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KELEMEN LAJOS TÖRTÉNÉSZ 

.!'A~ m~r vitathatatlan tény, bogy Kelemen Lajos az erdélyi m .. 

~ar torteneU:~k nesztora v~lt. akinek életútja a Bolyaiak városából 
~d~l~ el.: . reg! . ma~osszéki székely csaJ.adból. Kelemen Miklós 
ItélotablaJ lTOda tlszt es Csomoss Janka második. gyermekeként szi1~ 
tett Marosvásárhelyen 1877. szeptember 3O-áo. Tavaly ÜDnepcltiik 
születésének 120. évfordulÓját. Apai agon örökölte unitárius vaDását. 
Ez az ág, a nagyernyei Kelemen család a történelem folyamán egyhá_ 
zunknak lelkeszeket is adott. valamint egy alapitvaoytevót, Kelemen 
Benjámin személyében. 

Kelemen Lajos elemi- és középiskolai tanoJminyait 
szülővárosában a hires és nagy múJtú református Kollégiumban vé
gezte 1886 és 1896 között. Nevelői közül egyedül tónéoelcmtanifá. 
ról, Koncz Józsefről beszélt megkülönböztetett tisztelettel és há1ával. 
hiszen ó inditotta el életpályáján. Koncz József illonban a KoUegi
unti Nagykönyvtár őre volt, és Kelemen Lajos, amint Szabó T. Attila 
úja: "ebben a kincses házban ismerkedett meg azzal a b6vö1eneL a 
kutatás szenvedélyével. amely aztán egesz életén vegigkisérte." (vö: 
Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest. 1977. 9. 
p .) Kibontakoz6 érdek1ódésére nagy hatással volt Orbán Ba lázs mo
numentatis műve, a Székelyföld leírása, Kóvári Unió: Erdély .éllisé
gei cimü könyve és nem utols6sorban anyai nagyapja, a 48 as honvéd 
Csomoss Miklós visszaemlékezései a szabadségharcra. Az olvasmány
és elbeszélésélmények hatására Kelemen Lajos honislheJeti tirindu
lásolcat szervezett, és ezek során fedezte fel a marosszenttirá1yi. a 
marosszentannai és nyáridszentJász1ói falfestményeket, valamint az 
ádamosi unitárius templomban a legregebbi crdCtyi - a moMc.i csata 
évéből va16 (1 526) - mennyezetfcstményt. 

Hetedik gimnazista korában azon töprengett, hogy a kollésillmi 

önképz6kör fójegyzói tisltsegét elváUaija-e. Korai naplófeJ.iclyz6lei
ben így ír: .. ~n unitárius vagyok, s meggyőződésem, bogy VaUáSOm. 
igaz. Kérdés. bogy az igu ,gató (Horváth JózscO elnézné. bOI)' 
főjegyző legyek." {Kolozsvári Nemzeti Levéltár. Kelemen ~ 
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fond/40). A kollégium Crlcsilójéből. tudjuk (l~.95), hO~Y abban az év· 
ben az önképzókőr egyik aljegyzóJc lett, a kovetkezo évben. utols6 
éves korában pedig főjegyző. Az érettségire készülö Kelemen Lajos 
1895. október Il-án a kövclkezóketjegyezte fel naplójába: "Tisztában 
vagyok életem czéljávaL Ha lsten megsegít, lesze~ tanát, II megírom a 
Mezőség leírását, ha pedig nem lehetek: leszek hivatalnok., szerényen 
megbúzom magam, szerzek könyveket és élek egyedül. Ha tanár lehe
tek akkor tartok sok virágot magamnak és könyveket, mert a virág 
egész mennyországgá teszi a szobát...Magházasodni 1904 előtt nem 
szabad. Ha megcsal reményem. akkor nem házasodom meg soha. ha
nem gyűjtők pénzt, s emelem családomat.. .. Jó barátaimat scgltem, s 
gyermeköket nevelem." (KvLNemz.Lev.K.Lfondf40). Mennyi finom 
Jelld rezdülés van ezekben a sorokban! Az önmagát szétosztó, máso
kért való elésnek tudatos előrevetitese. 

A Millennium évében, 1896-ban, dr. Szádeczky Lajos kolozs· 
vari egyetemi tanár konnányképviselőként jelent meg Kelemen 
Lajosék érettségi vizsgáján. VisszacmIékezett az ígéretes ifjú által két 
évvel korábban hozzá küldött okJevélmásolatára, és a történelemból 
jól vizsgázó diákot nemcsak egyetemi továbbtanuIásra buzdította, ha
nem szándékának megvalósitásában támogatásáról is biztosította. 

Apja Kelemen Lajost a jobb keresetet biztosító jogi pályitra 
szánta, de ó az ésszeru szülói megfontolástól elteróen a tanári hiva
tást választotta. Ma már egyértelmüen állíthatj uk , hogy egyéniségéhez 
ez a pálya biztositottlegmcgfclelóbb mliködési teret. 

A Ferenc József Tudományegyetem történelcm-fóldrajz sza· 
kát végezte el 190 l-ben, és a teljes jogú tanári képesítésbez szükséges 
vizsgát t 908-ban tette le. Kelemen Lajos, Szabó T. Attilát idézve, 
"alapos, történettudományi ismeretekkel. a korszeru fOmlshaszná lat 
kivánalmainak tudatosításával a levéltári munkára felkészüIteOl" 
hagyta el az egyetem padjait (K. L: Művt. tan . 12. p.) Személyi kerel 
hiányában az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára be lyeu II muzeumi 
Könyvtárhoz kerüll napidíjasként, és iu miíködöH 1907 ószéig. 
Időközben már hannadszor bívta meg a Kolozsvári Unitáríus Kollé
gium a történelem-fóldrajz rendes tanári állására, melyről 1907. jú· 
nius 26·án naplójában így ir: "Életemnek újra fordu16jánál áJJok. Vagy 
~ost, vagy egy év mú.lva mégis kimegyek tanárnak az unitárius Kollé· 
glumba. Hosszú lépelödés. sok küzdelem után határoztam erre ma· 
gamat. Kj tudja , mí lesz a jövöm? Keseruséggel hagyom oda megslD-
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kotl és magam elé szabott pályámat. hol annyi kitartás, szeretet, ön
zetlen szolgáJat és teher alatt terveim nem váltak be. Más uton próbá. 
lok teh át céljaim felé haladni" (Kvi.Nemz.Lev:K.L. fond/40) . Az 
Egyházi Képviselő Tanács 1907. julius 27-én helyettes tanárnak meg· 
választotta, s tanári képesítő vizsgája után azonnaJ rendes tanárrá ki
vánta előléptetni. A következő évben az Unitárius Egyház levéJtárosi 
álliisának a betöltésére is felkérték. Tehát Kelemen Lajos tulajdon
képpeni levéltárosi pályafutását egyházunk levéltárosaként kezdte el. 
E két állással párhuzamosan 1908 őszétől az Erdélyi Muzeum·Egye
sület titkárak,ént is dolgozott. 

Rendkivüli emberi jellemvonásai tették Kelemen Lajost kiváló 
tanám. Történelemórái felejthetetlen élményt nyUjtottak tanitványai
nak. akik elótt .. a történelem legnagyobb alakjai is emberként: erénye
ik és gyarlóságaik meztelen valóságában jelentek meg." (K. L.: Müvt. 
tan . 12. p.) 

Tanársága idején is ö volt az Erdélyi Nemzeti MUZCU01 Levél
tára gyarapodasanak, fejlesztésének szellemi irányitója és egyben leg
odaadóbb munkása. Sok-sok embert meggyözött arról, hogy birtoká
ban levö és az erdélyi múlt írásbeliségéhez tartozó egyéni vagy családi 
okmányokat a múzeumi LevéJtárnak adja at. Ebben a munkájaban 
tanítványai, barátai, tisztelői is segítették. tgy a század végén alig 
40000 darabot számláló gyüjtemény az erdélyi történelem és társada
lom rendkívül gazdag, több, mint 600000 dokumentumot tartalmazó 
levéltárává fejlődött. . 

Az első vilagh3.ború idején a kórházhelyiséggé atalakitott Uni
tirius Kollégiumban a sebesültek szamara megszervezte a tanulók. j~ 
ték.onysági akcióit. Levelezőlapot., boritékot, cigarettát osztogatott a 
betegeknek. 1916-ban pedig a Kisküküllötől északra esó front mögötti 
területeket ~lemen Lajos bejárta Tavaszy Sándorral, hogy a veszé
lyeztetett ingó mükincseket és levéltári emlékeket összegylljtve, biz
tonsagba helyezze. 

A világháborús összeomlás előtt, 1918 tavaszán az Erdélyi 
Muzeum levéltáTosának nevezték ki, az őt igazán megillető helyre. 
Ettől fogva valóságos életterévé, otthonavá, műhelyévé a levéltár vá
lik. 1938·ban nyugdijazták. és ebben az évben a Magyar Tudományos 
Akadémia kültagjává választotta. A bécsi döntést követően, amint Ke
lemen Lajos rövid önéletrajzában írja: "Horthy Miklós konnányzó úr 
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Ó-mélt6ságatól 1940. szeptember 15.tn alvettem a soha meg se szol
galbató legnagyobb magyar kitüntetést, a magyar Corvin láncot~ . 

Nyugdijazasa ellenére a munkabinisának meg teljében levő Ke
lemen Lajost dr. Hóman Bálint, illon vallás- és közoktatási minisz
ter, az Erdélyi Nemzeti Múzeum főigazgalójáva neyezte ki. A maso
<ill: vi..l3.ghaboni végén végleg nyugdijazták, de tovabbra is nap mint 
nap eljart a Levéltárba. és mint kutató dolgozott 83 éves kaniig, majd 
hosszas ágyhozkötöttség után, 1963. július 29-en meghalt. 

Kelemen Lajos nem a terjedelmes, nagy összefoglalások, ha
nem a kisebb közlemények, cikkek, adatközlések, ismertetések meste
re volt. Kutatasi területe egész Erdélyt átfogta, és e teriUet kis részle
teiben való megvilágitásával csak egyedül Herepei Janos. a nagy 
szellemrokon foglalkozott még ily szakértelemmeL 

Tudományos munkásságának könyvészetét áttekintve megilla
pithatjuk, bogy a múltból főként a movelódés-, a művészettörténel 
néprajz és egyháztörténet érdekelte, de az irodalom es nyelvtőrténet 
területén is maradandót alkotott. fgy lett Erdély legkivaJóbb 
múvészettörténésze, az erdélyi történeti néprajzi kutatások úttöröje és 
első munkása. Az ő nevéhez rózódik a középkorvégi és új kori levéltári 
anyag helynévtörténeti kutatásainak a kezdeményezése. Az els6dleges 
források sokszÚlúségc arra ösztönözte, hogy felhívja a figyelmet a raj
z?s-címeres viseletábrázolások jelentőségére, bogy tanulmányozza a 
céhélet és ipar fejlódéset., valamint kutassa a nyomdászat és könyvtör
téneti müveszeti összefüggéseit. Kelemen Lajos több évtizedes levél
tári ~tata.sai során olyan hatalmas ismeretanyag birtokaba jutott, 
amely öt, Szabó T. Attilát idézve, az .,emlékanyag történetének sok
oldalú megk.özelitésére képessé tette."( K. L.: Movt. tan. 26. p .) Olyan 
kutatási módszert alkalmazott elsőként, amelyet ma ..komplex mód
szer néven ismenlnk. 

Kelemen Lajos unitáriua kollégiumi tanársága idején elmélyült 
egyházunk szellemi világában is. Sajnos, indulásanak éveiben egyhá
zunk nem mindig úgy viszonyult hozzá, ahogy ő ezt megérdemelte 
volna. Önéletrajzi írásában egy helyen így ír: .. A Magy'arorszagi Uni
tárius Egyház 191 l-ben megbi.zott terveZett egyházközségi monográ
fiáinak - nem megírásával, mely becsvágyam lehetett volna, hanem a 
történetír-ásra szakképzetlen papság aJtaI írt m onográfiák· szerkeszté
sével." (Molnár B. Lehel. közlő: Kelemen Lajos önéletrajza. in: 
KerMagv 1997.(103. évf.) 3-4. sz. 234. p.) Tudjuk, hogy a monográ-



fi ák közül csak egy par jd ent meg, a többit mind át kellett volna dol
gozni, de erre nem került sor_Ennek ellenére egyházunk: múlt jára vo
na tkozó adatok egész sorát tette közzé, s élete alkonyán a főgondno!ti 
tisztséggel tÜTIteUék ki szolgálataiért_ 

Kelemen Lajost nem lehe t felekezeti korlátok közé szoritani. ő 
nemcsak az unitánusoké, hanem mindenkié volt. Egyházához azon
ban rendkivül ragaszkodott, s ez tettrekészsegben és a jobbítas szán
dékától vezérelt kritikai megjegyzéseiben nyilvánult meg. Az egyház
ban tapasztalt hianyossagokra magas erkölcsi igényeinek megfelelően 
kérlelhetetlen ostorozó szigorral mutatott rá. Ezt a magatartást az élet 
minden lerültén érvényesítette. 

A kelemenlajosi következetességre jellemző módon hitéért még 
az Unitárius Teológiai Akadémia akkori hit- és erkölcstan tanoíravaI. 
G áUTy L6rinczel is összeütközésbe került. GMffy Lőrincz ugyanis túl
zott radikalizmussal kétsegbe vonta az isteni gondviselés létezését, 
amit Kelemen Lajos érthető módon nem fogadott el, és igy nyilatko
zott: " ... én a mindenséget kormányzó eró és bölcsesség bölcs gondvi
se lésében, az okok és okozatok törvényszenisegében hiszek, s é le
temben sokszor tapasztaltam Isten kezét. Nekem meggyöződesem. 
bogy mindenki megkaphatja cselekvései jutalmát és büntetését, s az 
élet minden eseményeinek okai és követelményei közt szoros össze
fiiggés van . Nincs büntetésünk és szerencsétlenségÜnk, melyre reá ne 
szolgáltunk volna, csak önzésból vagy vakságból nem tudjuk, vagy 
nem akarjuk tudni sokszor, bogy mit miért szenvedünk s mivel érde
meltük meg. Mert legköÍlnyebb önmagunknak saját hibáit elnezni s 
felejteni (KvLNemz.Lev.K.L. fond/40. 1918. április 23-i napIófe1-
jegyzés. ) 

E rövid hitvaJlásszeIÜ megfogalmazása mellett zár6gondolat
képpen mi elmondhatjuk, hogy Kelemen Lajosnak halálával eltúnt 
emberi alakja az emlékez~s szépségében még tisztábban hirdeti. főleg 
ilyenkor húsvét körül, az örökéle t ünnepén, bogy a halál nem végső 
megsemmisülés. hiszen az önzetlen szolgálatban eltöltött ember és 
tudós élete a maga páratlan gazdagságú eredményeivel. követendő 
példaadással örökre beleépül egy nép, egy nemzet erkölcsi. társadal
mi, tudományos életébe, tudatilba. 
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