptember 16-ig (ekkor keltezi utolsó levelét) 271 
oldal terjedelemben, egy sorközzel gépelt levélhalmazon – minden sor és min-
den szó saját kezűleg kijavítva helyesírási szempontból – számol be kollégiumi, 
enyedi élményeiről, tanárairól, gyermekkoráról, diákéveiről, s természetesen 
nem utolsósorban kedvelt tanáráról és osztályfőnökéről – Vita Zsigmondról. 
Az akkori enyedi évek valóságos krónikája, mely számtalan olyan adatot tartal-
maz, amit soha sehol immár nem lehet feltárni és azonosítani. Készséggel vál-
laltam a levelezői partnerséget, s így egy tekintélyes, kötetre való dokumentum-
halmaz  birtokosa lehetek. 

Az enyedi származású, de aradi lakos többek között ezt írja első levelé-
ben: „Szeretném felvenni a kapcsolatot, megírnám még élő emlékeimet. Sajnos, 
az idő múlása, féloldali bénulásom igencsak hozzájárultak az emlékezetkiesés-
hez. Ha érdekelnek, kérlek egy pár sorban értesíts, a címedet is mellékelve, ho-
vá küldjem leveleimet.” Majd így mutatkozik be: „A volt  „Varró” utcában (ma 
Cloşca) születtem 1924. július 21-én, az 1947–48-as évekig ebben az utcában 14 
család lakott, 11 magyar és 3 román. A 11 magyar családból 7 gyermek végzett 
a Bethlen Kollégium tanítóképzőjében: Sebestyén Béla (bátyám), Sebestyén 
József, Kovács József, Kórodi Lajos, Bíró Béla, Bíró Nusika, Kocsis Árpád. 
Nem tudom van-e Enyeden még ilyen utca? Elképzelheted, milyen boldog 
gyermekkorunk volt, az említett gyermekeken kívül még vagy 16 gyermek (köz-
tük 2 román) játszadozott az utcában, a Baromvásár téren. Elmúlt, talán igaz 
sem volt, csak emlék, vagy álom az egész?” 

Az enyedi tanítóképzőt az 1944. áprilisi zavaros időkben fejezte be. Majd 
1945. április végéig katona a román hadseregben, s hadifogoly a magyar hadse-
regben. Április 20-án való szabadulása s hazaérkezése után május 1-jén, a 
Nagyenyed közelében levő Marosgombásra kap tanítói kinevezést, majd 1945. 
szeptember 1-től Csombordon tanít. 1946 tavaszán Béla bátyja Németországból, 
amerikai fogságból szabadulva érkezik haza Enyedre, s nyomban ő is állás után 
nézett. Augusztusban az Arad megyei Vadász községbe kap tanító-igazgatói állást. 
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A másik ottani kántortanítói állásra öccsét választatja meg, aki ott sem volt, 
csupán az oklevelét juttatta el. Így kerül hát ő is a bátyja családjával együtt a 
bánsági községbe. 1950. január 1-jén Gyorokra, a csángótelepre kap igazgató-
tanítói áthelyezést. Ott tanított feleségével, a bodolai születésű Keresztes Vilma 
tanítónővel, a székelyudvarhelyi tanítóképző végzősével 1969-ig, amikor egy 
tanítói állás megszűntével a központi román nyelvű iskolába kapott áthelyezést, 
s ott tanított 1984-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. 

A Vita Zsigmonddal kapcsolatos levelekből ez alkalommal csupán kettőt 
ragadok ki, melyek hűen tükrözik a kollégium és a város nyomasztó hangulatát 
azokban a háborús években, de ugyanakkor a diákoknak, személyesen a levél-
írónak osztályfőnöke iránt való ragaszkodását, tiszteletét, megbecsülését.  

Az alábbi levél 2003. február 4-én volt keltezve: 
„1942. május 2-a, Zsigmond nap. Vita Zsiga (így neveztük magunk 

között) kedves magyar–francia, osztályvezető tanárunkat köszöntöttük 
fel. Nem emlékszem milyen napra esett. Mi, VI.-ikosok, már máskor is 
felköszöntöttük. Első óránk magyaróra volt. Az osztály már korán reg-
gel, a tornakert s a temető közötti orgonabokrokról fehér és kék virág-
szálakat, zöld ágakat (tuja, fenyő), előtte való nap a piacról tulipánokat 
szerzett, s feldíszítettük az osztályt. A tanári asztalt is feldíszítettük. Az 
előző napon szerzett tulipánok ki voltak szépen nyílva; én is hoztam öt 
szál, különböző színűt Feri bátyám virágkertészetéből (fehér, sárga, pi-
ros, kék, lila színűt, akkor kezdtek divatba jönni a fodros, úgynevezett 
papagáj és holland tulipánok). Társaim közül az egyik megjegyezte: – Te 
Jóska, milyen tulipánokat hoztál, ki sincsenek nyílva, a bimbók még félig 
zöldek! Alul helyezték el, rájuk a többi kinyíltakat… 

A Tanár úr bejött, elénekeltük az éneket, a Bibliából előírt textust s 
a rövid imát felolvasva, Horváth Berci – ő volt a legbátrabb – felköszön-
tötte. A Tanár úr megköszönte, levezette a magyarórát. Kicsengetés után 
kiválasztott egy szép, fehér s egy lila orgonaágat, egy fenyő- és egy tuja-
ágat. A tulipánok között válogatva, kezébe vette az én öt tulipánomat, s 
ezt mondta: – Fiaim, köszönöm a megemlékezést!… A többi virágot, 
ágacskákat vigyétek a tanári sírokra! 

Másnap, május 3-a. Nagyszünet. Szaladok a folyóson ki az udvarra. 
Szembe jön velem Vita tanár úr. Megfogja a galléromat, behúz az ablak-
mélyedésbe, szemembe néz:  

– Te csavargó! Hol voltál tegnap este? – Hű, ebből nagy baj lehet – 
villant át az eszemen… 

– Tanár úr kérem, a sétatéren labdáztunk. 
– Azután hova mentél, hol voltál?  
Be kellett vallanom az igazat. 
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– Tanár úr! … Estefelé, úgy  6–7 óra körül lementem a várba, majd 
elsétáltam a várfal előtti kiskert előtt, az emléktábla felé, bedobtam egy 
fehér tulipánvirágot… 

– Te szerencsétlen! Tudod-e, mit csináltál? Az iskolánkat nagyon 
nagy bajba sodorhattad volna!… Ide figyelj: felejtsd el amit csináltál!… 
Senkinek egy szót se szólj! Hallgass, mint a sír! 

– Igenis, tanár úr! 
A szemének a nézése megenyhült. Kopasz fejemre egy barackot 

nyomott. Elengedte a galléromat, gyengéden hátba vágott. 
– Futás az udvarra! –  szólt rám. 
Na, ezt jól megúsztam. Ugyanis azokban a háborús években min-

den tiltva volt: este 6 óra után csak szülői kísérettel lehetett, különösen a 
főutcán járni; tilos volt a csoportosulás, a hangos beszéd, a magyar be-
széd (Vorbiţi numai româneşte! hirdették a kifüggesztett táblák) és sok 
egyéb tiltások… Mi, diákok, a kihágásokat magaviselet levonással, súlyo-
sabb esetekben a tandíjkedvezmény elvesztésével szenvedtük meg. 

Elteltek az évek… Tanító lettem… 1950. január 1-jén Vadászról 
áthelyeztek Gyorokra, a csángótelepi iskolába, mint igazgatót. A téli, ta-
vaszi, nyári vakációk idején mindig meglátogattam Enyeden Édesanyá-
mat, 1954. augusztus 25-i haláláig. 

Az egyik tavaszi vakációban – nem emlékszem, melyik évben – 
1950–54 között, egy csokor tulipánnal felsétáltam Édesapám sírjához… 

A Magyar utcán felfelé menve, kb. a közepe táján, egy kinyílt ablak-
ban megláttam Csefó Sándort, volt igazgatónkat. A Felenyedi utcából 
költöztek le. Másnap, késő délután, egy tulipáncsokorral meglátogattam, 
elbeszélgettünk. A tulipánokat nézve a vázában, rámutatott egy fehér tu-
lipánra. 

– Édes fiam! Emlékszel-e arra a napra, amikor Vita tanár urat név-
napján felköszöntöttétek? 

Mire célozhat igazgató urunk, fordult meg az eszemben… 
– I-i-igen!  Dadogtam… 
– Este, te egy fehér tulipánt dobtál az emléktábla felé. A többi virá-

got, a fehér és lila orgonát ki dobta be? 
– Igazgató úr, igazán nem tudom!… Felsiettem (már sötét volt) az 

utcán a temetőbe, fel az Őrhegy aljáig, a sétatérre s onnan haza… 
Nem tudtam elképzelni, miért hozta fel az esetet. 
Tovább folytatta: 
– Másnap reggel, május 3-án, mint minden reggel, már 6 és 7 óra 

között az irodámban voltam. A nyitott ablakból a kiskert felé néztem. 
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Észrevettem két civil ruhás férfit, a kerítés mellett álltak, nagy beszélge-
tés közben az iskolaablak felé mutogattak, majd elsiettek. Kinéztem… 
Hát az emléktáblától nem messze, a füves, eléggé bozótos kertben észre-
vettem egy fehér tulipánt, egy elég nagy, szép fehér és két-három lila 
orgonaágacskát… Gyorsan a pedellus után! 

– Kimenni azonnal! A kiskertből összeszedni, eltüntetni a virágo-
kat! 

Rátonyi bácsi, meg Varga bácsi (ha jól emlékszem ő volt a pedellus) 
kiszaladtak, összeszedték a virágokat, eltüntették… 

Egy kis idő múlva megjelent az előző két civil a Siguranţa főnöké-
vel. A kerítés előtt nézelődtek ide-oda járkálva, majd a kiskertbe bemen-
ve keresgéltek, de semmit nem találtak (talán a füvet meg a bozótot)… 
Elmentek! 

– Képzeld el, mi történhetett volna, ha megtalálják a virágokat! 
Körülbelül tíz év elteltével értettem meg az akkori tudatlanságom-

ban elkövetett tettem, milyen súlyos következményekkel járhatott volna, 
ha az igazgató úr nem figyel fel. A fehér tulipán (a fehér orgonavirág) el-
árult engem. Vita tanár úr azért szorított a sarokba (ablakmélyedésbe), 
vallatott ki, s rám parancsolt: – »Felejtsd el!« A többi virág bedobása, tár-
saim neve, ma is titok maradt.” 
 

A 2003. március 21-én papírra vetett terjedelmes leveléből az alábbi jel-
legzetes visszaemlékezését ragadom ki: 

„1942. május havának egyik szombatján Vita Zsigmond osztályve-
zető tanárunk azt mondja Bartalus Sanyinak (ő is kintlakó volt, a 
Felenyedi utcában lakott):  

– Sanyi fiam! A jövő héten ellátogatsz a Felenyedi út végén, a tégla-
gyár után letelepedett cigánycsaládhoz. Megbeszéled velük, hogy a jövő 
hét szombatján, délben meglátogatjuk, talán még vásárolunk tőlük vala-
mit a néprajzi múzeum számára! 

Meg is történt… Sanyi az egyik magyarórán jelenti, beszélt a cigá-
nyokkal, szombaton délben várnak minket! 

Vita tanár úr előzőleg, osztályvezetői órákon többször érdekes, fi-
gyelmünket lekötő órákat tartott a székely népművészetről, kézügyesség-
ről, népmesékről, azok szépségeiről, változatosságairól… 

Szombaton, 12 órakor, hárman kintlakók, a tanár úrral elindultunk. 
A bentlakók az iskolában maradtak, nekik az ebédre, a vityire is kellett 
menniök. Az úton tanár urunk székely szavakkal szórakoztatott minket. 
Például: hogyan nevezik a székelyek a fenyőfa lehullott, száraz tűleveleit? 
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Az egyik szó kimondva olyan szépen zengve szólt, de sajnos 60 év óta 
egyszer sem hallottam, és bizony elfelejtettem. 

Kiértünk a Felenyedi út végére, a Muzsina-féle útról letértünk, 
megérkeztünk a késeket készítő cigány családhoz. Már vártak. Ki voltak 
már költözve a szabadba; ott volt a lábbal hajtott fa- és kőszéntüzelésű 
gép, ahol a vasmegmunkálást végezték; arrébb pedig a cigányné a három-
lábon felfüggesztett kis üstöcskében főzöcskélt. A falécekből, deszkada-
rabokból összeállított asztalon edények, használt kések, fakanalak, csodá-
latos rendetlenségben. Oldalt, ugyancsak egy asztal két X lábon; azon 
szépen, nagyság szerint elrendezve, szebbnél szebb, csillogó, változatos 
nagyságú és formájú kések. Vita tanár úr egyenként megnézegette őket, a 
mesterrel hosszasan elbeszélgetve állandóan jegyzetelt; a családtagok ne-
vét, életkorát, honnan jöttek stb. Egy kis baj akkor történt, amikor a 
gyermekek nevét is fel akarta jegyezni; egy szempillantás alatt eltűntek. A 
család tagjai vitába keveredtek. A mester dicsérte, magyarázta késeit, ta-
nár úr jegyzetelt… Még a lécekből, deszkadarabokból összeállított asztalt 
is jól megszemlélte alulról- felülről. Miután végignéztük a kések soroza-
tát, tanár urunk átment a cigányasszonyhoz, megnézte a háromlábon álló 
kis üstöcskét, az asztalról felvett három késecskét: egy kacorszerűt, egy 
kb. 10 cm-es kést és egy hosszabb, szélesebb pengéjűt, de a sok fenéstől, 
használattól már régen elkoptatott kést. Odaadta az asszonynak, mossa 
meg, a nyelét súrolja le, száradjon meg: ezeket meg fogja venni. A mester 
megfogta a tanár úr karját, visszavitte a másik asztalhoz, hangos szóval, 
szóáradattal dicsérte újból a késeit; válogasson és vegyen, ne azokat a 
már agyonköszörült késeket. Sanyi látva, hogy a tanár úr elég kellemetlen 
helyzetbe került, a tanár úr háta mögé került, integetett a cigánynak, majd 
a tenyerével a szeme előtt mozgatva mutatta, jelezte: a tanár úr egy kissé 
zavarodott; diáknyelven meg van »süsülve«… Megtörtént a csoda: a mes-
ter cigányul odaszólt a feleségéhez, s egyszerre elhallgattak, csend lett… 
Az asszony az elmosott, megszáradt késeket a tanár úr elé tette. A tanár 
úr megköszönte, az asszony kezébe adott 5 lejt (akkor 5 lej volt egy pakli 
dohány cigarettapapírral). A cigányasszony nagy alázattal, többször haj-
longva megköszönte, visszament az asztalához. Mi elköszöntünk, a tanár 
úr a három kést és a jegyzetfüzetét a táskájába tette, s hazaindultunk. Le-
érve az útra, a tanár úr körül menve beszélgettünk, nevetgéltünk, tárgyal-
tuk a látottakat. A tanár úr előáll:  

– Nem tudom mi lelte ezeket a cigányokat, olyan kínálásba voltak! 
Már érezni lehetett a hangjukon a bosszúságot, hogy nem akarok a szép 
késeikből vásárolni, s egyszerre olyan csendesek, alázatosak lettek!  
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Mi már nem bírtunk magunkkal! Kitört belőlünk a nevetés! Sanyi:  
– Tanár úr, ne tessék megharagudni… Bocsánatot kell kérnem… 

Elmondhatom a titok nyitját?  
– Mondjad fiam! – Látva, hogy mi, hogy nevetünk, sejtette, itt va-

lami turpisság van!  
– Tanár úr! Amikor a cigánnyal nagy vitatkozásban volt, a háta mö-

gött álltam, s azt mutattam a cigánynak, hogy a tanár úr egy kissé »lö-
kött«! A cigányok azért hallgattak el s lettek olyan alázatosak! 

A tanár úr is hangosan, jóízűen felkacagott.  
– Nahát, te Sanyi, dicsérem az eszedet, hogy tudtál olyan gyorsan 

ilyesmit kitalálni? Megmentettél! A cigány nem engedett volna el addig, 
míg kései közül meg nem vásárolok legalább egyet!  

Megborzolta Sanyi fején lévő világosbarna, sörte haját. A nagy ne-
vetés közben én is előállok: 

– Tanár úr, tessék elhinni, mi is féltünk egy kicsit! 
– Mitől, te? 
– Attól tanár úr, hogy olyan nagy szakértelemmel vizsgálta a ci-

gánymester deszka- és lécdarabokból összetákolt asztalát… Attól fél-
tünk, azt is megvásárolja… S most cipelnénk a hátunkon az iskolába, a 
néprajzi múzeumba!  Erre újból nagy nevetés, viccelődés! A tanár úr jó-
kedvében vicceket mondott az ő diákkorából (1920 körül), az akkori diá-
kok emlékeiből. Jékely Lajos… Áprily Lajosról, a magyar nyelv tanáráról, 
az emlékezetes enyedi diákkirándulásokról mesélgetett. Elmondtuk mi is, 
osztálytársak, egymást hogyan neveztük el, s tanárainkat is milyen névvel 
említettük magunk között: Tanár urat csak Zsigának; Erdélyi Gyula tanár 
urat Spencerről, a híres pedagógusról: Spencinek; Juhász Albert interná-
tusi felügyelő urat: Te, te kisfiam; Kónya Árpád tanár urat: Loapinak; Fü-
löp doktor urat: Muszulynak; Horváth Jenő lelkész-tanár urat: Pápuának; 
Horváth Zoltán tanár urat, mi is mint kollégái: Tutukának, feleségét, 
Elekes Ida kedves tanító nénit, a mindenki által szeretett tanító nénit fér-
je után csak: Tutukánénak; Zalányi Istvánt: Zatyinak; Delly Szabó Géza 
zenetanárunkat Piskotának… Ezekre emlékszem, ezen kedves, igazi, iga-
zán szeretett tanárainkra, és még a többiekre, akik tanítottak, neveltek, ha 
szükséges volt, megbüntettek, de mindig éreztük szeretetüket, értünk va-
ló küszködésüket. 

Így értünk az iskolába Vita Zsigmond osztályvezetőnkkel 2 és fél-
órás emlékezetes séta után a néprajzi múzeumnak gyűjtött három ké-
secskével. 
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Kedves Dénes Öcsém! Hatvan év távlatából: akkor én 18 éves vol-
tam… Ma a 79-ikhez közeledem! Vajon elhihető-e? Vajon nem egy me-
se, egy öreg enyedi véndiák meséje-e? Te döntsd el, mennyit ér ezen 
iromány! … Lehet, hogy ha valaki 20–50 év múlva elolvassa, megmoso-
lyogja! Ilyen volt valamikor az élet a Bethlen Kollégiumban? Ez is elég 
lesz, hiszen ez is újabb emlékeket ébreszt majd fel, ha még lesz 
Nagyenyeden élő magyar ember!”. 
Közben az enyedi tragédia folytatódott. 1944 őszén ugyanis elkezdődött 

az enyedi magyar értelmiségiek összegyűjtése és Târgu Jiuba való internálása.  
„Engem akkor már az Iparos Önképzőkörben ideiglenesen berendezett 

internálótáborba internáltak – olvasom kéziratos önéletrajzában. – Ott volt ve-
lem a kollégiumból Elekes Viktor, Jarosievitz Zoltán, Horváth Zoltán, Vass 
Albert és ifj. Veress István. Velünk együtt internálták a magyar intézmények 
vezetőit, dr. Müller Jenőt a fiával, és Nagy Miklóssal együtt Szigethi Bélát, 
Tövissy Gézát (Hangya Szövetkezet), Fűzi Sándort, Kacsó Sándort, és velünk 
volt Hamar Béla bukaresti ref. lelkész, valamint Szász Ferenc gazdasági felügye-
lő is.”   

Tíz hónapi fogva tartás után szabadult társaival egyetemben, és térhetett 
vissza Nagyenyedre 1945 májusában, hol rögtön katedrát is kapott a Bethlen 
Kollégium tanítóképző tagozatán. Ott tevékenykedett a továbbiak során 1952-
ig, amikor – önéletírása szerint – elkezdődtek az áskálódások a tanári karban, 
ugyanis a kommunista rendszer nem tűrhette az osztályellenséget. E folyamat-
nak Kolozsvárról büntetésből Enyedre helyezett Csehi Gyula és felesége volt a 
fő kezdeményezője és lebonyolítója. „Ennek Horváth Zoltán volt első áldoza-
ta, akinek bankigazgató volt az apja. Ez súlyos bűn volt.”  

Majd így folytatja Vita Zsigmond: „Ezután következtek a támadások el-
lenem, természetesen baj volt a nemesi származásommal és nem voltam mun-
kásivadék, nem taníthattam osztályharcos szellemben. Egyszer a könyvtárban 
megnéztem valamit Féja Géza irodalomtörténetében. Turnovszky Sándor, a 
könyvtár igazgatója, ezt elmondta a kantinban és kisütötte, hogy Féja fasiszta 
író. Ez már súlyos hiba volt, megindították ellenem a vizsgálatot. Csehi Gyula 
mindjárt vállalta, hogy felülvizsgálja a tanításomat, és persze Csehiné is csatla-
kozott az ő véleményéhez, hogy Eötvöst vagy József Attilát nem tanítottam 
osztályharcos szemlélettel, hibás a tanításom. Akkoriban nem volt tantervünk, 
tankönyvünk, József Attila költészetéhez alig lehetett hozzájutni. Talán ezt 
hangsúlyoztam nála leginkább: „Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi dol-
gunk és nem is kevés.” Valóban ezt tartottam mindnyájunk legfőbb kötelessé-
gének. 
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Az ügy a helyi néptanács elé került, és Vita minden védekezése ellenére, 
felbontotta munkaszerződését. Ezek után  találkozott egy román helybeli tanár-
ral, Iustin Salanţiuval, akivel csak kollegiális viszonyban volt, de együtt érzett 
vele. Salanţiu azt tanácsolta, hogy menjen fel Bukarestbe Nistor miniszterhez, 
aki régebben enyedi tanár volt, s forduljon hozzá, mert biztos segíteni fog rajta. 
Nyomban a fővárosba utazott, s Diomed Bedeleanu segítségével, akit Enyedről 
ismert s aki inspektorként mindig jóindulatú jegyzőkönyvet vett fel tanításáról, 
sikerült bejutnia Nistor miniszterhez, „aki szívesen fogadott, leültetett, és azt 
mondta: Én ismerem Önt, tudom, hogy tisztességesen élt. Menjen csak nyu-
godtan haza, elintézzük az ügyét.” Ennél többet igazán nem várhattam. Meg-
könnyebbülve utaztam haza. Két hét múlva kiszállott hozzánk egy magyar ins-
pektornő, kihallgatta a tanártársaimat, a diákokat, s megnézte az előző évi ma-
gyar dolgozatokat is. Mindenki kedvezően vallott rólam. Így tehát megelégedet-
ten utazott vissza.”  Két hét múlva értesítést kap, miszerint visszahelyezik joga-
iba.  

Mivel az új tanév már megkezdődött, a Bethlen Könyvtárban vállalt 
könyvtárosi állást, hol a továbbiakban Turnovszky Sándorral együtt folytathatta 
tevékenységét, majd ennek Kolozsvárra való távozása után Dankanits Ádám 
könyvtárigazgató vezetésével gazdagítja munkásságát.  

Alig pár év múlva viszont ismételten zaklatás tárgya Vita Zsigmond. A 
helyi néptanács újra el akarja mozdítani állásából. Most igazgatója, Dankanits 
Ádám a megmentője, aki 1958. január 31-én terjedelmes memoriumban indo-
kolja meg Vita szakmai, tudományos képességeit, s a Bethlen Könyvtárban való 
nélkülözhetetlen jelenlétét. Ezt követően a néptanács 1958. február 14-én inté-
zett átiratában helybenhagyja Vita Zsigmond könyvtárbeli további tevékenysé-
gét, s ott is marad 1968. augusztus 31-i nyugalomba vonulásáig.  

Azonban nyugdíjas évei sem zajlanak gondmentesen. Ezt bizonyítja ha-
gyatékában kéziratban megtalált s Gere Mihályhoz, a Magyar Dolgozók Taná-
csa országos elnökéhez 1976-ban intézett levele is, melyben házkutatásról és ez 
alkalommal bizonyos könyveinek elkobzásáról tesz panaszt, s mely első ízben 
kerül a nagy nyilvánosság elé. 

„Gere Mihálynak, a Magyar Dolgozók Tanácsa elnökének.  Bukarest. 
Alulírott dr. Vita Zsigmond, nagyenyedi lakos, a Romániai Írószövetség 

tagja, nyugalmazott könyvtáros, miután több ízben jelentettem a Kolozsvári 
Írószövetségnek, valamint a kérdéssel megbízott Sütő András írótársamnak 
Marosvásárhelyt, hogy a Fehér megyei Milícia megbízásából 1976. 10. 22-én 
Chiş Iuliu ezredes és Goiciu Ioan őrnagy hivatalosan kiszállottak a lakásomra 
és ott az én engedélyemmel ellenőrizték a könyvtáramat, mivel egy névtelen fel-
jelentés szerint a Bethlen Könyvtárból elvitt értékes könyvek, nyomtatványok 
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vannak nálam. Ismételten kérem a jogos tulajdonomat képező könyvek vissza-
adását. 

A házkutatás alkalmával különböző indokokkal a következő könyveket 
vették el tőlem: Illyés Gyula: Magyarok (egy benne levő régi pecsét nyoma mi-
att); G. Iulius Caesar: Commentarii de bello Gallico (1797); Benkő Josephus: Imago 
inclitae in Transsilvaniae nationalis siculicae historico-politica (1791), megvizsgálás vé-
gett a nemzeti kincsek megyei bizottságához. 

Továbbá politikai tartalmuk miatt: Az Erdélyi Magyar Párt körlevele; Kerik 
Mihály: A magyar föld; Fohászkodás hadakozások idején (Tompa László verse az 
Erdélyi Helikonban); Harcunk Erdélyben (Erdélyi Helikon, 1. szám). 

A fentieken kívül egy kézirat, egy Hitel-kötet és egy Reményik-kötet, ame-
lyeket visszaadtak. 

Tekintettel arra, hogy az ellenem felhozott vád hamis volt, amit az is bi-
zonyít, hogy 1968. július-augusztusban a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kikül-
döttjével való könyvtári ellenőrzés után átadtam a könyvtár leltárát, és a Ko-
lozsvári Egyetemi Könyvtár mindent rendben találva, addigi munkásságomat is 
rendben találta, és a további felelősségtől és munkától nyugdíjazásom miatt 
1968. aug. 31-i dátummal felmentett, másrészt pedig, hogy a két fent jelzett 
könyv nem tartozik a könyvritkaságok közé, ezeket szükség esetén nyilvántart-
hatja a nemzeti kincsek megyei bizottsága, de a tulajdonos további tulajdoná-
ban maradnak.  Kerik Mihály könyve a magyar földreform előkészítését szol-
gálta történelmi bevezetés után, amelynek azonban különös jelentősége nincs, 
és végül pedig az Erdélyi Helikon, amelynek két számát elvitték, de nem ismerték 
fel az elvtársak, hogy a ma is értékelt, humanista szellemű folyóiratok közé tar-
tozott. 

Kérem ezeknek a könyveknek, folyóiratoknak a visszaadását. Legfőkép-
pen G. Iulius Caesar: De bello Gallico c. és Benkő Josephus: Imago inclite in 
Transsilvania… c. családi örökségként jogos tulajdonomat képező könyveket és 
az Erdélyi Helikon c. irodalmi folyóirat 1942–43-ban (?) megjelent két számát, 
amelyek semmiképpen sem sorolhatók a soviniszta, fasiszta jellegű kiadványok 
közé, és egyetlen rendelet sem tiltotta meg azoknak a könyvtárakban vagy ott-
hon való megőrzését.” 

Nincs tudomásom a szóban forgó  kiadványok visszaszolgáltatásáról. 
Az 1989-es fordulat Vita Zsigmond életében, szakmai munkásságában is 

jelentős fordulatot jelentett. Befejezésül itt és most csupán egy igen fontos 
mozzanatot elevenítenék föl. 1990-ben a budapesti Református Teológia dísz-
doktorrá avatta, melyre hivatalos értesítést és meghívást is kapott, melyre alábbi 
pár soros levélben válaszolt: 
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„Tisztelt Professzor Úr! Kedves Barátom! 
 
A budapesti Református Teológia felém forduló figyelmét és a díszdoktorrá ava-

tásom tervét tisztelettel és alázattal köszönöm, de erre méltatlannak tartom magamat, és 
a pesti ünnepségen nem vehetek részt, mert nincs útlevelem, és kilátásom sincs arra, hogy 
azt megkapjam. 

Az egészségi állapotom nagyon gyenge, erős fejfájásaim vannak és szédülök, így 
jórészt feküdnöm kell. Hivatalokba nem járhatok. Az útlevél-kérvényezők száma olyan 
nagy, hogy még azok sem kapták meg az útlevelüket, akik a kérésüket márciusban (!) 
beadták. 

Augusztusban orvosi kezelésre Marosvásárhelyre kell mennem.  
Ismételt köszönetem kifejezésével maradok tisztelő hívük.” 
 
Kolozsvár, 1990. VII. 3. 
 
Így élt, így munkálkodott, így küzdött a sorssal, a hatalommal Vita Zsig-

mond tanár úr,  így  vált  – Sütő András szavaival – „tűzfelelőssé” egy életen át 
Nagyenyeden, Bethlen Gábor városában, kollégiumában és könyvtárában. 

Tiszteletteljes főhajtással áldom becses emlékét! 
 

Felhasznált irodalom 
 

A Bethlen Könyvtár levéltára. 1944 – 1989. 
A Bethlen Kollégium Értesítői. 1930–1944. 
Enyedi Újság. 1922–1930. 
Enyedi Hírlap. 1930–1940. 
Vita Zsigmond hagyatéka a Bethlen Könyvtárban. 
Keleti Újság. 1925–1930. 
Ellenzék. 1925–1930.  
Erdélyi Helikon. 1930–1935. 
Haladjunk. A Bethlen Kollégium „Kemény Zsigmond” Önképzőkörének folyó-

irata. 
Sebestyén József kollégiumi véndiák levelezése. 2003–2004, Arad. 
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