
ttörõ és alapozó volt az erdélyi magyar
történetkutatásban és  -írásban, aki –
miután számos sorstársával együtt  a
kérlelhetetlen történelmi események

kényszerpályára térítették – a járható úton tovább-
ra is következetesen a mesterség szabályai szerint
végezte  azt a munkát, amire elhivatottságot érzett.

Születésének hetvenedik évfordulóján tisztelõi
munkásságát összefoglaló tanulmánnyal,1 vala-
mint addig megjelent írásai könyvészetével kö-
szöntötték.2 A születése nyolcvanadik évforduló-
jára kiadott Emlékkönyvben közölt, majd 2006-ig
kiegészített könyvészete jóformán felöleli egész
életmûvét.3 Életérõl, munkásságáról, szemléletérõl
az említett könyvészet II. fejezetében feltüntetett
interjúkban beszél, a róla szóló írásokról pedig a
III. fejezet tájékoztat. De ezek közül az 1945 és
1990 közöttiekben saját és a kérdezõk hibáján kí-
vül számolnunk kell a korra jellemzõ visszafogott-
sággal, az ön- és másfajta cenzúrákkal. Beszélgeté-
sei közül leginkább azokból meríthettünk, ame-
lyek a megélt több mint kilencven esztendején át-
ívelve szólnak az utolsó pillanatig szellemileg
friss, a végzetes kórral szembenézõ életérõl, pályá-
járól és mûvérõl.4 A kutató tehát egy hosszú alko-
tó élet megbízható forrásai alapján vizsgálhatja a
Jakó-életmû genezisét, értékelheti minõségét és
idõállóságát. Ez szakszerû tudománytörténeti fel-
adat, amire az erre nem szakosodott szerzõ nem
vállalkozhat. Azonban mint aki közelrõl követhet-
te munkásságát, bõven merített írásaiból, megkí-
sérli összegezni az életpályát és -mûvet, mindig
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Ebben a korszakban a
becsületes, a szakma
szabályaihoz ragaszkodó
kutatók túlélési 
lehetõsége az óvatosság
és az elvek feladása
nélküli alkalmazkodás
volt.

KISS ANDRÁS

JAKÓ ZSIGMOND (1916–2008)
Túlélés, kényszerpálya, alkotás

Részlet a Jakó Zsigmond 90. születésnapján elhangzott köszön-
tõ kiegészített szövegébõl.

Ú



szem elõtt tartva a változó korszakokat és az alkotás lehetõségeit. Hiszen életútja so-
rán három fõhatalom-változást ért meg, és szenvedõ alanya volt egy olyan társadal-
mi rendváltozásnak, amely nem forradalmi úton következett be, hanem egy nagyha-
talom fegyvereinek erejével.

Jakó Zsigmond 1916. szeptember 2-án született Biharfélegyházán, ahol agrármér-
nök édesapja egy magyarországi viszonylatban nagybirtoknak minõsülõ uradalom-
ban gyümölcsöztette szaktudását. Élete elsõ évei a nagybirtokhoz tartozó Ágostma-
jorhoz kötik, de a magyar társadalomban akkor impériumváltozás néven emlegetett,
az elsõ világháborút követõ fõhatalom-változás annyi magyar családéhoz hasonlóan
a Jakó család életébe is beleszólt. A család az akkor már Romániához csatolt nagy-
apai birtokra, Micskére költözött. Jakó Zsigmond élepályája tehát vidékrõl indult,
amely az évszázadok folyamán kiapadhatatlan tiszta forrása volt a magyar kultúrá-
nak, felmenõi pedig a vidéki birtokos réteghez tartoztak.  

Elemi és középiskolai tanulmányait követõen 1934-ben beiratkozott a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karára, a történelem, latin, mûvészet-
történeti szakra. Az egyetemi életben járatlan fiatalember szilárd céltudatossággal
igyekezett tájékozódni történészi szakosodását illetõen. (Nem tudunk arról, hogy ko-
ra mûvelt fiataljaihoz hasonlóan elkötelezettje lett volna akár a Szabó Dezsõ, akár a
Németh László nevével fémjelzett szellemi mozgalmak valamelyikének, illetve aktív
tagja lett volna valamelyik diákszövetségnek. Arról sem tudunk, hogy különösebben
érdekelte volna a népi és urbánus irodalom körüli vita. Mint ahogy arról sem, hogy
késõbb, a könyv- és mûvelõdéstörténet elkötelezett kutatójaként munkáihoz elen-
gedhetetlen széles körû mûveltsége mellett a kortárs irodalom is különösebben érde-
kelte volna.5 Annál jobban érdekelte azonban a történeti szakirodalom, amit folya-
matosan nyomon követett. Már egyetemi hallgató korában elkezdte rendszeresen be-
szerezni ennek termékeit, amelyeket könyvtári örökségeire építve, közismert
következettességgel gyarapított, létrehozva a legteljesebb és nagy értékû erdélyi tör-
téneti magánkönyvtárat. Rövid tájékozódás után a történetkutatás mellett döntött. Ez
annyira szilárd és következetesen követett választása volt, hogy a bölcsészhallgatók
zömétõl eltérõen nem is iratkozott be a Tanárképzõ Intézetbe.

A budapesti egyetemen akkor a történelemoktatás virágkorát élte. Olyan neves
egyetemi tanárok elõadásait hallgatta, mint Szentpétery Imre, Domanovszky Sándor,
Hajnal István, Mályusz Elemér, Hóman Bálint és Szekfû Gyula.6 A már középiskolás
korában, Hajdúböszörményben fegyelemre és kemény helytállásra nevelt diák úgy
vélte, az életében felmerült kérdéseire Mályusz Elemér népiség- és településtörténe-
ti elõadásain és az azóta történeti iskolaként elismert Mályusz-szemináriumban kap-
ja meg a választ. Elhatározásától az sem tántorította el, hogy az egyetemi hallgatók
berkeiben az a hír járta, Mályusz professzor kérlelhetetlenül szigorú, és megkövete-
li a felállított mércének megfelelõ eredményeket. Választásával eldõlt, hogy a fiatal
egyetemi hallgató a medievisztika és a kora újkori történelemben való szakosodás út-
jára lépett. Doktori disszertációját pátriájáról, Biharról írta meg Bihar megye a török
pusztítás elõtt címmel. A Budapesten 1940-ben megjelent mûvet több kiváló törté-
nész ismertette. Egész életében kitüntetõ elismerésnek tekintette, hogy a doktorátus
megszerzése után Mályusz professzor maga mellé vette  gyakornoknak, és ezáltal
részt vehetett a Település- és Népiségtörténeti Intézet szervezési munkálataiban. To-
vábbi elismerésként 1942-ben kötetben kiadott disszertációja megkapta a Magyar
Tudományos Akadémia Kõrösi Flóra-jutalomdíját.

Ausztriai tanulmányút után és a Magyar Országos Levéltárban elsajátított korsze-
rû archivisztikai ismeretekkel 1941-ben Kolozsvárra helyezik, az egyetem mellett a
legtekintélyesebb tudományos intézménybe, az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretei-
be tartozó Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába. Itt szembesül Kelemen Lajos élet-
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mûvével, az erdélyi magyar levéltárképzõktõl begyûjtött levéltári anyaggal, azzal a
páratlanul gazdag gyûjtõlevéltárral, amit Kelemen Lajos a korszerû levéltári szemlé-
lettel, zömével teljes levéltárak begyûjtésével hozott létre. De felmérte azt is, hogy
ennek az óriási forrásbázisnak a mûködését és használhatóságát jóformán kizárólag
Kelemen Lajos bámulatos ismeretanyaga és páratlan memóriája biztosítja. Tisztában
volt azzal, hogy az addig elért eredmények tiszteletben tartásával, a korszerû
archivisztika szellemében és módszereivel az újítások elkerülhetetlenek. Meg kell ál-
lapítanunk, hogy az elõtte álló feladatok valóra váltásához személyében mind az
archivisztika, mind a történetkutatás terén alkalmas személy jelenik meg az erdélyi
tudományosságban. Az erdélyi középkori és kora újkori történeti források nyelvének
ismeretével, kiváló szakmai képzettséggel lát hozzá a munkához. Már 1942-ben az
Erdélyi Tudományos Füzetek (a továbbiakban ETF) 133. kiadványaként megjelenik
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárának múltja és feladatai címû munkája, ami az
említett felmérés alapján felvázolt munkaprogramnak tekinthetõ. Kelemen Lajos em-
beri nagyságát bizonyítja, hogy teljes mellbõséggel fiatal munkatársa célkitûzései
mellé áll, így biztosítva az állandóságot és következetességet az új szemléletû levél-
tári munka valóra váltásához.7 A pályakezdõ Jakó Zsigmond kedvezõtlen körülmé-
nyek között látott munkához. A levéltári munkán, kiadványok szerkesztésén, saját
kutatómunkáján kívül a háborúba sodort országban gondoskodni kellett a levéltári
anyag biztonságos óvóhelyre szállításáról és elhelyezésérõl is. Szakszerû évi jelenté-
sei a Levéltárban folyó munkálatokról, a jövõbeli tervekrõl úttörõ jellegûek az erdé-
lyi levéltári irodalomban.8 1944-ben új tájékoztató jellegû levéltári segédletet indít
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára címmel, a Levéltárban õrzött anyag könnyebb
kutathatósága érdekében. A sorozat elsõ füzetében Valentiny Antal közremûködésé-
vel a torockószentgyörgyi Toroczkay család levéltárát ismerteti, éspedig a középkori
iratokat regesztákban, az újkoriakat pedig a fasciculusok tartalmi bemutatásásval.9

Ezzel egyidejûleg nem hanyagolja el egyéni kutatómunkáját sem. Ugyancsak 1944-
ben megjelenteti A gyalui vártartomány urbáriumai címû kötetét. A Mályusz-iskola
szellemében és módszereivel megírt munka is úttörõ alkotás az erdélyi konskripciók
irodalmában. Az urbárium hiteles közzétételén túlmenõen bevezetõjében a vártarto-
mány népességének mélyreható vizsgálatával, jegyzeteivel a vizsgált terület valós
múltját eleveníti meg. A mû idõállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
vártartományhoz tartozó terület és népessége kutatásában szinte hat évtized eltelté-
vel is megkerülhetetlen forrás. Ugyanazzal a szemlélettel és módszerrel megírja
Belsõszolnok és Doboka vármegye magyarságának újkori történetét.10 Ezt követõen a
történeti események az ígéretes alkotómunkát kényszerpályára terelik. A település-
és népiségtörténet a kárhoztatott diszciplínák sorsára jut, annyi más tudományággal
és kutatási tárggyal együtt. Azonban az említett kutatói vonulat egy késõi hajtásának
tekinthetjük Aranyosszék múltbeli társadalmának tömör összefoglalóját.11

A Szolnok-Doboka magyarságáról szóló kötet, benne a Jakó-tanulmánnyal ma
már könyvritkaság számba megy. Ez is a megjelenése évében bekövetkezett történel-
mi változások áldozata lett. A nyomdából alighogy kikerült könyvet  Désen raktároz-
ták el, de a bekövetkezett kultúrapusztító korszakban jelentõs magyar, román és né-
met munkák tömegével együtt ennek is a papírzúzda lett az osztályrésze, akárcsak
Bónis György középkori  hûbériséggel és rendiséggel foglalkozó kötetének – vagy a
Bolyai Tudományegyetem akkori döntéshozóinak elévülhetetlen szégyenére – Hor-
váth Barna ugyancsak 1944-ben megjelent és az egyetemen tárolt Angol jogelmélet
címû kiváló mûvének is. Az 1944. október 11-én Kolozsvárra bevonuló szovjet had-
sereg egy új korszak „beköszöntõje” volt. Egy olyan korszaké, amely megszüntetett
minden önálló létet, életformát, és szigorú sorompók közé szorította a szellemi tevé-
kenységet, gondolkodást, alkotást. A sorompók pedig csak a párthûség, pártosság fe-92
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lé nyíltak meg. A történetkutatás terén megszabták a preferenciális témákat, alapo-
san „lekáderezett” személyeket, akikkel foglalkozni kellett vagy lehetett, kijelölték a
„tiltott területeket”, és kilúgoztak az emberek tudatából minden olyan múltbeli érté-
ket, amit „ideológiailag” károsnak minõsítettek. Ez volt az a keret, amelyben a közös-
ségi intézmények mûködhettek, amíg eleve elrendelt sorsuk beteljesedett – és ez volt
az a  keret, amelybe a további években Jakó Zsigmond  kényszerpályája is beszorult. 

Bár levéltárosi mûködése, egyetemi tanári tevékenysége, kutatói és történetírói
munkássága párhuzamosan, olykor összefonódva haladt, a jobb áttekinthetõség ér-
dekében a három munkaterületet külön-külön, egymást követõen kíséreljük meg
összefogni.  […]

Az egyetemi tanár. A jól képzett fiatal medievistát már Kolozsvárra érkezése után
múzeumi levéltárosi beosztása mellett kinevezték a Ferenc József Tudományegyetem
tanársegédjévé, majd egyetemi oktatói pályája a Bolyai Tudományegyetemhez kötõ-
dik. Ez az egyetem más volt, mint azok, amelyeket addig ismert. A pártállamnak kel-
lemetlenné vált autonóm Kolozsvári Tudományegyetemet a hatalom a nemzetközi
joggyakorlat megsértésével úgy szüntette meg, hogy taktikai okokból egy új magyar
egyetemet létesített, a Bolyai Egyetemet. Nyilvánvalóan ideiglenes jelleggel, hiszen
a párt kezdettõl fogva nyilvánosan is ellenezte egy önálló magyar felsõoktatási intéz-
mény létezését. Viszont az új intézményt teljesen saját intenciói szerint szervezte
meg, úgyhogy ez az egyetem jóval az ország többi egyeteménél elõbb vált a hatalom
szempontjai szerint szervezett intézménnyé. Jakó Zsigmondnak tehát olyan univer-
sitashoz kellett alkalmazkodnia, ahol az oktatás folyamatába az egyetemi tanár addi-
gi függetlenségét a pártbizottság, a tanulmányi igazgató, a szovjet tanácsos, fõ ideo-
lógusok, tanszékvezetõk, sõt a gazdasági hivatal munkáskáder beleszólásai korlátoz-
ták. A tanári karban pedig elismert szakemberek mellett képzetlen, a párt bizalmát
élvezõ személyek jelentek meg. A tanárnak alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy van-
nak kiemelt témák, mint például a parasztháborúk, felkelések, forradalmak, a job-
bágyság, de még inkább a munkásmozgalom és a párt története. Mellõzték a városi
polgárság történetét, és ha netán egy az „elnyomó osztályhoz” tartozó személyrõl
nem lehetett elhallgatni elismerésre méltó tevékenységét, annak értékelésekor hoz-
zá kellett tenni, hogy az illetõnek azonban „osztálykorlátai” vannak. Az elõírt szem-
lélet mellett kötelezõ jelzõket kellett használni. Így, amíg részesei voltak a hatalom-
nak, Ana Pauker és Vasile Luca neve mellõl nem hiányozhatott a „rettenthetetlen
harcos”(vajnica luptãtoare/vajnicul luptãtor) minõsítés. Jakó Zsigmondra a középko-
ri egyetemes történet, valamint a segédtudományok oktatását bízták. Nem tartozott
az elsõ hallásra magával ragadó elõadók közé, ráadásul a középkor az akkori szem-
lélet szerint nem számított „jelentõs” korszaknak, az „illetékesek” pedig a diákok fi-
gyelmét nagy igyekezettel terelték más korok és tudományágak felé. Az a diák azon-
ban, aki figyelmesen hallgatta elõadását, maradandóan értékes ismereteket halmo-
zott fel jövõbeli pályájához. Az egyetemi tanár Jakó Zsigmondot ugyanis a nagy szak-
tudás, a lelkiismeretesség és a rárótt oktatói feladatok maradéktalan teljesítése jelle-
mezte. Így például paleográfiai óráit mindig elõre kiválasztott erdélyi oklevelek fel-
használásával tartotta meg. Híressé váltak latin paleográfiai óráihoz erdélyi források-
ból gondosan készíttetett hasonmás táblái.  Az órákon pedig nem szorítkozott csu-
pán a szövegek olvastatására, hanem a korszerû írástörténeti szemléletnek megfele-
lõen diákjaival elemeztette a kibocsátó kancellária vagy személy hatáskörét/társadal-
mi szerepét is. Nyugdíjba vonulása után pedig a segédtudományok oktatását folyta-
tó egykori kollégái elõadásaikhoz az õ kurzusának román fordítását használták.12

Tanársága idején bevezették az úgynevezett szakmai gyakorlatokat, amelyek ke-
retében vizsgák után a diákokat egy-egy intézményhez osztották be, hogy ott részt
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vegyenek annak munkájában. Ez az intézkedés nem volt népszerû sem a diákok, sem
az intézmények körében. Ezért sok helyen a gyakorlatot afféle elõvakációként kezel-
ték. Jakó azonban ezt a feladatot is komolyan vette. A gyakorlatok során vezetésével
igen hasznos munkát végeztek diákjai az Állami Levéltár raktáraiban az anyag rend-
szerezésével és rendezésével. Gyakran kivitte õket a Házsongárdi temetõbe is, ahol
a hallgatók több, földbe süllyedt síremléket ástak ki, köztük a jelenleg legrégibb há-
zsongárdi sírkövet, Felten Waida kolozsvári polgárét. Azért pedig, hogy a mûemlék
jellegû síremlékeket megóvják a pusztítástól, Sipos Gábor, Varga Árpád és társaik
ezekre a a román monument istoric (mûemlék) rövidítését jelzõ „MI” feliratot festet-
ték. A titokzatos felirat, abban a korban, amikor nem lehetett tudni, hogy ki áll egy-
egy intézkedés mögött, egy ideig védelmet jelentett a megjelölt síroknak.13

Egyetemi tanárként Jakó Zsigmond tagja volt a Román Akadémia Történeti Inté-
zetének is. Itt megbízást kapott, hogy vegyen részt a készülõ Documente privind isto-
ria României, a DIR-ként ismert középkori oklevéltár erdélyi, C sorozat munkálatai-
ban. Tudatosan mellõztük a „szerkesztésében” kifejezést, mert a kor szokásainak
megfelelõen a kiadvány élén egy gondosan kiválogatott személyekbõl álló szerkesz-
tõbizottság szerepelt, akik közül csak David Prodan volt jártas az erdélyi okleveles
anyagban, de õ is kora újkori oklevelekkel foglalkozott, és a munkálatok irányításá-
ban valójában nem vett részt. Az irányítás a fõszerkesztõ, Mihail Roller kezében
összpontosult. Ennek a sorozatnak az 1350-ig kibocsátott okleveleket magába fogla-
ló kötetei a román forráskiadványok leggyengébb sorozatát képezik. Az erdélyi C so-
rozat szellemi munkásai a szerkesztõbizottság két kiváló medievistája, Francisc Pal
és Jakó Zsigmond irányításával dolgozó szakértõk voltak. A gondosan elõkészített
forrásokat õk másolták le korszerû átírási szabályokat követve, és normális körülmé-
nyek között az átírt anyagot elõ lehetett volna készíteni kiadásra. A munkálatoknak
ebben a szakaszában következik be a korra jellemzõ torzulás külsõ hatásra. Egy, a fõ-
szerkesztõnek tulajdonított ostoba utasítás végrehajtásaként a közlésre alkalmas la-
tin szövegeket le kellett fordítani románra, és a kötetekben ezek a fordítások jelen-
tek meg, hogy – az utasításnak megfelelõen – a „nép” is olvashassa a forráskiadvá-
nyokat. (Az a szerencsétlen nép, amelynek soraiból sokakat akkor pofoztak be a
szovjet kolhozok mintájára megalakuló termelõszövetkezetekbe, vagy néhány liter
tej miatt szabotázs vádjával hurcoltak bíróság elé. A kisiparosokat pedig hasonló mó-
don szorították be szövetkezetekbe.) A nép ugyan nem olvasott forráskiadványokat,
viszont ezzel a közlési módszerrel a kutatókat megfosztották attól a lehetõségtõl,
hogy az eredeti szövegeket használhassák. A fordításokat két kitûnõ latinista, egye-
temi tanár, Teodor Naum és ªtefan Bezdechi készítette. Azonban ennél a mûvelet-
nél sem hiányoztak a „szakmai” utasítások. Ha a szövegben olyan szavak fordultak
elõ, amelyeknek latinból képzett román megfelelõjük volt, a fordítóknak nem ezeket
kellett használniuk, hanem a Kárpátokon túli ószláv oklevelezésbõl kialakult termi-
nológiát. A communitas és universitas (mint közösség) szavak fordításakor nem
használhatták a comunitate szót, hanem csak az obºte kifejezést, a consilium pedig
nem lehetett consiliu, hanem kötelezõen sfat. Egy másik ostoba eltorzulás az akkor
„fokozódó osztályharc” (vagy a nemzettudat megsemmisítése?) jegyében történt és-
pedig a szöveg végén, a jelzetben. Az osztályellenség besorolású cédulák levéltárai-
nak feltüntetése a jelzetben nem az egész mûvelt világban alkalmazott gyakorlat sze-
rint történt, hanem a levéltár megnevezését egy kód helyettesítette. Így például az
iktári Bethlen család levéltárának a kódja 16 XVI volt, a Jósika hitbizományi levéltá-
ré viszont 70 LXX.14

Ennek a „rendhagyó” DIR-sorozatnak Jakó Zsigmond közremûködésével volt
azonban két kiemelkedõ terméke is, amelyek úttörõnek és értékállónak bizonyultak.
Közülük elsõnek a forráskiadvány két bevezetõ kötetét említjük. Ezek szerzõi a ku-94
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tatásokhoz nélkülözhetetlen segéd-alaptudományokkal foglalkoznak. Erdélyi vi-
szonylatban az említett kötetekben a két kiváló medievista, Jakó Zsigmond és
Francisc Pal tanulmányainak értéke elvitathatatlan. Jakó írásainak a tárgya az erdé-
lyi vonatkozású 12–16. századi latin források paleográfiája, illetve a hasonló vonat-
kozású pecséttan a 16. század végéig. Francisc Pal oklevéltana a 11–15. századi ha-
sonló vonatkozású okleveles anyaggal foglalkozik, akárcsak 11–15. századi vonatko-
zású kronológiája. Bár az ország történetírásában nem voltak ismeretlenek a hason-
ló munkák, ezek nyugati, fõleg francia szerzõk (Giry, Bouard, Prou) nyomán közelí-
tették meg a tárgyalt diszciplínákat, és így jól ismertették az alapfogalmakat, ám pél-
dáikban is azok forrásjellegét tárgyalták, holott a hivatkozott szerzõk által bemuta-
tott írásbeliség idõben sem azonos az itteni írásbeliséggel, ezért e termékek is külön-
böznek egymástól. Jakó Zsigmond és Francisc Pal tanulmányai azért úttörõek, mert
tanulmányaikat elsõként alapozzák az erdélyi vonatkozású, jórészt itteni kancellári-
ák által kibocsátott okleveles anyagra. Ugyanakkor pedig alapvetõek, mert mind a
mai napig nélkülözhetetlenek az itteni középkorkutatásban. Jakó Zsigmond esetében
pedig azért figyelemre méltó a kötetben megjelent paleográfia, mert a népiség- és te-
lepüléstörténeti kutatásoktól a hatalmi szemlélet által „eltérített” kutató paleográfiai
kutatásait írástörténetire szélesítve éppen jövõbeli kutatásai egyik fõ vonulatát jelzi.
A DIR-kötetek mellett az ugyancsak Jakó Zsigmond közremûködésével megjelent
másik figyelemre méltó munka a teljes ábécét átfogó középkori latin szójegyzék,
amely mind a mai napig az egyedüli ilyen jellegû mû. Az akkori évek szerkesztõi tor-
zításai azonban ebben a munkában is tetten érhetõk, ugyanis nincsenek feltüntetve
a szerzõk. 

Jakó Zsigmond egyetemi tanári pályája sem mentes a kor tüneteitõl. 1947-ben
ugyan kinevezik egyetemi rendes tanárrá, 1949-ben pedig osztályvezetõi megbízást
kap, de a felsõoktatásban 1952-ben bekövetkezett „Szent Bertalan-éjszakájának” õ is
áldozatul esik, akárcsak Szabó T. Attila. Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila ugyan nem
voltak párttagok, így hát nem az elvtársi leszámolások áldozatai, de az egész mûve-
let feltárása megkívánja, hogy minden esetet a nagy összefüggések keretében külön
vizsgáljunk. (Néhány héttel halála elõtt, arra a kérdésre, pontosan mi volt ellene a
vád, azt válaszolta, hogy erre nem válaszolhat tárgyilagosan, mert nem volt jelen az
ülésen, csak hallomásból értesült egyrõl-másról. Viszont már az ülés elõtt eljutott
hozzá, hogy mivel vádolják, ezért õ egy, az akkori rektornak, Nagy Istvánnak címzett
emlékiratban tisztázta magát a vádakat illetõen, és ezt az emlékiratot szolgálati úton
az akkori dékánnak, Cselényi Bélának adta át továbbításra. Miután évek múlva
visszakerült az egyetemre, utána kívánt nézni beadványa sorsának, de nem találta
nyomát sem a dékáni hivatalban, sem a rektorátuson.)  Az egyetemrõl való eltávolí-
tásán kívül más gondok is tetézték nehézzé vált életét: kényszerlakhelyre
„ítélt”szüleirõl és nagynénjérõl is gondoskodnia kellett. Végül is intézeti külsõ mun-
katársnak megtartották, mert az itt folyó középkori forráskiadásban munkája nélkü-
lözhetetlen volt. 1954-ben azonban ismét visszatérhetett az egyetemre. Viszont négy
évtizednyi kiemelkedõ egyetemi tanári munkája és elismert szakmai kiválósága elle-
nére – egy kedves barátom más összefüggésben használt megállapításával élve – a
két egyetem, ahol tanított, nem tisztelte meg önmagát azzal, hogy államvizsgai szak-
dolgozat, illetve doktorátus vezetésével bízta volna meg. Nyugdíjba vonulását köve-
tõen pedig nem kapta meg az emeritus professzor címet, ami doktorátus vezetésére
jogosulttá tette volna. 

Áttekintve egyetemi tanári pályáját, foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy
hagyott-e Jakó Zsigmond maga után tanítványokat. Azokon az egyetemeken, amelye-
ken tanított, már nem mûködött az a szemináriumi rendszer, mint az õ szakosodása
idején, és – mint említettük – sem szakdolgozatokat, sem doktori képzést nem irá-
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nyított, amelyek alkalmasak lehettek volna tanítványok képzésére. Mindezek elle-
nére tanítási módszereinek ismeretében válaszunk egyértelmû igen. Szemináriumai,
paleográfiai, elsõsorban latin paleográfiai gyakorlatai nyújtottak erre lehetõséget.
Ezek minõsége már önmagában felkeltette azon hallgatóinak érdeklõdését, akik a kö-
zépkori és kora újkori kutatások iránt vonzódtak. Közülük választotta ki azokat, akik-
kel megítélése szerint érdemes volt foglalkozni. Ezt követõen figyelte pályájuk ala-
kulását, munkásságukat, és az is elõfordult, hogy addig még nem kellõen tisztázott
tematikák felé irányította õket. A jakói tanítás és indíttatás után önálló arculattal je-
lentkezõ tanítványok közül, akiknek értékét már saját nevük fémjelezte, megemlít-
jük a sajnos már néhai Tonk Sándort, a mûvészettörténész Kovács Andrást és Sipos
Gábort. De ide kell sorolnunk a szerencsétlen balesete következtében derékba tört
pályájú Varga Árpádot, akinek a gyógyíttatása érdekében sokat tett, miután pedig ki-
derült, hogy gyógyíthatatlan beteg, Sipos Gábor segítségével nagymértékben segítet-
te, hogy tovább dolgozhasson és közölhessen. Meg kell említenünk azokat a román
hallgatóit is, akik közül ma már többen ismert medievisták, és Jakó Zsigmondot vall-
ják tanítójuknak a latin nyelvû források közlését illetõen, és születése kilencvenedik
évfordulóján a Colloquia hasábjain köszöntötték õt. Tanítványai következõ nemze-
dékei azok közül kerültek ki, akik nem voltak diákjai, de munkájukat az általa újra-
indított vagy kezdeményezett rangos forráskiadványok szerkesztõjeként irányította.
Ezek közé tartoznak az Erdélyi Történelmi Források köteteiként megjelent erdélyi ki-
rályi könyvek „kancellistái”, a gyulafehérvári  hiteleshelyi anyagot közlõ, valamint
az elsõ Torda vármegyei protocollumot kiadó „nótáriusok”, akárcsak a cegei Wass-
levéltár okleveles anyagának és az Erdélyi okmánytár kiadását folytató regesztázók.
Ezek,a fiatal tanítványok már bizonyítottak, és azon az úton haladnak, hogy a mes-
terüktõl elsajátított tudást saját elképzeléseikkel ötvözve önálló szakemberekként le-
gyenek ismertek. Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy az arra érdemesekkel órákat
töltött munkája megbeszélésével. Nem volt könnyû Jakó Zsigmond tanítványának
lenni. A hajdúböszörményi kemény fegyelem egyezett alkatával, ezért azt érvénye-
sítette tanítványaival szemben is. Igényessége és állandó újabb, jobb megoldásra tö-
rekvése próbára tette tanítványait, de azok elkötelezettsége és mesterük iránti tiszte-
lete meghozta az eredményt.

A kutató és történetíró termésének, ennek értékének leghitelesebb tanúbizonysá-
ga munkásságának könyvészete. Ez felment bennünket az alól, hogy e területen vég-
zett munkásságáról leltárszerûen szóljunk, viszont annak bemutatásával szeretnénk
foglalkozni, hogy az orosz megszállás után milyen körülmények között, milyen lég-
körben volt kénytelen folytatni munkáját kényszerpályája vonulatain. Tudomásul
kellett vennie, hogy egyetemi tanulmányai helyén új fejvadászat indult, amelynek
mesterei zömmel áldozattul esett, és ebben tudományos kutatói státusukhoz méltat-
lan könyöklõk denunciálókként vettek részt. Itt sem volt jobb a helyzet, a pártirányí-
tású történetírás torzulásainak példáit az elõzõ részben már ismertettük. A történé-
szeknek történeti „szent könyveket” kellett követniük, és a történelem kijelölt hõse-
ivel ugyanúgy ajánlatos volt foglalkozni, mint ahogy az alakuló cipész- vagy borbély-
szövetkezetek is ezek neveivel „ékesítették” cégtáblájukat. Voltak kárhoztatott terü-
letek és tiltott témák, mint ahogy a közremûködésre történõ meghívást valamilyen
sugallatra készülõ kiadványba nemhogy nem illett, hanem nem volt tanácsos eluta-
sítani. Ezek a kirakatba szánt kötetek többnyire a hatalomnak idõnként a nemzetisé-
gi kérdés megoldásáról szóló nyilatkozatait voltak hivatottak bizonyítani. Munkatár-
saik közé meghívtak nem párttag, de vitathatatlan szakmai tekintélynek örvendõ
személyeket is. Ezeknek a köteteknek eklatáns pédája az 1972-ben Koppándi Sándor
által szerkesztett A romániai nagyarság címû kötet. Ebben Jakó Zsigmondtól egy már96
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korábban megjelent szakmai írást közöltek. De nem volt tanácsos bizonyos nyilatko-
zatok vagy egyéb írások aláírását sem megtagadni. Ebben a korszakban a becsületes,
a szakma szabályaihoz ragaszkodó kutatók túlélési lehetõsége az óvatosság és az el-
vek feladása nélküli alkalmazkodás volt.

Következésképpen megjelenése elõtt egy munka három szûrõn keresztül jutott az
olvasóig. Ezek sorrendben a következõk: a szerzõ öncenzúrája, amit a kiadóé követ,
mad a hivatalos cenzúra mondja ki a végsõ szót.

A könyvészet tanúsága szerint 1947-tõl, az Erdélyi Múzeum-Egyesület ellen meg-
indult hajszát, majd az egyetemrõl történt eltávolítását követõen egész 1953-ig Jakó
Zsigmondnak nem jelent meg önálló munkája. Az 1951-ben a bibliográfiában feltün-
tetett munkák középkori forrásközlésében közremûködését említik, ez azonban inté-
zeti kutatói feladataihoz tartozott. 1953-ban a Kolozsvárt kiadott Sudii ºi cercetãri
ºtiinþifice IV. kötetében Istoricul manufacturilor de potasã din Valea Ungurului ºi
Cãlin címmel megjelent közleménye tulajdonképpen egy 1950-ben, a magyarmezõ-
tanyai és kalini hamuzsírhuták történetérõl írt tanulmányának román változata. (Az
eredeti teljes szöveg 1956-ban jelent meg a Gazdaságtörténeti tanulmányok 2. füze-
teként.) A tanulmány tárgyát illetõen különbözik a szerzõ addigi munkáitól. Viszont
tudományos kutatási módszerét tekintve az általa jól ismert Bánffy család levéltára
eredeti iratainak felhasználásával ez a gazdaságtörténeti munkája is írásainak szo-
kott magas színvonalához illeszkedik. Ezt követõen, a település- és népiségtörténeti
kutatások ellehetetlenítésének idején a Mályusz- tanítvány két másik jeles professzo-
ra, Szentpétery Imre és Hajnal István nyomdokain megtalálja kutatásainak fõ pász-
táit: Hajnalt követve az erdélyi középkori és kora újkori írás és írásbeliség történeté-
nek, valamint mind az írás, mind  mûvelõi társadalmi szerepének feltárása, az írás-
beliség termékei áthagyományozási útjainak vizsgálatát, illetve Szentpétery nyom-
dokain a korszerû középkori oklevélkiadás meghonosítását. 1955-tõl már megjelen-
nek az írástörténetté szélesedett útjelzõ paleográfiai tanulmányai. Az említett évben
napvilágot lát a laikus írásbeliség kezdeteirõl írt tanulmányának francia változata, a
következõ évben pedig az eredeti magyar szöveg, illetve román változata. Ugyanab-
ban az esztendõben a DIR már említett két beveztõ kötetében közlik pecséttani és pa-
leográfiai tanulmányát, amelyet szintén ismertettünk a fentebbiekben. Az utóbbi
már jelzi azt az új, korszerû paleográfiai szemléletet, amit szerzõje a jövõben követ-
ni fog. A könyvészetét figyelmesen áttekintõ vizsgálódó felfigyelhet arra, hogy az
egymást követõ írások új kutatási vonulatának összefüggõ darabjai, és arra hivatot-
tak, hogy mozaikkockákként alakítsák ki a végsõ mûvet, a szintézist. Szó esik ezek-
ben az írásokban (gyakran román változatban is) az új paleográfiai szemléletrõl, az
írásbeliség mûvelõinek rétegében bekövetkezett változásokról a világi írástudók tér-
hódítása és társadalmi státusuk medszilárdulása vonatkozásában, az erdélyi oklevél-
írás fejlõdésérõl. Sorra kerül az íróanyagok vizsgálata is, de nem marad el a hártyát
követõ erdélyi hagyományos íróanyagnak, a papír gyártásának ismertetése sem. Az
erdélyi papírmalmok történetének követése elvezeti e papírmalmok által használt
vízjegyek azonosításához és rendszerezéséhez. Ennek eredményeként készül el az a
munkája, ami véleményünk szerint külön figyelmet érdemel: a Sudia Universitatis
Babeº-Bolyai Series historica 1962. és 1964. évfolyamaiban két részben megjelent Az
erdélyi papírmalmok feudalizmuskori történetének vázlata. Ebben a 16. századtól
1848-ig foglalkozik az erdélyi papírgyártással, és közli az addig feltárt és azonosított,
a papír provenienciáját jelzõ, az azt elõállító papírmalmok által használt vízjelek ha-
sonmását. (A tanulmány ugyan 1989-ben megjelent a Levéltári Közleményekben is,
úgy véljük azonban, hogy a mai fejlett technikai lehetõségeket felhasználva a mun-
ka új kiadása egy olyan kutatási segédeszközt kínálna a kutatóknak, mint a nyugati
világban használt, Briquet összeállításában kiadott vízjel-gyûjtemény.) De nem ma-
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radnak ki a vizsgálódásból az írásbeliséget kézírással mûvelõ kódexmásolók sem,
ami többek között alkalmat ad az erdélyi Corvinákról szóló írása megjelentetésének,
és nem maradnak ki az oklevelek és más iratfajták „scribái” sem, mint ahogy szere-
pelnek az írást nyomtatásban terjesztõ, nyomdák és nyomdászok (Hoffgreff György,
Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós, a szebeni Filip Moldovanu, a váradi
Hoffhalterek). Hasonló következetességgel és alapossággal ismertet meg az írásbeli-
ség termékeit megõrzõ, áthagyományozó levéltárakkal, levéltárosokkal, az iratok ke-
zelésének szabályozásával, de megismerjük írásaiból az erdélyi könyvtárak történe-
tét, a könyveket kezelõ könyvtárosok munkásságát, valamint a jeles magánkönyv-
gyûjtõk egész sorát. Ebben a vonatkozásban példaként csupán Batthyány Ignácot és
Timotei Cipariut említjük. Végül az önmagukban is értékes mozaikkövekbõl össze-
áll a mû. Radu Manolescu társszerzõségével 1971-ben megjelenik a Scrierea latinã
în evul mediu címû osszefoglaló kötet, gondossan összeválogatott hasonmásokat tar-
talmazó melléklettel. (Magyarul A latin írás története címmel Budapesten adták ki
1987-ben.) Itt foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy az erdélyi vonatkozású la-
tin írás történetét kimerítõen ismerõ és a munkát alaposan elõkészítõ Jakó Zsig-
mondnak szüksége volt-e társszerzõre. A választ a pártállam hivatalos történetszem-
léletében találjuk meg. Ilyen jellegû munkát akkor csak az egységes három román or-
szág jegyében lehetett kiadni. Márpedig ennek a szemléletnek az értelmében foglal-
kozni kellett a Kárpátokon túli, kevésbé elterjedt és ismert latin írásbeliséggel is. Jakó
Zsigmond viszont az önmaga által felállított mércének megfelelõen ennek a résznek
a megírására nem tartotta magát illetékesnek. Ezért választotta társszerzõnek Radu
Manolescut, aki jól ismerte a paleográfia általános kérdéseit és kitûnõen a Kárpáto-
kon túli latin írásbeliséget. Meg kell állapítanunk, hogy korrekt és jól képzett társ-
szerzõnek bizonyult. A tartalomjegyzékbõl kiderül, hogy Radu Manolescu foglalko-
zott az írásbeliség általános alapfogalmaival és a Kárpátokon túli írásbeliséggel, Jakó
pedig értékesítette erdélyi vonatkozású, felhalmozott tudását. A jó együttmûködést
bizonyítja az is, hogy egyeztetés céljából Radu Manolescu Jakó Zsigmond vendége-
ként hosszabb ideig együtt dolgozott szerzõtársával. A kötet legnagyobb értéke ab-
ban áll, hogy folytatva a DIR bevezetõ köteteiben közölt paleográfiájának módszerét
követve hazai anyagon követi a latin írás történetét és szakítva azzal, hogy az írás-
beliséget csak a középkor idõhatárain belül tárgyalja, a latin írás alkalmazását a 18.
század végéig, a reneszánsz írás elterjedéséig nyomon követi. 

Ekkor azonban a rá jellemzõ céltudatossággal és jó szervezõképességgel már elõ-
készítette életmûve két kiemelkedõ állomásának, a kolozsmonostori konvent jegy-
zõkönyveit bemutató munkájának, illetve erdélyi okmánytárának megjelentetését.
Mielõtt azonban a két nagy mûvel foglalkoznánk, vessünk egy pillantást más jelen-
tõs munkájára is, miután papírzúzdába juttatta a hetvenedik életévét betöltõ Kele-
men Lajost köszöntõ Erdélyi Múzeumot, a hatalom nyilván konjunkturális okokból
engedélyezte, hogy az egyetem égisze alatt jelentessenek meg az immár nyolcvan-
éves Kelemen Lajos köszöntésére egy kötetet. A szerkesztõbizottságba Bodor And-
rást, Cselényi Bélát, Jancsó Elemért, Jakó Zsigmondot és Szabó T. Attilát nevezték
ki. A kötet szerkesztésének irányítását Jakó Zsigmond végezte, Az Emlékkönyv Ke-
lemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára címmel Kolozsvárt 1957-ben
megjelent háromnyelvû kötetnek különös jelentõséget ad, hogy neves magyar, ro-
mán és német szerzõk mellett jelen van benne szinte az egész erdélyi magyar kuta-
tógárda a fiatal kezdõkkel együtt. Jakó maga a Kolozsvár-kutatásban új utat nyitó Az
otthon és mûvészete a XVI–XVII. századi Kolozsváron (Szempontok reneszánszkori
mûvelõdésünk kutatásához) címû tanulmányával szerepel. Meg kell még említe-
nünk az ugyancsak Jakó Zsigmond irányításával megjelent más munkákat is. 1979-
ben és 1980-ban napvilágot lát Csetri Elek, Jakó Zsigmond és Tonk Sándor, illetve98
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Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor és Tonk Sándor szerkesztésében a Mûve-
lõdéstörténeti tanulmányok két kötete. Ezekben is több fiatal, azóta magának nevet
szerzett kutató jelenik meg, de Jakó Zsigmond vonatkozásában e vállalkozás azért
jelentõs, mert szerepelnek benne a már említett tanítványai, részben általa sugallt
írásokkal, részben támogatását élvezve. 1966-ban közzéteszi többéves kutatásai
eredményeként  a gredistyei dák vár maradványai feltárásának történetét. Az Acta
Musei Napocensis 1968, 1971, 1972. és 1973. évi évfolyamaiban közli Date privi-
toare la cercetãrile arheologice de la Grãdiºtea Muncelului  în anii 1803-1804 címû
tanulmányát, amelyben a kincstárnak a környékbeli parasztoknál feltûnt ókori
aranypénzek ügyében folytatott vizsgálatával foglalkozik, és közli a hivatalos jelen-
téseket, értékeli azok szakszerûségét, kiemelve Ponori Török Pál szerepét a vizsgá-
latokban. 1975-ben pontot tesz Toroczkay-kutatásaira. A Korunk 1975. évi 3. számá-
ban megjelenik olvasmánynak is érdekfeszítõ, kitûnõ forráselemzáse, A torockói le-
genda kritikája, amelyben az 1201-es keltezéssel a Toroczkayak javára hamisított ki-
váltságlevél létrejöttének körülményeit tisztázza. 1979-ben elhagyja a nyomdát a
Juhász Istvánnal közös Nagyenyedi diákok 1662–1848 címû kötetük, benne Jakó
Zsigmond mintaszerûen összeállított diáknévsorával. Ugyancsak ebben az évben a
Benkõ Samu, Demény Lajos és Vekov Károly szerkesztésében kiadott  Székely felke-
lés 1595–1596 címû kötetben közli A székely társadalom útja a XIV–XVI. században
címû, kizárólag latin nyelvû forrásokra támaszkodó, egykori népiségtörténeti mun-
káira emlékeztetõ tanulmányát. Ugyanakkor ezek az évek a tervezett nagy mûvek
megalkotásának évei. Hosszú, fáradságos és hozzáértõ munka eredményeként elsõ-
ként A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei (1289–1556) két kötete jelenik meg
1990-ben Budapesten. A jegyzetírásos, kopott jegyzõkönyvek végigolvasása önma-
gában sem mindennapi teljesítmény. Bevezetõ tanulmánya pedig, elkerülve az ese-
ménytörténeti tárgyalás könnyebb útját, az apátságot nem csupán kultúrközpont-
ként és hiteleshehelyként vizsgálja, hanem mint Erdély egyik legnagyobb uradal-
mát, kapcsolataival, konfliktusaival, társadalmi súlyának és szerepének bemutatá-
sával együtt. A bevezetõ tanulmányt figyelmesen olvasó pédául felfedezheti annak
magyarázatát is, hogy 1437-ben miért csatlakoztak egyes kolozsváriak a felkelõlhöz.
A kötetben közölt regeszták az elsõ nyomtatásban megjelent alkalmazásai annak a
regesztatípusnak, amely közli a regesztázott oklevél valamennyi lényeges elemét,
beleértve az eredeti formában beiktatott személy- és településneveket, valamint a
sajátos megfogalmazásokat. Jól tagolt és részletes mutatói pedig iskolát teremtettek.
A magyar, román és német kutatók által egyaránt használható forráskiadvány ka-
landos úton jutott el a kiadóhoz. A munkát eredetileg Romániában szándékoztak ki-
adni, ez az elképzelés azonban meghiúsult, viszont egy magyarországi kiadó vállal-
ta a megjelentetést. Az átküldött anyagot azonban a szekuritáté emberei még útköz-
ben elkobozták. Jakó Zsigmondnak a rektor elõtt kellett megjelennie, ahol nem ép-
pen akadémikus hangvételû „kihallgatás” után visszakapta regesztáit. Végül is az
utolsó pillanatban, amikor a romániai események már kibontakozóban voltak, két
vállalkozó fiatal történésznek, Kulcsár Árpádnak és Tringli Istvánnak sikerült átvin-
nie a határon a kéziratot. A másik nagy munka, az Erdélyi okmánytár elsõ kötete
1997-ben jelent meg, a harmadik kötet halála évében, 2008-ban. Ennek regesztái
azonos szempontok alapján készültek, mint kolozsmonostori köteteké. Értéke tel-
jessége miatt felbecsülhetetlen, az erdélyi középkorkutatás számára pedig
nélkülözhetetken. Megalkotásához egykori munkahelye, a Magyar Országos Levél-
tár példás támogatását élvezte. A kilencvenes években, versenyben az idõvel, a Bor-
sa Iván irodájával egy szinten szobát biztosítottak számára, és a folyamatos anyag-
ellátás biztosítására beosztották melléje Csukovits Enikõt s ennek õ fáradhatatlanul
és hozzáértéssel eleget is tett. Az is hozzátartozik a teljessséghez, hogy megemlít-
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sük azt a segítséget, amit Borsa Ivántól és Szentgyörgyi Máriától kapott, akikkel ál-
landóan konzultált. 

Írásunk elején elmondtuk, hogy a historikus Jakó Zsigmond értékelése nem a mi
feladatunk, hanem a tudománytörténeté. Mi csak azt az utat kíséreltük meg követni,
munkássága határköveinek megemlítésével, amelynek lezárultával most már egyér-
telmûen elmondhatjuk: kora erdélyi tudományosságában az õ nevével vált azonossá
a korszerû medievisztika és az igényes, hiteles forrásközlés.
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