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Tizenhét levelet és levelezőlapot mutatunk be, 
amelyek közül Faragó József négy levelet és hat levele-
zőlapot írt, Herepei János pedig hét levéllel válaszolt. 
A levelek 1944. január 6-a és július 28-a között ke-
letkeztek, és ebben a háborús, zűrzavaros időszakban 
kor- és művelődéstörténeti adatokat őriztek meg. Bi-
zonyságok arra, hogy az ifjúság ily nehéz időszakban 
is tenni akar valamit a „népért” és „nemzetért”.1

1944-ben Faragó József 22 éves egyetemi hallgató. 
A mindennapi egyetemi feladatok mellett merész el-
képzeléseit igyekszik megvalósítani, s ezért segítséget 
kér olyan személyiségektől, akik már koruknál fogva 
is jelentős eredményeket értek el szakterületükön. 
Kelemen Lajos ekkor 67 éves, múzeumi és levéltári 
főigazgató Kolozsváron, összesítve mintegy 400 tör-
ténelmi, művészettörténeti tanulmány, könyv szer-
zője. Bányai János ekkor 58 éves geológus, muzeoló-
gus, a Székelyföld havi folyóirat szerkesztője. Herepei 
János 53 éves, 1938-tól a Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatója, régész, muzeológus, néprajzkutató, mű-
vészettörténész, számos tanulmány szerzője.

Faragó József 1944 januárjában az egyetemi 
hallgatókból alakult Székely Munkaközösség Szé-
kelyudvarhelyen tartott első vándorgyűlésének 
előkészítője és előadója is. Orbán Balázs második 
kiadása címen olvasta fel dolgozatát. A következő 
napokban annak megvalósításáért fáradozott. Ezért 
írt segítséget kérő levelezőlapot Herepei Jánosnak, 
ezért kérte Kelemen Lajost, hogy irányítsa a kiegé-
szítő jegyzetek előkészítését, és ezért levelezett a szé-
kely vármegyék alispánjaival is, anyagi támogatást 
kérve. Mellette könyvet szeretne írni Gábor Áron-
ról, társaival át szeretné venni a Székelyföld folyóirat 
szerkesztését. Tervezi a Vadrózsák újabb, kritikai 
kiadását, Székely Népkönyvtárat akar létesíteni, 
Sepsiszentgyörgyről új „munkácska” megírását ter-
vezi, Székely Tudományos Intézet alapítása foglal-
koztatja, szeretné folytatni népköltészeti gyűjtéseit. 
Utazik, tárgyal, mozgósít, közben ismertetőket ír 
rangos folyóiratokban.

*
Amikor a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége 

keretében működő Székelyföldi Munkaközösség Szé-
kelyudvarhelyen 1944 januárjában megtartotta első 
vándorgyűlését, akkor Faragó József 6-án, a záróna-
pon Orbán Balázs második kiadása címen tartott elő-
adást.2 Dolgozatában alapos részletezéssel indokolta, 
majd türelmetlenül sürgette Orbán Balázs művének 
újabb kiadását, mivel az első már könyvritkaságok 
közé tartozik, márpedig „gyermekeink” és „népünk” 
elvárja megismerésének biztosítását.3

Bekapcsolódott abba a vitába, amely szerint vagy 
változatlanul, vagy bizonyos bővítésekkel kell a Szé-
kelyföld leírását kiadni. Azt írta: „Valóban nem úgy 
kellene kiadni, amint van, hanem úgy, amint Orbán 
Balázs elképzelte. Sokan tudják, hogy művének né-
hány kötetébe üres lapokat ragasztott, s ezeket tele-
rakta javításokkal, megjegyzésekkel és az újabban ke-
zébe került adatokkal.”4 És tovább folytatta: „Azokat 
az adatokat, amelyekről nyilvánvalóan kiderült már, 
hogy tévesek és helytelenek, a megfelelő szakemberek 
jegyzetekkel látnák el, a nélkül, hogy az eredeti szö-
veget megcsonkítanák.”5

Faragó József annyira elkötelezett a székelyekről 
szóló nagy mű újbóli megjelentetése mellett, hogy 
valóságos lázadóként fogalmazza meg: a gátló in-
dokokat, még a háborút is, ne tekintsék elfogadha-
tónak, mert akik nagyon akarnak, mindig találnak 
indokot a tehetetlenségre. Felszólítja a gáncsoskodó-
kat: álljanak félre, legalább ne akadályozzák az „elő-
haladni akarókat.”6

És mintegy összegezésképpen, megerősíti korábbi 
álláspontját a kiadás előkészítéséről: „pótoljuk mu-
lasztásunkat azzal, hogy ismét világra segítjük Orbán 
lelkének dédelgetett kedvencét, úgy, amint azt ő sze-
rette volna”.7

Részletesen írt a kiadási költségekről, az akadá-
lyokról, de fiatalos lendülettel megoldásnak látja, ha 
minden megye vezetői a róluk szóló kötet nyomta-
tását magukra vállalják. A Székelyföldi Munkakö-
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1 A leveleket a Székely Nemzeti Múzeum muzeológus-könyvtá-
rosa, Boér Hunor bocsátotta rendelkezésemre. Köszönet érte.
2 FARAGÓ József 1944a, 92–106.
3 ORBÁN Balázs 1868–1870.

4 FARAGÓ József 1944a, 102.
5 FARAGÓ József 1944a, 104–105.
6 FARAGÓ József 1944a, 105.
7 FARAGÓ József 1944a, 105–106.
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zösség tagjait is arra kéri, hogy saját környezetükben 
szorgalmazzák a kedvező döntéseket, vegyék igénybe 
a helyi sajtót is az előfizetők számának fokozásáért. 
Maga a Pásztortűzben méltatta a Kolozsváron tanu-
ló egyetemi hallgatók székelyudvarhelyi találkozóját: 
„büszkék lehetünk az elképzelésre és a kivitelre – írta 
–, melynek folytán a fiatalok nem zárkóztak munka-
közösségük szűk családi kereteibe, hanem kismérték-
ben társadalmi eseménnyé és megmozdulássá növel-
ték összejövetelüket.” Ismertetőjét azzal zárta, hogy 
az ott elhangzottak után a fiataloktól most már cse-
lekvést várnak, remélhetőleg a tettek sem késnek.8

A Székelyudvarhelyen bemutatott dolgozatában 
elhangzottakat nem tekintette csupán megállapítás-
nak vagy felhívásnak, hanem a továbbiakban is töret-
lenül kereste az utat Orbán Balázs művének megje-
lentetéséhez a fenti szempontok érvényesítésével.

Faragó József visszaemlékezései során többször írt 
arról, hogy 1941-ben szentgyörgyi diákként gyakran 
meglátogatta a Székely Nemzeti Múzeum könyv-
tárát, és hogy mindig szeretettel, tisztelettel gon-
dol Herepei Jánosra, az intézmény igazgatójára, aki 
„atyai jóbarátként” segítette.9

Az érettségi után alig telik el három év, 1944-ben, 
év elején – akkor 22 éves és egyetemi hallgató – le-
velezőlapon keresi fel Herepei Jánost „Kedves Igaz-
gató Úr!” megszólítással. Már a bevezető sorokból 
kitetszik, hogy korábban is leveleztek, s most ismét 
részletes beszámolót, sőt „esetleg személyesen me-
gyek”-kel a tájékoztatást ígéri, de már a részletes levél 
vagy találkozás előtt sürgős segítségre van szüksége. 
Kiderül, hogy az udvarhelyi előadásában megfogal-
mazott tennivalók megvalósításáért már maga is pró-
bálkozott, és hogy Háromszéken is segítséget ígértek 
kiadáshoz: „Barabás Alispán Úrnál máskülönben is 
példátlan kedvességgel és szívélyességgel találkoztam 
Orbán ügyével kapcsolatban” (1. levél).

Az írottakból az is kiderül, hogy már előrehala-
dott állapotba jutott a Székelyföld leírása köteteinek 
újabb kiadása, hisz viszonylag rövid idő alatt össze-
gyűjtöttek, „összekunyeráltak” 2000 pengőt. Vagyis 
az eddigiek során ígéretben sikerült a fenti összegre 
szert tenni, de valamely hivatalos helyen kell elhe-
lyezni. Azonnal átutalják, mihelyt ilyent találnak. 
Faragó József úgy döntött, hogy Herepei János igaz-
gató urat kéri meg az összeg ideiglenes elhelyezésére 
a múzeum számláján. Kérése azért is sürgős, mert „az 
a legbiztosabb, ami a zsebünkben van”, de azért is, 
„mert a pénz értéke állandóan esik.” Arra is gondolt, 
hogy az elértéktelenedés megelőzhető, ha „valamibe 
(műszer) befektetjük.” Másik lehetőségnek azt tar-
totta, ha a kezdeti összeget a kiadás népszerűsítésé-

re fordítják. A pénz elértéktelenedése mellett azért 
aggódott, nehogy valahol elkallódjék az ígért ösz-
szeg. Arra kérte Herepei Jánost, hogy kíséreljen meg 
„a megyétől egy kerékpárt keríteni.” A kerékpárra 
a népköltészet gyűjtéséhez, a gyorsabb közlekedéshez 
lett volna szüksége, hisz visszaemlékezésében írta: va-
kációkban az egyetemről, menekült lévén „egyedüli 
otthon”-ába, a kollégiumba tért vissza, s ezt az időt 
népköltészet gyűjtésére fordította: „Két-három év 
alatt végiggyalogoltam és végigkarikáztam legalább 
fél száz háromszéki falut”.10

Keltezés nélkül, 113/1944. iktatószámmal ma-
radt fenn a következő levelezőlap, amelyben Faragó 
József sajnálkozva állapítja meg, hogy az ígért rész-
letes beszámolója „a postán szőrén-szálán eltűnt”, 
ezért kivonatosan közli tartalmát a „Kedves Igazgató 
Úr!”-ral. „Kelemen Főigazgató Úr”-ral arról döntöt-
tek, hogy az Orbán Balázs Székelyföld leírása új ki-
adójának egyedül a Székely Nemzeti Múzeum sze-
repeljen. Tájékoztatja továbbá Herepei Jánost, hogy 
hírek szerint „4 x 10 000” pengőt kapnak a kiadásra. 
Feladatának tekinti, hogy írjon a megyék vezetőinek, 
és kérje: értesítsék, mikor utalják át a fenti összeget. 
Ezek szerint ezt megelőzőleg már kérte a megyék ve-
zetőitől a támogatást, amit azok meg is ígértek. De 
szükséges egy megbízólevél, hogy „mint a múzeum 
megbízottja keressem fel levelemmel az illetékeseket, 
mert mégis nevetséges lenne, ha mint egyetemi hall-
gató tenném ezt.” 

Fiatalos lendületét fékezve látja Kelemen Lajos 
„lassúságában”. Panaszként írta: „Szívesen mozgat-
nám az ügyet, de nem merem s nem is akarom, mert 
nincs hozzá elégséges tekintélyem.” Egyelőre nem 
írta, miért, de kérte Balázs Márton címét is (2. levél). 

Herepei János „Kedves Barátom!” megszólítással 
válaszolt. Ebben utal korábbi levelére is, és lényegé-
ben köszönetét fejezi ki azért a fáradozásért, amelyet 
az Orbán Balázs köteteinek újabb kiadásáért tett: 
„Nagyon örülnék – írta –, ha jó igyekezetét siker ko-
ronázná és Orbán Balázs nagy munkájának új kiadása 
minél előbb napvilágot látna!” A levélből az is kide-
rül, hogy örül, ha Kelemen Lajos támogatja a kiadást. 
A korábban kért Balázs Márton címét is elküldte. 
Azért kellett, mert ismertetőt szándékozott írni az 
1942-ben Sepsiszentgyörgyön megjelent művéről, az 
Adatok Háromszék vármegye néprajzához címűről. Az 
ismertető végül a Pásztortűzben jelent meg.11

A levél szerint már azon is gondolkodnak, hol 
nyomtatják a köteteket, hisz Herepei János a kiváló 
munkákat előállító kolozsvári Minerva Nyomdavál-
lalatot ajánlja. Megjegyezhetjük azt is, hogy Herepei 
János tiltakozik a méltóságos megszólítás ellen, hisz 

8 FARAGÓ József 1944b, 35–36.
9 FARAGÓ József 1983.

10 FARAGÓ József 1983.
11 FARAGÓ József 1944b, 39–41.
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a cím azért van, hogy a postás megtalálja azt, akinek 
szól, ahhoz pedig nem kell „titulus” (3. levél).

Ugyanezen a napon, 1944. február 7-én Herepei 
János még egy levelet írt Faragó Józsefnek. Ebben 
örömét fejezi ki, hogy Orbán Balázs „változatlan 
szövegű” nagy műve a Székely Nemzeti Múzeum ne-
vével jelenik meg. Kéri, hogy az előkészületek során 
mind a munkatársakat, mind az anyagi támogatókat 
keresse meg. Egyben felhatalmazza, hogy a nyomdai 
árajánlatokat nevükben kérje (4. levél).

A következő két levelezőlapra sem írt keltezést Fa-
ragó József. Annak ellenére, hogy a múzeumi iktatás 
bélyegzője március 7-ét rögzít, a lapokat március 6-a 
előtt kellett írnia, mert Herepei János az említett na-
pon két levelezőlapjára válaszolt. Az első levelezőlap-
ban megköszöni Herepei Jánosnak a „megbízatást”, 
s egyben ígéri, hogy erejéhez képest mindenben az 
ügy véghezviteléért fáradozik. Tájékoztatja, hogy az 
alispánokhoz leveleket „menesztett”, s arról érdeklő-
dött, mikor és hol lehet „megkaparintani” a pénzt. 
Másodszor: megegyezett Kelemen Lajossal a jegyze-
teket készítők személyéről (tehát a bővített kiadás-
ról). Az előrehaladásért őket sürgetni kellene, de 
Kelemen igazgató úr ilyesmire képtelen, maga pedig 
ehhez nem rendelkezik kellő erkölcsi és tudományos 
tekintéllyel. Ismét újabb segítséget kér: iratokat keres 
Gidófalvi Jancsó Pálról (5. levél).

Ezekben a napokban írhatta a következő szintén 
keltezés nélküli levelezőlapját. Közli, hogy „az első 
sovány fecske” Csík megye alispánjától megérke-
zett. Sovány azért, mert csak 1000 pengőt ajánlot-
tak a korábbi 10 000 pengősnek híresztelt támogatás 
helyett. Most arról érdeklődik: van-e a múzeumban 
Gábor Áronról kép, mert a ferencrendiek a Hírnök 
című lapban róla írnak, hozzá képet is csatolnának 
(6. levél).

Március 6-i keltezésű az a levél, amelyben He-
repei János a két levelezőlapra egyszerre válaszolt. 
Sajnálattal állapítja meg, hogy az első fecske valóban 
„sovány”, de reméli, a többi majd hizlalja. Válaszolt 
a Gábor Áron-kép kérésre is. A múzeumnak előző 
évben ajándékozták, esetleg levélben kér engedélyt az 
újságban való megjelentetéshez (7. levél).

Faragó József továbbra is keltezés nélküli lapot 
küld Szentgyörgyre. Írja, hogy a Gábor Áron-képet 
a ferencesek a Nagy Sándor könyvéből kimásolták, 
de továbbra is kéri a Jancsó Pálról szóló iratokat. Sür-
geti a támogatási pénzek elküldését. Arról panaszko-
dott, hogy nem tudnak megegyezni Bányai Jánossal 
a Székelység folyóirat átadásáról, de a minisztérium 
ígéri egy új folyóirat támogatását. Írt az udvarhelyi 
vándorgyűlés anyagának közelebbi, könyv alakban 
való megjelentetéséről, s ígéri, hogy a Sepsiszent-
györgyről szóló „munkácskát” megírják (8. levél).

Kézzel írott következő levelében Faragó József 
arról tájékoztatta Herepei Jánost, hogy rövid ideig 
Udvarhelyen tartózkodott. Azért utazott oda, hogy 
megbeszélje Bányai Jánossal lapjának végleges át-
vételét, illetőleg annyi huzavona után tiszta helyzet 
megteremtését. Kiderült, hogy Bányai a lapot nem 
adja át, a fiatalok segítése „csak pénzt jelent és admi-
nisztratív segedelmet, ugyanakkor azonban a szelle-
mi vezetést megtartja magának.” Arra is kitért, hogy 
Szentgyörgyön rövidesen le szeretné fényképezni 
a Gábor Áron-szobrokat, továbbá lemásolna minden 
vele kapcsolatos iratot. Olyan könyvet szeretne írni, 
mint amilyent Eckhardt írt Az ismeretlen Balassi cím-
mel (9. levél).

1944 tavaszán meglepő változások történtek 
a múzeum életében is. Herepei János a március 26-i 
levelében arról tájékoztatta Faragó Józsefet „Kedves 
Barátom!” megszólítással, hogy Gábor Áron „erek-
lyéi”-t, a szobrok és az ágyú kivételével becsomagolva 
biztonságba helyezték a „légi veszélyre való tekintet-
tel.” Arról is írt, hogy Faragó József három tervét is 
halasztani kell. Ezek: az Orbán Balázs-könyv kiadása, 
a sepsiszentgyörgyi útmutató, a folyóirat kiadása, sőt 
a Székely Tudományos Intézet megvalósítását is nyu-
godtabb időre kell hagyni (10. levél).

1944. március 29-i keltezéssel Faragó József 
küldött levelet Szentgyörgyre a K. M. D. Sz. – Ko-
lozsvári Magyar Diákok Szövetsége, Székelyföldi 
munkaközösség fejléccel. A levélben mindvégig a ki-
fogyhatatlan bizalom a sikerben mutatkozik, s az, 
hogy amit jónak, fontosnak lát a jövő szempontjából, 
azt töretlenül meg akarja valósítani, még akkor is, ha 
„Lehet hogy fiatal vagyok és tapasztalatlan, tehát sza-
vaimnak nem illik hitelt adni, mégis köröskörül biz-
tató jeleket vélek felfedezni.” Közli Herepei Jánossal, 
hogy értesítették: a háromszéki és csíki megszavazott 
1000 pengő bármikor rendelkezésre áll, Marosvásár-
helyről arról tájékoztatták, hogy a Kereskedelem- és 
Közlekedésügyi Miniszter már régebb jelentősebb ösz-
szeget ígért, mivel Orbán Balázs műve idegenforgalmi 
érték is. Kitért arra, hogy mind a négy megyében az 
1000–1000 pengőt megszavazták, de hivatalos hely 
hiányában nem utalták át, pedig 4000 pengővel már 
hozzákezdhettek volna az előkészületekhez. Abban 
reménykedik, hogy a pénz elértéktelenedését látva 
a megyék is emelik majd az összeget. Az előkészüle-
teket pedig így is folytatja, mert ha meg is kell szakí-
tani a munkálatokat, majd nem kell mindent elölről 
kezdeni. Ismételten panaszkodott Kelemen igazgató 
úrra, mert sem ideje, sem türelme nincs a kötet előké-
szítéséhez. Jó lenne, ha Herepei János biztatná, de bi-
zonyosnak látja, hogy az egész ügy irányítását Herepei 
Jánosnak kell átvennie. „Ha egy cseppet idősebb len-
nék, magam szerezném meg a jegyzetelt példányokat 
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és azonnal felszólítanám a jegyzetkészítő szakembere-
ket a közreműködésre” – írta. Türelmetlen a tétlenség 
miatt. Vallja: „Mozgalmas világunkban nem szégyen 
a munka, sőt az egyetlen menedék a szorgalmas em-
berek számára s legalább azokat a lehetőségeket ra-
gadjuk meg, amelyek rendelkezésünkre állanak.”

Sajnálkozik a Gábor Áron-ügy miatt, de az Aka-
démia a Vadrózsák kézirataihoz sem juttatja hozzá, így 
a kritikai kiadás is elmarad, de írásaival rendszeresen 
akar jelentkezni az Erdélyi Múzeumban. Bár „Bánya-
ival halálosan” összeveszett, hiszi, hogy „a lap mégis 
az ifjúságé lesz.” Uzonban folytatni akarja a betlehe-
mes gyűjtését, hogy „igazán mintaszerű tanulmányt” 
készítsen, szervezi az újabb vándorgyűlést, továbbra 
is foglalkoztatja a Tudományos Intézet ügye (11. le-
vél).

Herepei János az 1944. május 10-i levelében arról 
írt, hogy az Orbán Balázs kötetére összegyűlt pénzt 
a jövőben sorra kerülő kiadáshoz szükséges papírra 
kellene költeni, kerékpárt nem vásárolnának, mert 
a hadműveleti területté nyilvánítás miatt a gyűjtést 
teljesen fel kellett függeszteniük. A múzeumi értékes 
anyagokat a légi veszély miatt becsomagolták, így tu-
dományos munkát sem tudnak végezni (12. levél).

Faragó József május 20-án újabb levelet írt Szent-
györgyre. Arról tájékoztatja Herepei Jánost, hogy 
most már kérte a megyéktől az ígért pénz átutalá-
sát, majd kézből juttatják Kolozsvárra, mert a postai 
küldés „sokba kerülne”, de papírt nem tud vásárolni, 
mert csak biztos könyv megjelenéséhez adnak kiuta-
lást, ezért más megoldást keres. A nyarat Uzonban 
szeretné tölteni, ahol a „munkaidő mellett” gyűjtö-
gethet, ellenkező esetben „munkaszolgálatra visznek” 
(?) (13. levél).

Igazi meglepetést Herepei János május 24-én írt 
levele jelentett. Bizonyára bővebben ekkor nézte meg 
a pénzügyi törvényeket. Gyorsan értesítette Faragó 
Józsefet, hogy a pénzt ne kérje a megyéktől, mert ha 
megérkezik, akkor is vissza kell küldenie. Részletezi 
a pénzügyi utasításokat: „Intézményünkben állami 
elszámolás kötelezettsége s a legszigorúbban vett el-
lenőrzés mellett vezetjük számadásainkat” (14. levél).

Faragó József Balatonberényből (15. levél) ha-
zatérte után azonnal válaszolt a május 24-i levélre. 
Belátta, hogy a pénzügyi nehézségek miatt az eddi-
gi elképzelés szerint az Orbán Balázs-könyv kiadása 
nem valósítható meg. Megkérte a csíki és háromszéki 
alispánt, hogy a pénzt őrizzék meg, de Háromszék 
részéről azt közölték: azonnal intézkedjék a pénz sor-
sáról, különben véglegesen elvesz. Ezért arra gondolt, 
hogy „ponyvaalakban, egész olcsó kiadásban, néhány 
fillérért” árusítva jelentessék meg az Orbán Balázs-
könyvet. Így a pénzt a megindítandó Székely Nép-
könyvtárnak kellene átutalni. Arról tárgyal a Méhkas 
Diákszövetkezettel, hogy kérvényezzék a minisztéri-
umtól a kiadás ilyen formáját. Személyesen szeretne 
beszámolni a gáncsoskodásokról, s arról, hogy „még 
azokban is hiába bízunk, akikre a legjobban számí-
tottunk” (16. levél).

Herepei János már másnap válaszolt, amelyben 
jó ötletnek tartja a Székely Népkönyvtár kezdemé-
nyezését, így Orbán Balázs könyvéből bő szemel-
vényeket közölhetnek. Tisztázzák a szerzői jogot is. 
Ajánlja, hogy a könyvsorozatban „új munkácskákat” 
is jelentessenek meg: a székelység rövid történetét, 
néprajzát, nyelvét, hasznosítható ásványi kincseit, 
növény- és állatvilágát stb. Ezzel nagy „szolgálatot 
tenne népünknek, nemzetünknek” (17. levél).
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ORBÁN Balázs
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Corespondența dintre János Herepei și József Faragó din 1944
(Rezumat)

În studiul de față prezentăm șaptesprezece scrisori și cărți poștale, dintre care patru scrisori și șase cărți 
poștale au fost trimise de către József Faragó, iar János Herepei a răspuns la acestea prin șapte scrisori. 
Scrisorile sunt datate între 6 ianuarie și 28 iulie 1944, și păstrează date istorice și cultural-istorice importante 
din acea perioadă zbuciumată de război. Ele reprezintă o dovadă a faptului că chiar și în asemenea vremuri 
grele tineretul a dorit să facă ceva pentru „popor” și „națiune”. 

Correspondence between János Herepei and József Faragó from 1944
(Abstract)

In this study we present seventeen letters and postcards, four letters and six postcards written by József 
Faragó, and the response of JánosHerepei, which camein seven letters. These letters were posted between 
January 6 and July 28 1944, preserving important historical and cultural history data from that troubled 
period of war. They also stand as evidence for the fact that even in those hard days the youth wanted to do 
something for “the people” and “the nation”. 
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