
65

Diószeghy Lász ló Sep si szent györ gyön szü le tett, 
1877. jú ni us 19-én. Édes ap ja rézműves volt, öt gyer-
me két ne vel te. Ta nul má nya it szülővárosában, a pol gá-
ri fi ú is ko lá ban kezd te, an nak négy osz tá lyát be fe jez ve 
édes ap ja az egyik test vér éhez, egy jó nevű dekoráció-
festőhöz küld te ta nul ni, Brăilára. On nan két év múl-
va meg szö kött, és Bu da pest re ke rült. Sok szen ve dés 
után előbb a Nem ze ti Sza lon ban, egy év múl va már 
a Műcsarnok egyik nem zet kö zi tár la tán ál lí tott ki, 
ahol a saj tó szép jövőt jó sol va kon fe rál ta be. Ez után 
a mün che ni fes té sze ti aka dé mi án ta nult, ahol új ra si-
ke rült fel hív nia ma gá ra a fi  gyel met.1 Né met mes te rei 
Ar nold Böklin és Ludwig Herterich vol tak. Ta nul má-
nya i nak be fe je zé se után Bu da pes ten he lyez ke dett el, 
és új ból részt vett a Műcsarnokban ren de zett ki ál lí tá-
so kon.2 1904-ben megnősült. Két le á nya szü le tett. 
1907-ben döntő for du lat állt be éle té ben. Egy részt 
egy Ara don ren de zett kol lek tív tár la ta nagy er köl csi 
és anya gi si ke re ket ho zott, más részt pe dig meg lá to-
gat ta az Arad me gyé ben dol go zó báty ját. Meg ra gad ta 
a vi dék szép sé ge, va la mint lep ke fa u ná já nak gaz dag sá-
ga, és el ha tá roz ta, hogy Borosjenőn, a vi dé ki kis vá-
ros ban te le pe dik le. Ettől kezd ve meg sza kí tás nél kül 
Borosjenőn élt. Hosszas be teg ség után itt is halt meg, 
1942-ben, holt test ét a borosjenői temetőben han tol-
ták el.3 Tisz te le té re 2007. szep tem ber 22-én avat tak 
em lék táb lát a he lyi re for má tus temp lom ban.

Táj- és arc ké pe ket, va la mint templombelsőket 
fes tett.4 Ara don és Te mes vá ron egyé ni vagy né hány 
festőtársával kö zös ki ál lí tá so kat ren de zett. Az el-
adott fest mé nyek árá ból biz to sí tot ta a csa lád meg-
él he té sét.5 Fest mé nyei Ma gya ror szág ra, Ang li á ba, 
Egyip tom ba, sőt Argentínába is el ju tot tak. Leg több 
fest mé nye Borosjenőn (37) és Ara don, ma gán tu-
laj don ban ta lál ha tó. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um 
gyűjteményében egy ifj  ú ko ri olaj fest mé nye lát ha tó, 
mely Hor váth Elek ze ne is ko lai ta nárt áb rá zol ja, és 
há rom táj kép-ak va rell je. 

Diószeghy Lász ló a tu do mány szá má ra mint lep-
kész vált is mer té. Bár au to di dak ta volt, ne vét szak mai 

kö rök ben kezdettől fog va szá mon tar tot ták. Na gyon 
ko rán, már di ák évei alatt el kezd te a lep kék szak szerű 
gyűjtését, pre pa rá lá sát és fel dol go zá sát. Kap cso la tot 
tar tott a kor ki vá ló szak em be re i vel, Hans Rebellel, 
a bé csi ter mé szet tu do má nyi mú ze um igaz ga tó já val, 
Heinrich Kolarral, a makrolepidopterák szakértő-
jével, Brisbane C. S. Warrennel, a lon do ni Bri tish 
Museum igaz ga tó já val, Lionel Walter Rothschilddal, 
aki a vi lág leg na gyobb magánlepkegyűjteményét ál-
lí tot ta össze, Schmidt An tal lal, a bu da pes ti Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um ter mé szet tu do má nyi osz tá lyá nak 
vezetőjével, aki vel éve kig együtt jár tak a Retyezátra, 
Aristide Caradja aka dé mi kus sal, a ro mán lepidopte-
rológusok legkiemelkedőbb sze mé lyi sé gé vel, Adri-
ano Ostrogovichcsal, Barta Vik tor ral, bá ró Lipthay 
Bé lá val, gróf Te le ki Jenővel és má sok kal.6 Mun ká it 
kez det ben főleg a Ro var ta ni La pok kö zöl te, ez azon-
ban saj nos a há bo rú alatt megszűnt, így később 
a nagy sze be ni Verhandlungen und Mitteilungen des 
Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften év fo-
lya ma i ban je len tek meg.

Becs lé sek sze rint mun kás sá ga alatt több mint 
40 000 lep két gyűjtött. A di ák évei alatt gyűjtött pél-
dá nyok a bu da pes ti Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi 
Mú ze um ban van nak. Jelentős Diószeghy-anyagot 
őriz a lon do ni Bri tish Museum, a bé csi Naturhisto-
risches Museum, a bu ka res ti Grigore Antipa Mú ze-
um. A leg na gyobb pél dány szá mú anya got egy 1931-
ben kö tött szerződéssel szülővárosa mú ze u má nak 
ado má nyoz ta.7

*
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja és vezető-

sége szá mos le ve let vál tott az in téz mény hez kö zel ál ló 
külső mun ka tár sak kal. A lepidopterológus Diószeghy 
Lász ló a Szé kely Nem ze ti Mú ze um legjelentősebb 
két vi lág há bo rú kö zöt ti mun ka tár sai kö zé szá mí tott. 
Diószeghy Lász ló 1930. jú ni us 23-án ke re si meg elő-
ször, le vél ben, a mú ze um igaz ga tó ját, Csu tak Vil most, 
és fel ajánl ja a szol gá la ta it kö zös sé ge in téz mé nyé nek. 
1930–1932 kö zöt ti vo nat ko zó le ve le zé sét a mú ze um 

1 KOCS I. 2002, 92.
2 SZÉ KELY Z. 1955, 87.
3 CĂPUŞE, I. – KO VÁCS, Al. 1987, 9.
4 BA LOGH E. 1955, 90–91.

5 KOCS I. 2002, 93.
6 CĂPUŞE, I. – KO VÁCS, Al. 1987, 8–10.
7 KOCS I. 2002, 104.

Kocs Irén

DIÓSZEGHY LÁSZ LÓ ÉS A SZÉ KELY NEM ZE TI MÚ ZE UM, 
19341943

Acta Siculica 2008, 65–86



66

KOCS Irén

fenn ál lá sá nak 125 éves ju bi le u má ra meg je lent Em lék-
könyv ben pub li kál tam.8 Je len köz lés az 1933. utá ni-
a kat te szi nyil vá nos sá, va la mint a lepkegyűjtemény 
Sep si szent györgy re szál lí tá sá hoz kap cso ló dó to váb bi 
le ve le ket, a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig. 

A kor szak ha tárt az Er dé lyi Múzeum-Egyesület 
1933. évi vi dé ki vándorgyűlése in do kol ja: ezt Sep si-
szent györ gyön tar tot ták, lé nye gé ben a Szé kely Nem ze-
ti Mú ze um mal kö zös szer ve zés ben. A vándorgyűlés jó 
al ka lom nak bi zo nyult az egyes szak em be rek ta lál ko zá-
sá ra, és a meg be szé lé sek nek is köszönhetően új ra in dul-
tak a nagy gaz da sá gi vál ság kez de tén meg sza kadt ún. 
szé kely föl di ku ta tó utak, a má so dik ma gyar komp lex 
ter mé szet tu do má nyos re gi o ná lis prog ram, amely nek 
meg va ló sí tá sá hoz a mú ze um ra tá masz kod va az er dé-
lyi ter mé szet tu do má nyos szak em be rek jelentős ré szét 
moz gó sí tot ták. 1934 jú li u sá ban a Har gi tá ra szervez-
ték meg az első újabb cso por tos ki szál lást.9

Diószeghy sze rint ez a har gi tai gyűjtőút rovará-
szati szem pont ból túl későn van, in kább jú ni us 20. 
tá ján Szentgyörgyre jön ne, és a kör nyé ken gyűjte-
ne, így nyu godt lel ki is me ret tel men ne a Har gi tá ra, 
„akár lesz, akár nem si ker” (1). A mú ze um anya gi 
gon dok kal küzd, ezért Diószeghy nem akar ja el fo gad-
ni a ki szál lás hoz fel aján lott anya gi se gít sé get, in kább 
le mond a har gi tai gyűjtőútról, de Csu tak ké ri, hogy 
még egy szer gon dol ja át, ta lán a gyűjtésnél is fon to-
sabb ma ga a ta lál ko zás, amely kap cso la to kat, ter ve ket 
ala kít majd, és így ezer szer töb bet ér a mú ze um nak, 
mint pár száz lep ke faj (2–3). A lep kész vé gül utol só 
perc ben, jú li us 3-án jel zi táv irat ban, hogy még is jön: 
„Még is me gyek, küldj táv ira ti lag pénzt.”10

Következő év ben, 1935-ben a Dél-Har gi tán 
gyűjtöttek a mú ze um belső és külső mun ka tár sai, de 
Diószeghy nem vett részt, egészségi és anya gi okok 
mi att. Csu tak még az év utol só nap ján írt ne ki. Saj-
ná la tát fe je zi ki ben ne, hogy nem tölt het tek együtt 
né hány ked ves na pot, de re mé li, hogy a következő 
esztendőben pó tol ják a Har gi tán vagy a Kászonok-
ban (4). 

A le ve le zés a kö zös gyűjtőprogramon kí vül sa já to-
sabb muzeológiai kér dé sek re is ki ter jedt. Ek kor már 
év ti ze dek óta, ál lan dó szak em ber hi á nya el le né re is 
jelentősen gya ra po dott a sep si szent györ gyi mú ze um 
ter mé szet tu do má nyi osz tá lya. Az ado má nyok és kül-
ső mun ka tár sak gyűjtései so rán ap rán ként annyi ra 
fel hal mo zó dott az anyag, hogy új tárolószekrények-
re volt szük ség. 1935-ben a szé kely föl di ku ta tó utak 
egyik fő szervezője, a ro var ta nos Köntzei Gerő szor-
gal ma zá sá ra és fa anya gá ból ké szít tet tek a dicsőszent-
mártoni Raff ay Fe renc asz ta los sal 20 ro var do bozt 
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ré szé re. Diószeghy lel kes 

em ber nek, de di let táns nak tar tot ta Köntzeit, és kér te 
Csu ta kot, hogy az új do bo zok ba az ő ál la tai ke rül je-
nek, hi szen egy tu do má nyos gyűjteményről van szó, 
szá mos ál ta la le írt tí pus sal (5). A fél re ér té sek és sértő-
dések el ke rü lé se vé gett Csu tak el vár ja Diószeghytől, 
hogy fel aján lá sá nak megfelelően ezt az ügyet ő be szél-
je meg Köntzeivel (6). 

A ter mé szet tu do má nyi osz tály 1933-ban szé pen 
fel len dülő gya ra pí tá sa 1936-ban, Csu tak Vil mos vá-
rat lan ha lá la után is foly ta tó dott: „nem hogy meg szün-
tet ni, de to vább ra is előbbre vin ni van szán dé kom-
ban; ép pen mert Ő alat ta kez det tük el, em lé ké nek 
ál do zunk, ha azt to vább foly tat juk” – ír ta Köntzei 
Gerő 1936. má jus 26-án. A mú ze um egyesületsze-
rűen szer ve zett pár to ló tag ság út ján pró bált for rást 
biz to sí ta ni fenn tar tá sá hoz, prog ram ja i hoz, Diósze-
ghy is ti zen nyolc „előfi zető ta got” gyűjtött össze, és 
el küld te Felszeghi Ist ván ügyvezető igazgató-őrnek 
a be folyt pénz össze get. Ugyan ak kor je lez te, hogy rész-
le te sen be fog szá mol ni a lepkegyűjtemény gya ra po-
dá sá ról (7–8) – meg egye zés alap ján az 1931-ben a 
mú ze um nak ado má nyo zott Diószeghy-gyűjtemény 
fel dol go zás ra to vább ra is Borosjenőn ma radt. 

1938-ban Herepei Já nos lett a Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um igaz ga tó ja, és rá kér de zett an nak 1931. má-
jus 11-én kelt aján dé ko zá si le ve lé re (9). Diószeghy 
nem vá la szolt, ezért Fadgyas An na, a mú ze um titkár-
nője is le vél ben ke res te meg, töb bek kö zött fel ajánl va 
egy köz ve tett anya gi se gít sé get (10). Két-há rom da rab 
„szép ma gyar tár gyú fest ményt” kért: mi vel kö ze leg 
a ka rá csony, biz to san len ne vevő rá. Diószeghy azon-
ban egész ség ügyi okok ból kés le ke dett a vá lasz adás sal, 
bi zo nyos fo kig le bé nult a ke ze (11). A még Felszeghi 
Ist ván nak meg ígért be szá mo ló a lepkegyűjtemény 
ál la po tá ról így csak 1939 vé gé re ké szült el, töb bek 
kö zött azért is, mert a gyűjtemény az aján dé ko zás óta 
sokezer pél dánnyal gya ra po dott (12). Herepei vá lasz-
ként azt a jó hírt küld het te (13), hogy már van mú-
zeumőre a ter mé szet tu do má nyos gyűjteménynek, 
Sza bó Jó zsef sze mé lyé ben. Diószeghy en nek jog gal 
ör ven dett (14). Herepei 1940. áp ri li sá ban az 1939. 
évi igaz ga tói be szá mo ló nak a gyűjteményre vo nat ko-
zó fe je ze tét is el küld te ezt követően Borosjenőre.11  

Eb ben fel hasz nál ta a lep kész 1939. de cem ber 28-án 
kelt le ve lé nek egyes rész le te it is (15). 

1940-ben, a 2. bé csi dön tés után Borosjenő Ro má-
ni á ban ma radt. A le ve lek csak rész ben ér kez tek cél ba, 
rész ben el kal lód tak a pos tán. A megérkezőkből na-
gyon zűrzavaros időszak raj zo ló dik ki. A kö rül mé nyek-
re va ló te kin tet tel Diószeghy úgy dön tött, hogy még 
éle té ben át ad ja a gyűjteményt a mú ze um nak, és kér te 
Herepeit, kül de né el Sza bó Jó zse fet Borosjenőre, hogy 

8 Uo. 91–124.
9 WOLF T. 2002, 45.

10 Uo. 68–69.
11 HEREPEI J. 2004, 63–65.
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„sze mé lyes irá nyí tást” biz to sít has son a ha za szál lí tást 
és a gyűjtés foly ta tá sát illetően (16). A ki kül de tés saj-
nos nem si ke rült, mert Sza bó ek kor ra már Ko lozs vá-
ron tar tóz ko dott, be te gen (17), és később sem, mert 
időközben pe dig be hív ták ka to ná nak. 

Diószeghy hazajövetelének és a gyűjtemény ha-
za szál lí tá sá nak az ügye kál vá ri á ba tor kol lott (18). 
Mi vel Diószeghy ve jét, Zahoránszky Jó zse fet (21) 
Nagy vá rad ra he lyez ték, a lep kész úgy dön tött, hogy 
ő is oda fog men ni. Sze ret te vol na a gyűjteményt is 
ma gá val vin ni, és ha nem ez si ke rül ne, ak kor bá ró 
Solymossy Ti bor ra bíz ni, hogy gon doz za az el szál lí-
tá sig (19). Herepeinek az volt a ké ré se, hogy időben 
tu das sák ve lük az át köl töz te tés időpontját, hogy 
a szük sé ges hi va ta los lé pé se ket meg te gyék (20, 22). 
Legelőször Tö rök An dor nak, a Szé kely Nem ze ti Mú-
ze um igaz ga tó-vá laszt má nyi el nö ké nek írt, és kér te, 
hogy sürgősen tu das sa ve le, va jon az er dé lyi képvise-
lők kö zül ki van még Bu da pes ten, ki hez for dul hat na 
a gyűjtemény ha za szál lí tá sá nak ér de ké ben (23). Ezt 
követően Apor Pé tert, Há rom szék vár me gye főispán-
ját ke res te meg az ügy ben (24), Csáky Ist ván ma gyar 
kül ügy mi nisz tert (25) és Var ga Jó zsef ma gyar ke res ke-
de lem ügyi mi nisz tert (26). 

Diószeghy 1941. ja nu ár já ban úgy ha tá ro zott, 
hogy még is in kább ha za, Sep si szent györgy re köl tö-
zik (27). Herepei a for du lat nak ter mé sze te sen meg-
örült, hi szen így to vább ra is ő ren dez het te vol na az 
ér té kes gyűjteményt (28). En nek ha za szál lí tá sá ra 
Nagy sza lon tá ról Sep si szent györgy re még 40%-os fu-
var díj ked vez ményt is si ke rült köz ben biz to sí ta ni (29, 
30, 33). A le ve lek azon ban nagy ké sés sel ér kez tek, 
és az amúgyis be teg Diószeghy a bi zony ta lan ság, ta-
nács ta lan ság mi att „le tar gi kus” ál la pot ba ke rült (31). 
1941 feb ru ár já ra egy kis sé ja vult a hely zet, úgy tűnt, 
hogy a lep kész hi va ta lo san re pat ri ál hat, „fel je gyez tet-
ték ma gu kat az op tá lás hoz”, és meg kezd te a szük sé-
ges előkészületeket (32). Köz ben Diószeghy Pi ros ka, 
na gyob bik lá nya Herepeit ar ra fi  gyel mez tet te, hogy 
a lepkegyűjtemény Ro má ni á ból Ma gya ror szág ra va-
ló át ho za ta la ügyé ben Hóman kultúrminiszter úr hoz 
for dul ja nak (34). Az már már ci us 26-án meg kül di 
a vá laszt: nem ki fo gá sol ják, de for dul ja nak a ro mán 
nem zet gaz da sá gi mi nisz té ri um ex port sza bály zó osz-
tá lyá hoz. Mi vel ez zel szem ben a Diószeghy ha za te le-
pe dé se ügyé ben sem mi lyen előrelépés nem tör tént, 
Zahoránszky Jó zsef, a művész ve je ek kor a ma gyar 
bel ügy mi nisz té ri um hoz for dul a ha za té ré si en ge dély 
meg adá sa vé gett. A sep si szent györ gyi re for má tus 
egyházközségtől Diószeghy szü le té si bi zo nyít vá nyát 
ké ri, Herepeitől pe dig, hogy küld jön egy át ira tot, 
amely ben fel tün te ti, hogy a lepkegyűjtemény a mú-
ze um tu laj do na (35). Herepei meg ír ta a ké rést (36), 
és a fej le mé nyek felől érdeklődött Zahoránszkytól. 

A mú ze um is min den kö vet meg moz ga tott az ügy 
ér de ké ben, Gyár fás Bá lint mi nisz te ri ta ná csos nak ír-
tak, hogy a be adott ké rést „párt fo gol ja” (37).

1942. feb ru ár 18-án Borosjenőn el hunyt Dió-
szeghy Lász ló (38, 39, 40, 41), gyer me kei nem ve-
het tek részt a te me té sen. Nán Károlyné, Diószeghy 
lá nya így írt Herepeinek már ci us 13-án: „...Szívből 
jövő rész vét so ra i ért fo gad ja há lás kö szö ne te met. Meg-
ren dül ten vet tem tu do má sul sze gény jó Édes apám ha-
lál hír ét, s még az sem en ged te tett meg ne künk, gyer-
me ke i nek, hogy leg alább a te me té sén ott le hes sünk. 
Egye dül az vi gasz tal, hogy sze gény so kat szen ve dett 
Édes anyám most már köz tünk le het...” Herepei 
Kor éh Fe renc nek, a Szé kely Nép mun ka tár sát kér te 
meg, hogy a lap „mél tó he lyén” kö zöl je nek „nehány 
sor nyi meg em lé ke zést né hai Diószeghy Lász ló ról” 
(42). A gyűjtemény Borosjenőn ma radt, bá ró Soly-
mossy Ti bor fel ügye le te alatt. „Tes sék nyu godt len-
ni, ha a há zat el vet ték a ka to nák, bá ró Solymossy 
mocreai kas té lyá ba ígér te vi tet ni. Ő meg is tart ja ígé-
re tét” – ír ta Diószeghyné Herepeinek 1943. ja nu ár 
25-én. Solymossy is már 1942-ben be ad vánnyal for-
dult a közgyűjtemények or szá gos főfelügyelőjéhez, 
Pasteiner Iván hoz, köz ben já rá sát kér ve a ma gyar 
kül ügy mi nisz té ri um fe lé „a Diószeghy-féle lepke-
gyűjtemény és tar to zé kai Ma gya ror szág ra át szál lí tá-
sa tár gyá ban”, de ott saj nos egyelőre nem tet tek hi-
va ta los lé pé se ket. „...a szóbanforgó lepkegyűjtemény 
ki ho za ta la iránt nem szán dék szik egyelőre hi va ta los 
lé pé se ket ten ni, mert félő, hogy ro mán részről jó val 
na gyobb ér tékű el len szol gál ta tást kí ván ná nak...” 
– ír ta a kül ügy mi nisz ter 1942. szep tem ber 1-jén –, 
Ro má ni á ban le til tot tak „mindennemű ki szál lí tást”. 

Herepei ek kor, 1943. jú li us 10-én, a közgyűjte-
mények or szá gos főfelügyelőségén ke resz tül előbb 
a ma gyar val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter hez (43), 
majd au gusz tus 30-án Ghitzy Jenő kül ügy mi nisz ter-
hez for dult se gít sé gért (46). Köz ben Diószeghyné je-
lez te Herepeinek, hogy a szo ba, aho vá a gyűjteményt 
rak tá roz ták, még min dig bá ró Solymossy pe csét jé vel 
van le zár va, de hogy be lül mi van, ar ról sen ki sem 
tud sem mit, mind ket ten ag gód nak a gyűjteményért, 
félő, hogy a mú ze um bo gár, moly tönk re te szi (44, 
45). Herepei utol já ra a Ke let Nem zet kö zi Szál lí tá si 
Iro dá nál tá jé ko zó dik: „kér jük szí ves fel vi lá go sí tá su-
kat, hogy va jon az el telt idő óta sem mi lehetőség nem 
kí nál koz nék a szál lít mány át ho za tal ára”. A szál lí tá si 
iro da vá lasz ként ar ra kér te, hogy ér te sít sék, „ki vel kell 
érint ke zés be lép ni, te kin tet tel ar ra, hogy Dió szeghy-
né Őnagysága már át köl tö zött Ma gya ror szág ba”. 
Herepei azon ban csak ab ban az eset ben ad na meg bí  za-
tást, ha a szál lí tó vál la lat vál lal ja, hogy sér tet le nül át hoz-
za a gyűjteményt a ha tá ron (47). A kí sér le tek egyelőre 
a há bo rús ese mé nyek mi att függesztődnek fel.
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A há bo rú után a ha za szál lí tás ügye annyi ban ja-
vul, hogy Sep si szent györgy is új ra Ro má ni á hoz tar to-
zik. 1945-ben Ko vács Lász ló sep si szent györ gyi evan-
gé li kus lel kész a mú ze um meg bí zá sá ból Borosjenőn 
meg te kin tet te a gyűjteményt, és je len tést tett an nak 
ál la po tá ról.12 Még ugyan ab ban az év ben Lönhardt 
Mikós borosjenői ék sze részt bíz ták meg a lepkegyűj-
temény fel ügye le té vel. Diószeghy öz ve gye is mind 
gyak rab ban sür get te megint a gyűjtemény ha za szál-
lí tá sát.13 Ez vé gül csak 1948. ok tó ber 13-án si ke rült 
a mú ze um nak (163 do boz ban mint egy 25 129 pél-
dány),14 és saj nos a szakszerűtlen tá ro lás mi att ad dig-
ra a gyűjtemény rész le ges ká ro so dást szen ve dett (kb. 
2000 pél dány tönk re ment).15 

Je len leg a Szé kely Nem ze ti Mú ze um tu laj do ná-
ban lévő anyag, me lyet 1915–1941 kö zött gyűjtött, 
2080 faj hoz tar to zó több mint 23 000 pél dányt fog-
lal ma gá ba. A gyűjtemény a lep kék gaz dag faj- és 
egyed szá ma mi att tu do má nyos szem pont ból igen ér-
té kes. A lel ki is me re tes és kö vet ke ze tes gyűjtőmunka 
ál tal Diószeghy Lász ló nak si ke rült a tu do mány ra új 
fa jo kat és ál lat föld raj zi szem pont ból jelentős rit ka-
sá go kat gyűjtenie. Faj gaz da sá ga mel lett Diószeghy 
Lász ló gyűjteménye a lelőhelyek (60 ha zai és 14 
kül föl di) vál to za tos sá ga mi att is rop pant ér té kes do-
ku men tu ma a tér ség lep ke fa u ná já nak. A lelőhelyek 
kö zül első he lyen Borosjenőt em lít het jük (az anyag 
60%-a), utá na a Retyezát-hegységi pél dá nyok kö-
vet kez nek (az anyag 25%-a). Gyűjtött még a Bé li 
(Codru)- és a Har gi ta-hegy ség ben, a Berecki-hava-
sokban, Szovátán, Rét yen és Sep si szent györ gyön is. 
Borosjenőn és a Retyezát-hegységben vég zett ala pos 
lep ké sze ti ku ta tá sai Kö zép- és Ke let-Eu ró pa egyik 
jelentős szak te kin tély évé emel ték.16 A gyűjteményt 
1963-tól dr. Ko vács Sán dor, a Szé kely Nem ze ti Mú-
ze um mun ka tár sa és dr. Căpuşe Iosif bu ka res ti lep-
kész dol goz ták fel és ka ta lo gi zál ták.

1934

1.
Diószeghy Lász ló CsutakVilmosnak
Borosjenő, 1934. má jus 30.

Ked ves Vi li!
A na pok ban meg lá to ga tott Arad ról négy jó ba rá tom, kö zöt-

tük Nagy La ci is, akit a hoz zám el jut ta tott Szé kely Nép 20. szá-
má ban meg je lent, ve lem igen me le gen fog lal ko zó cikk17 szerzője-
ként gya ní tot tam meg. Be val lot ta, hogy nem Ő, ha nem Te ír tad 
azt a me leg mél ta tást! Hát tu dod, Vi li kém, már legiója azok nak 
a ma gyar és kül föl di la pok nak, ame lyek hol a festővel, hol a tu-
dós sal, vagy egy szer re mindkettővel fog lal koz tak, de egyik re sem 

vol tam olyan büsz ke, mint az én drá ga kis szülővárosom öreg 
lap já ban meg je lent me leg han gú, szeretetből fa kadt kis cikk re! 
Va la ho gyan úgy van ez zel az em ber, mint a Szülőföld ke nye ré vel, 
amely hez ha son ló jót se hol, ke rek e vi lá gon se hol sem eszik – ha 
on nan el tép te a sor sa! Éde sebb a bar na ke nyér ott, mint bár hol 
a leg jobb ka lács! Ben ne van a ha zai rög fel nem mér hető drá ga-
sá ga, a ha zai Nap kalászérlelő szent sé ge, a szé kely ke zek ál dó si-
mo ga tá sa, mun ká ja. Kö szö nöm, Vi li kém ezt a nagy örö met, ezt 
a ha zul ról jött mél ta tást, amely a Ti lel ke te ken ment ke resz tül 
– hi szen Nagy La ci bár ho gyan is mos sa a ke zét, Ő kel lett be-
szá mol jon ne ked az ara di mél ta tá sok ról, és Te ön töt ted me le gen 
lük tető gon do la tok ba! Kö szö nöm, is mé tel ten kö szö nöm a szere-
tetből jött so ro kat! A na pok ban írt Köntzei Gerő ba rá tunk, aki, 
bár nem akart a Te le ve led nek – ame lyet, mint írá, hoz zám akarsz 
in téz ni – elé be vág ni, még is el árul ta – ta lán, hogy örö met sze rez-
zen ne kem –, hogy a Har gi tá ba ter ve zett ki rán du lás ra – mint 
gyűjtőútra – ne kem is lehetővé aka rod ten ni a rész vé telt?18 Hát 
ez, ha ko moly terv, na gyon szép tőled, és én bát ran be is vár tam 
vol na a so ra i dat, ha ren del kez nék a ma gam zsebéből a szük sé ges 
anya gi ak kal (ez eset ben per sze szó sem le het ne bár hon nan jövő 
se gít ség el fo ga dá sá ról), de amint Gerő írja, Ti akar já tok lehetővé 
ten ni, hogy én is el jus sak oda, ak kor már len ne egy pár – ki zá ró-
lag csak hoz zád in té zett – sza vam, na gyon kér lek, hall gass meg, és 
csak azu tán gon dol kozz erről a szép tervről ve lem kap cso lat ban! 
A terv sze rint ugye bár úgy jú li us 8-án ta lál koz nánk Székelyud-
varhelyen? Hát ez rovarászati szem pont ból túl késő időpont! Ha az 
volt 1931-ben, ma két sze re sen az! A ter mé szet és így ve le a ro-
var vi lág is több mint két hét tel előbbre van az idén, és én nem 
va gyok tu ris ta! Meg má szom még ma is a leg ve sze del me sebb csú-
csot is – ha ott van va la mely ter mé szet tu do má nyi ke res ni va lóm, 
kü lön ben oda nem me gyek! Én imá dom a ter mé sze tet, töb bet 
és szeb bet lá tok mint bár mely tu ris ta, de nem vál lal ko zom olyas-
mi re – ha ve lem jó té kony kod ni akar tok –, amely igen ke vés 
ki lá tás sal ke cseg tet a si ker re, ha egy messzi, előre ki tolt (főleg 
az idén) időben kell hoz zá fog jak a ko moly mun ká hoz! Gerő ba-
rá tom egy de rék, lel kes em ber, a fen ti e ket Ő is kell tud ja – és 
tud ja is –, de, mint gaz dál ko dó, nem tud ja más képp be osz ta ni 
(úgy lát szik) ide jét, vagy má sok is te kin tet be kell jöj je nek –, nem 
tu dom, de én tel jes őszinte le szek, és a költ sé ge ket úgy fo ga dom 
el csak , ha ar ra fel tét len ki lá tá som van, hogy ered mé nye ket le het 
fel mu tat ni, ame lyért ér de mes nek tek ki adá so kat esz kö zöl ni ezek-
ben a szörnyű ne héz időkben! Hogy ne okoz zak ez zel sen ki nek 
sem gon dot, ezt én úgy gon do lom meg old ha tó vá ten ni, hogy én 
már legkésőbb jú ni us 20-án Szentgyörgyre ér ke zem, és ott meg 
a kör nyé ken na gyobb ap pa rá tus sal in dí tom meg a gyűjtést, akár 
egye dül, akár egy ügyes fi ú se gít sé gé vel, úgy, hogy ami kor el jön 
a ta lál ko zás ide je, én olyan anyag gal kell ren del kez zem, amely 
min den kép pen rep re zen tál ja a fá ra do zá so kat, ame lye ket én so ha 
sem saj ná lok – ha ér de mes! Ak kor már nyu god tabb lel ki is me ret-
tel vág ha tok én is ne ki a Har gi tá nak, akár lesz, akár nem si ker! És 
ho gyan gon do lom el én a szentgyörgyi tar tóz ko dást? Hát azt hi-
szem, ha De me ter Fe ri nek nem vál toz tak meg a csa lá di kö rül mé-
nyei, ná la is ta lál ha tok szál lást, ha tör té ne te sen Szentgyörgyön 
kell tar tóz kod jak! Ezért igen szí ve sen aján lok fel Fe ri ba rá tom nak 
egy em lék ké pet. (Vi gyázz, ez zel nem sze ret ném meg sér te ni az 
öreg ba rá to mat, ta lán óva to san ta po ga tózz!) Ha pe dig – mi u tán 
nyer tem 15-16 na pot – el kell utaz zunk a Har gi tá ba, ak kor már 
nyu god tabb at mosz fé rá ban te he tem, és alig hin ném, hogy egy-
né hány le i vel is töb be ke rül ne, én egész igény te len tu dok len ni, 
ha dol go zom! Rajz töm böt vin nék, és al kal mam lesz nehány szép 

12 BOÉR H. 2004, 180.
13 Uo. 181, 202.
14 Uo. 241.
15 CĂPUŞE, I. – KO VÁCS, Al. 1987, 8.

16 Uo. 7–8, 10.
17 Szé kely Nép, 1934. má jus 20.
18 WOLF T. 2002, 45.
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dol got ra pid pa pír ra vet ni. Ér de kes szé kely há zak, ka puk stb. 
ér de kel nek,19 er re még gyűjtés köz ben is akad időm. Ha a pro-
po zí ci ó mat nem ta lál nád he lyes nek, kér lek nyu god tan min den 
ker te lés nél kül meg ír ni el len ve té se i det, sőt azt is, ha a Köntzei 
ál tal előre be ha ran go zott ter ved túl ko rai volt, és aka dá lyok gör-
dül nek a meg va ló sí tás hoz. Ezt job ban sze re tem, mint hogy ké-
sőbb én lás sam meg, hogy gát lá sok árán ju tot tam be le a har gi tai 
ki rán du lás ter vé be. Meg írom még azt is, hogy a Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um egy újabb szek rénnyel gya ra po dott, ame lyet ta valy ál lí-
tot tam be, már nagy szükségből. Hogy mi lyen fur fang gal ve gyük 
fel ezt is a má sik kettőhöz, azt ott meg be szél jük, vagy meg ír já tok 
ne kem. Meg van-e nek tek az Abaffi  -Aigner Ma gyar or szág Lep kéi 
c. műve? Ezt az egyet, ha kell, ta lán tu dom nél kü löz ni, hogy 
az „Után pót lás” tud jon egy kis sé bol do gul ni! Most szedd össze 
ma ga dat, és már itt az ide je, hogy egy szer fe lelj is so ra im ra! Kis 
Asszony kád nak hó do lat tel jes kéz csók, Fi a i dat és Té ged me le gen 
ölel öreg ba rá tod:

La ci
Ui. Ba rá ta im nak me leg üd vöz let!

2.
Csu tak Vil mos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1934. jú ni us 14.

Ked ves La ci!
Ré gen meg kap tam a 30-án írt ked ves le ve le det, de ál lan dó-

an annyi dol gom volt és van, hogy kép te len vol tam ha ma rabb 
ír ni. Ezen kí vül az tán az a tény is tar tóz tat ta a vá la szo mat, hogy 
pénz ügye ink ben sze ret tem vol na egy ki csit ja vu lást lát ni előbb, 
mielőtt írok Ne ked. A mai tény ál lás tehát az, hogy ma sok kal 
sú lyo sabb és ne he zebb anya gi hely zet ben va gyunk és élünk, mint 
1931-ben, mi kor ná lunk vol tál.20 Azért bár mennyi re sze ret ném, 
hogy mi nél to vább légy ná lunk, és mi nél tel je seb ben hor doz zam 
min den kész ki adá so dat, mert hi szen szen tül tu dom, hogy min-
den a Te ki szál lá sod ra köl tött ga ra sunk sok szo ro san vissza té rül 
tu do má nyos gyűjteményanyagban, még is meg kell Ve led be szél-
jem tel jes őszinteséggel a részemről ter ve zett és részemről óhaj tott 
ki szál lá sod min den anya gi ré szét. Ezért sze ret ném előre tud ni azt, 
kb. mi be ke rül ne ne künk a ter ve zett időtartamú ki szál lá sod hoz-
zánk, fi  gye lem be vé ve azt, hogy De me ter Fe ri ba rá tunk rész ben 
vendéglőben ét ke zik, az az szál lást és reg ge lit a leg na gyobb kész ség-
gel ad és bol dog lesz, ha is mét el jössz, és eszé be jut ta tod az ifj  on ti 
éve i tek ezer fé le „jám bor sá ga it”, de már ebéd del és va cso rá val nem 
szol gál hat, s vi szont jú li us 1-jén mi is be zár juk itt a kon vik tu sun-
kat,21 te hát az ebéd és va cso rád költ sé ge it is a mú ze um nak il le-
nék és du kál na hor doz nia. Ha pe dig er re a rész le te sebb írás ra már 
nem len ne időd, mert későre ér kez nék a le ve lem, ak kor tá jé ko zá-
sul csak azt ír ha tom, mint po zi tí vu mot, hogy bár mennyi re fáj jon 
ne kem, és bár mennyi re res tel lem, je len leg, most ez zel az út tal, 
te kin tet tel mint egy 60–64 000 lei adós sá gunk ra, mi szin te ki zá ró-
lag az én egye dü li gon dom, na gyobb össze get nem ígér he tek meg, 
mint 1500 le it, mert kép te len len nék ígé re tem nek ele get is ten ni. 
Azon ban fürdőjeggyel, te hát 50%-os ked vez ménnyel va su taz hat-
nál, és bi zo nyá ra itt ké pe ket is ad hat nál el. Ezért ar ra kér lek, hogy 
ha ek ko ra összeg szí ves föl aján lá sa mel lett, mit táv ira ti jel zé sed re 
azon nal el kül de nék vagy itt ad nék át, szí ves le szel el jön ni, ak kor 
szí ves kedj azon nal hoz zá kez de ni a készülődéshez és ak kor in dul-
ni, ami kor ép pen jól esik vagy tudsz, mert De me ter Fe ri is és én 
is szí ve sen lá tunk és vá runk, és bi zo nyá ra nagy örö met sze rez nél 
nem csak Gerőnek, ha nem a töb bi ter mé szet tu dós ba rá ta ink nak 
is, akik kel kü lön ben a Székelyudvarhelyen leendő ta lál ko zá sunk 
és meg be szé lé sünk nap ját Gerő a teg nap vett lap ja sze rint jú li us 

9-re tűzte ki. Én előreláthatólag hétfőn dél ben uta zom Ko lozs vár-
ra, és 23-án, szom ba ton reg gel le szek itt hon. 24-én év zá rónk van. 
Azért ké rem és vá rom a szí ves táv ira ti vá la szo dat, hogy tud jam 
már el uta zá som előtt a vég le ges el ha tá ro zá so dat, és szük ség ese tén 
pénzt küld hes sek. Min den egyébről majd szó val is, így ar ról is, 
hogy a Szé kely Nép be a kér dé ses cik ket nem én, ha nem Szász Bé la 
ked ves ba rá tunk ír ta, de ter mé sze te sen a szí vem közepéből. Igaz 
ba rát ság gal ölel lek, jó ba rá tod:

Csu tak Vil mos
NB. Az Abaffi  -Aigner Ma gyar or szág lep kéi c. mun ká ja nincs 

meg a mú ze um tu laj do ná ban, de je len leg, amíg nincs meg fe lelő 
szak em be rünk, nincs fel tét len szük sé günk reá. Jobb, ha Te hasz-
ná lod, mert az zal job ban jön ki a mú ze um is.

3.
Csu tak Vil mos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1934. jú ni us 17.

Ked ves La ci!
Teg nap meg kap tam a levelezőlapodat, most az imént pe dig 

táv ira to dat, mi vel na gyon le han gol tál és el szo mo rí tot tál. Bi zo nyá-
ra le fo god han gol ni és el fo god ked vet le ní te ni Gerő ba rá tun kat 
is, úgy hogy egyelőre a mai le mon dó szán dé ko dat nem is köz löm 
ve le, mert egy ál ta lán nem aka rom vég le ges nek te kin te ni. Előbb 
még al kud ni aka rok Ve led. Ve gyük elő a Te ér ve i det. Nem tar-
tom fon tos nak az idő előhaladását, júl. 9–16-táján, mint Te, mert 
a ter ve zett ki rán du lást nem csak a gyűjtés mennyi sé ge és minősége 
szem pont já ból né zem, ha nem főleg ab ból a szem pont ból, hogy 
akik szé kely ter mé szet tu dós ok vagy tok, és akik jó aka rói vagy tok 
a szé kely nép mú ze u má nak, azok egy hé tig együtt is lesz tek, és 
ezer fé le olyan ter vet meg be szél tek, és ezer fé le olyan esz mét ki ter-
mel tek, ami ezer szer töb bet ér a mú ze u munk és a szé kely ter mé-
szet tu do mány ja vá ra, mint pár száz ilyen vagy olyan faj tá jú lep ke 
vagy bo gár. Ne vedd rossz né ven te hát tőlem, az egy ál ta lán nem 
ter mé szet tu dós tól, hogy a kér dést nem te kin tem a ke vés és késői 
határidőre va ló hi vat ko zá sod dal el in té zett nek, és ez zel szem ben 
hidd el ne kem, hogy ha már hó na pok kal ezelőtt elsősorban Re ád 
gon dol tam, mint aktivus résztvevőre, még pon to sab ban szól va, ha 
egy har gi tai olyan ki rán du lást, mely nek első cél ja ép pen a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um tu do má nyos tá mo ga tá sa, Ná lad nél kül nem is 
akar tam el kép zel ni, ak kor most sem ve szem olyan könnyen csak 
úgy egykettőre tu do má sul a Te le mon dá so dat. Elsősorban azért, 
mert nem szo ká som, hogy a több hó nap óta szí vem alatt hor do-
zott ked ves tervemről csak így egykettőre le mond jak, má sod szor 
pe dig Té ged sem úgy is mer lek, aki nem haj la nék a Gerő és az 
én sza vam ra, ha azt mond juk, hogy jere ked ves Laczi, is mer kedj 
össze és me le gedj össze a mi, te hát a mú ze u munk jó ba rá ta i val, 
mert ez zel a mun kád dal ered mé nye seb ben szol gá lod a mú ze um 
ér de ke it is, mint ha a leg kö ze leb bi har gi tai ki rán du lás ide jét meg-
vá rod, ami nek a ter mi nu sát azon ban a jó Is te nen kí vül sen ki sem 
tud hat ja. Azért ar ra kér lek, hogy mi vel jú li us 9-én, ami kor Ud var-
he lyen ta lál koz nunk kell, még ren ge teg idő van, és mi vel az sincs 
ki zár va, hogy a szí ve sen fel aján lott 1500 le it még meg is tu dom 
pó tol ni pár száz leuval, hogy leg alább a kész ki adá sa i dat fe dez hes-
sem, és mi vel vé gül nagy szo mo rú sá got sze rez tél ne kem, ha csak 
ezért vissza vo nul nál, mert én ezer fé le gon dom és dol gom kö zött 
Ne ked nem tud tam olyan gyor san és olyan kedvezően ír ni, mint 
Te sze ret ted vol na, azért ar ra kér lek, vond vissza a le mon dó szán dé-
ko dat, és ahe lyett tá jé koz tass tel jes őszinteséggel mielőbb en gem, 
hogy előreláthatólag tény leg mennyi be ke rül ne idá ig és vissza a vas-
úti költ sé ged, és kb. mek ko ra össze get kel le ne na pon ta szá mod ra 
szá mí tás ba ven nem, hogy a ki szál lá sod költ sé ge it biz to sít has sam. 

19 Vö. KOCS I. 2002, 92–95.
20 Vö. KOCS I. 2002, 110–111.

21 A Re for má tus Szé kely Mikó Kol lé gi um kon vik tu sa, ahol Csu tak 
el lá tást biz to sít ha tott vol na az is ko la igaz ga tó ja ként egy ben.
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Vég te le nül saj ná lom, hogy az anya gi ak ál tal sú lyo san köt ve van 
a ke zem, de még is re mé lem, hogy meg ér ted és mél tá nyo lod a hely-
ze te met, meg hall ga tod a szí ves ké ré se met, el fo ga dod a sze re tet tel-
jes meg hí vá so mat, és ha 20-30-án nem is, ha időközben dol god 
akad, de leg alább jú li us 1-jé re, mi kor ép pen véndiáktalálkozónk 
lesz, szé pen be ruk kolsz hoz zánk, és 2-án mind járt mun ká ba ál-
lasz, s majd 7-én együtt me gyünk Székelyudvarhelyre, hogy ott 
8-án Gerővel előértekezletet tart sunk, s 9-én az egész tár sa ság gal 
együtt össze ál lít suk az egy he tes har gi tai ki szál lás pon tos prog ram-
ját. Én kü lön ben nem ve szek részt a ki rán du lá son, de Ve le tek kül-
de ném, Re á tok bíz nám Csa ba fi  a mat, aki most vég zi a IV. osz tályt, 
mint je les di ák, és aki nek idei sok jó mun ká já ért a ju tal ma len ne 
az, hogy egy hé tig Ve le tek le het és a lá ba i tok nál ül het... Két-há-
rom jó ba rát já val és osz tály tár sá val együtt. Amint ír tam sebtiben és 
fut tá ban, ké szü lök Ko lozs vár ra, 23-ra jö vök ha za, 24-én év zá rónk 
lesz, at tól kezd ve min dig több időm lesz, mint most a foly ton tar-
tó és fo lyó vizs ga alatt, te hát min dig szí ve sen lát lak és vár lak. De 
elsősorban ké rem és vá rom az előzetes költ ség szá mí tá so dat, hogy 
ez után is mét le ve let vált has sunk, ami re még min dig lesz időnk, ha 
Te is úgy aka rod... Igaz ba rát ság gal ölel lek, jó ba rá tod:

Csu tak Vil mos 

1935

4.
Csu tak Vil mos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1935. de cem ber 31.

Ked ves La ci ba rá tom!
Régesrégóta bűnösnek ér zem ma ga mat, és most, az 1935. 

esztendő utol só nap ján sze ret nék va la mit le ve ze kel ni. Most is szí-
vemből saj ná lom, hogy a nyá ri har gi tai ki rán du lá sun kon nem ve-
het tél részt, mind nyá jan na gyon nél kü löz tünk, és mind nyá junk-
nak fájt, hogy nem tölt het tünk együtt test vé ri ta lál ko zón nehány 
ked ves na pot. Ép pen ezért – ha a jó Is ten él tet – az 1936. esz-
tendőben az lesz egyik vá gyam, hogy pó tol juk a nyá ri mu lasz tá-
sun kat, és a Har gi tá ban vagy Kászonban22 fel újít suk s megerősít-
sük szé kely test vé ri ba rát sá gun kat. Ad dig is szívemből kivánom, 
hogy a jó Is ten áld jon meg az új esztendőben, tart sa meg drá ga 
egész sé ge det, sok szo roz za meg mun ka ked ve det, és Té ged test vé ri 
sze re tet tel kér lek szé pen ar ra, hogy tarsd mú ze u mun kat is, en-
gem is ba rá ti jó in du la tod ban és sze re te ted ben. Igaz ba rá tod:

Csu tak Vil mos 

1936

5.
Diószeghy Lász ló Csu tak Vil mos nak
Borosjenő, 1936. már ci us 6.

Ked ves Vi li Ba rá tom!
Mindenekelőtt is eszed be ne jus son, hogy mert követ ni aka-

rom a pél dá dat, azért fe le lek ily későn be cses so ra id ra, és csak most 
kö szön he tem meg a hoz zám in té zett jó kí ván sá ga i dat. Be teg vol-
tam, és most lábbadozok ki belőle, az tán meg a na gyob bik lá nyom 
férj hez me ne te le is ge ne rá lis gon do kat oko zott, hi szen sze gény ke 
Cse hor szág ba – Po zsony ba – ment férj hez egy ma gyar mér nök-
höz, így egy éven be lül mind két lá nyom férjhezadása az én anya gi 
hely ze tem ben olyan fel ada tok elé ál lí tott, ame lyek nek meg ol dá sá-
ban ma gam sem igen hit tem. Biz to sít lak, hogy nem mú lik el egyet-
len nap sem, hogy úgy Rád, va la mint a Mú ze u munk ra ne gon dol-
nék, hi szen min den sza bad per ce met a gyűjtemény fel dol go zá sá ra, 

ren dez ge té sé re szen te lem, és mond ha tom, hogy ami ó ta oda aján-
dé koz tam és a ha lá lom utá ni sor sát biz to sí tot tam, még na gyobb 
kedv vel gya ra pí tom, fej lesz tem, mert tu dom, hogy az a ren ge teg 
fá ra do zás, ér ték nem fog veszendőbe men ni, mint sok ilyen irá-
nyú gyűjteménnyel tör tén ni szo kott... Éven te leg alább 1500-
2000 ál lat tal sza po ro dik az, és az utá nam jövő nem ze dék, il let ve 
a gyűjtemény to vább foly ta tó ja – ha ilyen lesz – olyan gaz dag 
össze ha son lí tó anya got ta lál, hogy könnyűszerrel fel dol goz hat ja 
azt, amit ott a Szé kely föl dön gyűjt. Saj nos az ál ta lam begyűjtött 
szé kely anya got nem ke zel he tem kü lön gyűjteményképpen, er re 
ne kem nincs mó dom, de min den egyes ál lat pon tos lelőhelycím-
kével lé vén el lát va, ez bár mi kor meg te hető lesz. Köntzeitől tu-
dom, hogy már jó egy ne hány do boz ké szült el – egyelőre tur fa 
nél kül – de a töb bi is már készülőben van,23 így ta lán még azt is 
meg ér he tem, hogy a szé kely föl di anya gom tu do má nyos fel ál lí tá-
sát is ta lán ma gam vé gez he tem el?... Épp ezért már most ar ra fi -
gyel mez tet lek, hogy amihelyt a két szek rény tel je sen ké szen áll 
e cél ra, ab ba semmiesetre se en gedj beletűzni olyan anya got, ame lyet 
én nem lát tam! Gerő lel kes em ber, de iga zán di let táns, és az anya-
ga em ber te le nül össze-vissza van kí noz va, pe né szes, és nél kü löz 
min den olyan ér té ket, ame lyet egy mú ze um ban ér de mes el he-
lyez ni. Va la ho gyan azt ne hidd, hogy va la mely fél té keny ség fé le 
mon dat ja ezt ve lem, ez igen tá vol áll tőlem, de is me rem a lep ké it 
(most is van egy se reg ná lam meg ha tá ro zás vé gett), és sen ki nek 
sem kell na gyobb tu do má nyos kép zett ség ah hoz, hogy össze ha-
son lít has sa, hogy ho gyan kell egy mú ze um ba va ló gyűjtemény-
nek ki néz nie! Azt is tu dom, hogy Ő a sa ját gyűjteményét (egye-
lőre leg alább) nem is ad ja a Mú ze um nak, csak „fél re tesz” 
különböző fa jo kat a Mú ze um ré szé re! Hát ez okos do log len ne, 
ha az én gyűjteményem nem vár na az ot ta ni vég le ges el he lye zés-
re, így azt aján lom, hogy az az anyag, amit még is aján dé koz, azt 
he lyez zé tek el a kol lé gi um do bo za i ba, van ott hely elég er re a kis 
anyag ra, és így a szek ré nyek szűz do bo zai ma rad ja nak meg az én 
gyűjteményem maj da ni ott fel ál lí tá sá ra, er re úgy sem igen lesz 
elég két szek rény sem! Te hát, jól érts meg, Vi li ba rá tom, az új 
do bo zok ba sen ki be le ne tűzzön egy tűt sem, ha azt akar já tok, hogy 
ezt a mun kát ma gam vé gez zem el, és ne kell jen saj ná la tos el ha-
mar ko dott ság gal kel le met len hely re hoz ha tat lan sá go kat el kö vet-
ne tek! Az én szá mos do bo zom, ha fel sza ba dul, több ro var rend-
nek ké pes he lyet ad ni, ame lye ket eset leg idővel va la mely 
szak em ber épp úgy fel dol goz hat, mint én az enyé met, és még 
a kül föld érdeklődését is fel kelt he tik, hi szen az én ál la ta im kö zött 
szá mos ál ta lam le írt és a vi lág lap ok ban kö zölt typus van, ami egy 
tu do má nyos gyűjtemény iga zi ér té két ké pe zi! Egyé bként ezt az 
ügyet majd meg be szé lem Gerővel, ne hogy fél re ért sé tek, és sértő-
dések ke let kez ze nek! Az én leg na gyobb szek ré nyem ben már – 
egy so ha előre nem lát ha tó vá rat lan ha lál eset re – ott van a vég ren-
de le ti uta sí tá som még ar ra is, hogy ho gyan kell el szál lí ta ni 
a lep ké ket! Mert ké nyes do log az, mint a leg több tu do má nyos 
mú ze u mi anyag, de ha hoz zá ér tés sel nyú lunk hoz zá, nem tör tén-
het sem mi baj. Na gyon, na gyon meg ren dí tett az én drá ga öreg 
ba rá tom Szádeczky vá rat lan ha lá la. Mi ál lan dó le ve le zés ben ál lot-
tunk, és nem egy le vél lel bi zo nyít ha tom, hogy a mun kás sá go mat 
mennyi re tud ta ér té kel ni. Ő is adat ta elő, il let ve az én gá tolt sá-
gom mi att dr. Ferenczi Sán dor ol vas ta fel az ara di Köl csey Egye sü-
let fel szó lí tá sá ra írt Lepkékről szó ló ta nul má nyo mat, amely nek 
kö vet kez mé nye képp vá lasz tot tak be az Er dé lyi Múzeum-Egylet 
tag jai so rá ba. (Azt hi szem, ez a mun kám meg van nek tek is, ha jól 
em lék szem, egy pél dányt kül döt tem belőle?) Dr. Czekelius Dani-
el, a szebeni ter mé szet tu dós ok do yen je (lep kész) a na pok ban kért 
fel ar ra, hogy most, mi u tán be fe jez tem a Retyezát lep ke fa u ná já ról 
szó ló mun ká mat (Die Lepidopterenfauna des Retyezatgebirges – 

22 Te hát ek kor még nem volt egyértelmű az 1936. évi ki szál lás 
hely szí ne, vö. WOLF T. 2002, 50–53.

23 20 db ro var do boz ké szült el (kéz irat: A Szé kely Nem ze ti Mú ze-
um Igaz ga tó sá ga Köntzei Gerőnek, 1937. jú li us 22.).
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Nachtrag I.), amelyből ti is kap ta tok ta valy egy kü lön le nyo ma tot 
(ame lyet azon ban nem nyug táz ta tok), most már ír jam meg a Bo-
rosjenő lep ke fa u ná ját is, és azon nal fog jak is hoz zá, hogy az zal, 
amit el vé gez he tek, már az idei Év könyv ük ben (Jahrbuch) meg je-
len hes sen! Hát ez igen nagy örö met szer zett ne kem, mert még 
gon dol ni sem mer tem ar ra, hogy a szá szok ezt ki hoz zák (hi szen 
ők csak szo ro san vett Er dély ha tá ra in be lül eső dol gok kal fog lal-
koz tak – e te kin tet ben), azon kí vül az én mik ro szko pi kus ap ró 
lep ké i met is a sa ját költ sé ge i ken fel kül dik Bécs be dr. H. Rebel-
hez, a vi lág ma elő leg na gyobb – e te kin tet ben – szakértőjéhez, 
hogy meg ha tá roz za,24 és ők is gon dos kod nak a visszahozatalról, 
majd a ke ze im hez jut ta tás ról is, így egyet len bani költ sé gem nem 
lesz, és el érem azt, hogy ez a szép, nagy mun kám is meg je len het 
– még ta lán éle tem ben. Ez zel a mun ká val te hát egy éjet-napot 
ki töltő iz gal mak hoz ju tok, és ez zel az újabb dicsőséggel is mét 
ma ga sabb ra eme lem a gyűjteményem kon ti nen tá lis ér té két; hát 
eb ben van az éle tem iga zi ér té ke is – nem hi á ba él tem. A Szé kely-
föld lep ke fa u ná já ról szó ló ada tok összegyűjtése is fo lya mat ban 
van, de oly kor – mert a szé ke lyek ke zén van – szin te le he tet len-
nek lát szik eze ket az ada to kat ki ás ni tőlük. Hi szen már Ne ked is 
ír tam erről, de hát... Tu dom, hogy az ne héz, igen gá tol ják az 
után pót lást a fi  a tal ság köréből, még is igen rös tel lem, hogy a szá-
szok min dent el kö vet nek, hogy a kidűltek he lyé be újak lép je nek, 
és mi egyet len lé pést sem te szünk ez irány ban. A ter mé szet tu do-
mány egy ál ta lán nem is mer kü lönb sé ge ket, magasabbrendűsége-
ket a sok fe lé el ága zó te rü le te in, és ép pen ezért igen saj ná lat ra 
mél tó, hogy mi, szé ke lyek nem tö re ke dünk min den erőnkkel, 
hogy a hal lat lan adott sá ga in kat meg csil log tas suk épp most, ami-
kor a leg ron gyo sab bak va gyunk... Ne héz len ne olyan kul tú rem-
bert szem be ál lí ta ni ve lem, aki ne he zeb ben ke re si a ke nye rét, 
mint én, de olyant is, aki nek mind emel lett olyan szí nes ál mai 
van nak, mint ne kem... Azt ír ja az én öreg dr. Czekelius ba rá tom 
a na pok ban: „Wir alten Leben ja nur noch im Glücke unseren 
Kinder – und nun zu unseren lieben Schmetterlingen!” (Az öreg-
úr Szeben vá ros nyu gal ma zott főorvosa, és 77 éves! Ugyan így írt 
még ta valy a drá ga Szádeczky bá tyánk is!) Az ál ta lad ki lá tás ba 
he lye zett ez idei har gi tai adatgyűjtő utam már most iz gal mak ban 
tart, de is mét ki kell je len te nem, hogy jú li us ban az ele jén én már 
nem ke lek út ra, nem áll arány ban az erőfeszítés az ered ménnyel! 
Olyan ez, mint ami kor egy fi  a tal lányt he te ken át iz gal mak ban 
tart ja a fé nyes, ígé re tes bál, és a vé ge: há zi bál a – nagy ta tá val, 
nagy bá csi val!

Sok szor, me le gen üd vö zöl öreg ba rá tod: 
La ci. 

6.
Csu tak Vil mos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1936. már ci us 13.

Ked ves Öreg Ba rá tom!
Nagy öröm mel vet tem fo lyó hó 6-án kelt régesrég óta várt 

ked ves le ve le det. Si e tek is vá la szol ni reá, bár csak rö vi den, mert 
ezer fé le dol gom mi att a rész le tes meg vá la szo lá sát későbbre kell ha-
lasz ta nom. Na gyon meg döb ben tet tél szí ves le ve led nek az zal az uta-
sí tá sá val, hogy az új do bo zok ba sen ki be le ne tűzzön egy tűt sem, 
hogy ha nem aka rom, hogy eset le ges saj ná la tos el ha mar ko dott sá-
gunk ban hely re hoz ha tat lan hi bát csi nál junk. Csak az a szí ves igé-
reted vi gasz tal, hogy „egyéb ként ezt az ügyet majd meg be szé lem 
Gerővel, ne hogy fél re ér té sek és sértődések ke let kez ze nek”. Na gyon 
kér lek azért, hogy szí ves kedj ezt az ügyet kö zös ba rá tunk kal mi nél 

előbb és mi nél ala po sab ban meg be szél ni, mert a do bo zok anya gát 
ő ad ta a sa ját já ból, mi csak a csi nál ta tás árát fi  zet tük ki az asz ta-
los nak, ő ren del te most a pa ra fát is, va la mint a tűket is, ezek nek 
is csak vé tel árát fi  zet tük ki, vagy fog juk ki fi  zet ni, de ter mé sze te-
sen mind az ő biz ta tá sá ra és ja vas la tá ra, s kü lö nös kép pen mind 
ab ban a jóhiszemű föl te vés ben, hogy jó és hasz nos dol got vég zünk 
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um gyűjteményeinek a gya ra pí tá sá ra. Te 
sem mond tad so ha idá ig ne kem, hogy a Te év ti ze des köz vet len 
mun ka tár sad a lep ké szet te rén csak műkedvelő, s mi vel az én tu-
do má nyom olyan messze áll a retyezáti bo ga rak tól és szé kely lep-
kéktől, mint Borosjenő Küküllővártól – mi ért ne hit tem vol na én 
mind má ig ki vá ló lep kész nek az én Gerő ba rá to mat, ami kor so ha 
senkitől olyan de monst ra tív előadást nem hal lot tam az en to mo ló-
gi á ból, mint Tőle, ami kor előttünk a Szé kely Nem ze ti Mú ze um 
jám bor nem lep ké szei és nem bogarászai előtt be mu tat ta nagy kör-
mé vel a retyezáti „paducs” (paduche) meg gyil ko lá sát. Ebből ki fo-
lyó lag szíveskedj meg kez de ni Gerővel a dip lo má ci ai tár gya lá so kat, 
mert én meg ígér tem ne ki, hogy mi helyt a pa ra fa meg jön, rög tön 
el kül döm hoz zá, s mi vel a do bo zok s a tűk már a ke zé ben van nak, 
fel te szem ró la, hogy rög tön fel szen te li az új do bo zo kat a lep ké i vel 
és bo ga ra i val. Ne kem pe dig nincs lelkierőm, hogy eb ben a jóhisze-
mű tu dós mun ká já ban el ked vet le nít sem vagy meg aka dá lyoz zam. 
Ha szak em ber vol nék, ta lán bá tor sá gom is len ne, főleg ab ban az 
eset ben, ha hi te le sen meg ál la pí tot tad, hogy Ő „iga zán di let táns, 
és az anya ga em ber te le nül össze-vissza van kí noz va, pe né szes, és 
nél kü löz min den olyan ér té ket, ame lyet egy mú ze um ban ér de mes 
el he lyez ni”. – Én nem lé vén szak em ber, sem meg ál la pí ta ni, sem 
el hin ni nem tu dom, mert nem me rem és nem is aka rom. Szí ves-
kedj azért mi nél előbb ak ci ó ba lép ni, és a dol got úgy be szél ni meg 
ve le, hogy ab ból se ne kem, se kö zö sen sze re tett mú ze u munk nak 
kel le met len sé ge vagy plá ne ká ra ne származhassék, mert azt la i kus 
lé tem re is évek óta ta pasz ta lom, hogy Ő lel kes em ber, jóhiszemű 
em ber, jót aka ró em ber és múzeumunknak kitűnő ba rát ja. Egye-
bekről majd más kor írok. Szívemből ör ven dek, hogy vég re meg szó-
lal tál, és egész sé ges vagy, s most is lel ke sen dol go zol. Jövő le ve lem-
ben rész le te seb ben írok, most sze re tet tel ölel lek:

Csu tak 

7.
Diószeghy Lász ló Felszeghi Ist ván nak
Borosjenő, 1936. ok tó ber 26.

Igen tisz telt Igaz ga tó25 Úr!
Már ré gen ké szü lök, hogy be szá mol jak a jut ta tott gyűjtőív 

sor sá ról, de hosszú ide ig a be teg sé gem gá tolt a gyűjtés meg in dí-
tá sá ban, később, mi u tán ez még is le het sé ges sé vált, az alá írók tól 
be fo lyó pénz igen las sú tem pó ja hát rál ta tott eb ben és ab ban is, 
hogy a pén ze ket a pos tá ra te gyem. Nem vá rom már meg, míg az 
alá írt anya gi kö te le zett ség ke ze im hez jut ma ra dék ta la nul, és a már 
ed dig be folyt 1300 l., az az egy ezer há rom száz le it pos tá ra te szem, 
hogy leg alább ezt az össze get hasz nál has sák. Ter mé sze te sen, ami-
kor te he tem, nem mu lasz tom el a töb bit is meg sür get ni – lehe-
tőleg erőszakoskodás nél kül. Ti zen nyolc előfi zetőt26 gyűjtöttem 
ed dig, te hát öten még nem fi  zet tek, és még két biz tos előfi zetőt vá-
rok a na pok ban (gróf Te le ki Jenőt és bá ró Lipthay Bé lát), ha ezek 
el jön nek, az alá írá suk biz tos, és így ta lán ki tu dom egé szí te ni húsz-
ra a ta gok szá mát. Saj nos né há nyan „fenn tar tás sal” csak egy év re ír-
ták alá, de el fo gad tam eze ket is, ab ban a re mény ben, hogy to vább-
ra is meg tart hat juk, mert ezek „ha lá lo zás” ese té re tet ték e ki kö tést. 
Ha va la mennyi be fut, és el küld he tem a hátrálékosok össze gét is, 

24 Vö. CĂPUŞE, I. – KO VÁCS, Al. 1987, 8–10, 23–24.
25 Tkp. csak ügyvezető igazgató-őr a Csu tak ha lá la utá ni interi-
mátus ide jén (csak Herepei al kal ma zá sá val lesz új ra igaz ga tó ja 
a mú ze um nak, 1938-ban).

26 A ne héz anya gi hely zet ben levő mú ze um olyan ala pon pró bált 
pár to lói dí ja kat gyűjteni, hogy fel aján lot ta, en nek el le né ben ki-
sebb tu do má nyos vagy tudománynépszerűsítő ki ad vá nyo kat fog 
ki hoz ni, me lye ket a pár to ló ta gok in gyen kap nak meg.
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ak kor az egész név sort el kül döm a pon tos cím zés sel és az alá írt 
ív vel együtt, a vég le ges el szá mo lás sal együtt. Min den eset re azon le-
szek, hogy ez mielőbb meg tör tén hes sen, de – saj nos – ez nem egé-
szen tőlem függ, mi vel hogy sen kit sem sze ret nék erőszakosabb-
nak lát szó nyo más sal el ri asz ta ni, mert azt hi szem, hogy bár mi kor 
is jön nek e pén zek, egé szen jó szol gá la tot te het nek a ne mes ügy 
ér de ké ben. Az előfi zetők részéről öten kér ték az ív első lap ját27 
(te hát az előfi zetési ol dal nél kül), ké rem te hát az Igaz ga tó Urat, 
hogy eze ket a ke ze im hez jut tas sa, hogy szét oszt has sam az igény-
lők kö zött. Ha lé leg zet hez jut ha tok, egy hosszabb le vél ben sze-
ret nék be szá mol ni a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak aján dé ko zott 
lepkegyűjtemény mai ál lá sá ról, mert az bi zony (az aján dé ko zás 
óta) ala po san, sok ezer ál lat tal sza po ro dott meg, és ez a fo lya mat 
csak nem nap nap után tart, úgy szin tén a ne he zen hozzáférhető, 
igen ér té kes szak iro dal mi „tisz te let pél dány ok” szá ma is, ame lyek 
az én mun ká i mért jut nak hoz zám. Ad dig is, amíg egy nyu god-
tabb at mosz fé ra meg en ged he ti, hogy sze gény Vi li ba rá tom után 
(akit min den fon to sabb – a gyűjteménnyel kap cso la tos – ügyről 
tá jé koz tat tam) most már Ön nel is a bi zal mas, le ve li össze köt te tést 
fel ve he tem, ké rem szé kely-test vé ri es bi zal mát előlegezni, és át ad-
ni me leg üd vöz le te met úgy az igen be csült Igaz ga tó ta nács nak, va-
la mint az én sze mé lyi jóbarátaimnak.

Szé kely-test vé ri es üd vöz let tel
Öreg ba rát ja
Diószeghy

8.
Felszeghi Ist ván Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1936. no vem ber 3.

Hi vat ko zás sal f. évi okt. hó 26-án kelt ked ves so ra i ra, tisz te let-
tel ér te sí tem, hogy a ti zen há rom pár to ló tag ál tal be fi  ze tett össze get 
szí ves le ve lé vel egyidejűleg meg kap tam, és a mú ze um ne vé ben há-
lá san kö szö nöm. Ez a be in dí tott moz ga lom az ed dig be folyt dí jak 
alap ján si ker rel ke cseg tet. Ez zel egy kis lé leg zet hez is ju tunk, mert 
anya gi lag igen szűkös vi szo nyok közt va gyunk, s sze gény Vil mos 
már nem él, hogy örök ké biz tas son, ha ag gód va in tet tem, hogy 
ne köl te kezz, mert nincs pénz. Ilyen kor csak mo soly gott, s tud-
tam, hogy lesz pénz. A taggyűjtést mi sem erőszakoljuk, sőt szé les 
kör ben sem moz gunk, ne hogy feltűnést kelt sünk. Ha va la ki csak 
egy szer ad, úgy is jó, jövőben akad más he lyet te. Én is bi za lom mal 
ké rem, szí ves ked jék mú ze u munk iránt ed dig ta nú sí tott ügy buz gal-
mát és lel ke se dé sét to vább ra is megőrizni, s ide jé hez mér ten a mú-
ze um ér de ké ben ki fej tett mun ká i ról tá jé koz tat ni, mert ügyvezető-
tanácsunk min dig nagy érdeklődéssel hall gat ja a mú ze um lel kes 
ba rá ta i nak időközönkénti rész le tes be szá mo ló it.

Szí ves so ra it vár va, va gyok me leg üd vöz let tel:
Felszeghi
igazgató-őr

1939

9.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1939. szep tem ber 28.

Mé lyen tisz telt Művész Úr!
Szentgyörgyre va ló ha za té ré sem után át ad ta An nus ka28 hoz zá 

írott be cses levelezőlapját. Hírből már is mer ve mélyen tisz telt Mű-
vész Urat, öröm mel ra ga dom meg az al kal mat, hogy fel szó lí tá sá ra 

ma gam je lent kez zem. Át ta nul má nyoz va még 1931. má jus 11-én 
kelt aján dé ko zá si le ve lét, vég te le nül jóleső ér zés töl tött el, hogy 
ki vá ló an ér té kes ado má nyát mú ze u munk mond hat ja ma gá é nak. 
Tu dom azt, hogy gyűjteményének külső ér té ke sem mond ha tó 
cse kély nek, azon ban belső ér té ke még en nél is na gyobb jelentősé-
gű. El te kint ve at tól, hogy egy cél tu da tos élet hosszú éve i nek szép 
ered mé nyét fog lal ja egy be, valószínűleg lep ké ink nek olyan tel jes 
és szakszerűen gon do zott gyűjteménye ta lál ha tó meg ben ne, ami-
re mú ze u munk mél tó büsz ke ség gel gon dol hat. S mint a fel so rolt 
szakkönyvekből lá tom, könyv tá ra is olyan be cses da ra bo kat tar tal-
maz, ame lyek szak könyv tá runk ban tel je sen nél kü löz he tet le nek. 
Mind ezek mel lett kö szö net tel tar to zunk még azért is, hogy ne mes 
jó in du la ta kö vet kez té ben ne künk aján dé ko zott szép gyűjteményét 
foly ta tó la go san is sza po rí tot ta, s a meglévő anya got szak ava tot-
tan ren dez te és to vább is gon doz ta. Igaz, hogy alólírott még csak 
kontára sem a ter mé sze ti tu do má nyok nak, de – mint mu ze o ló gus 
– meg be csül min den olyan tu do mányt, amely ku ta tá so kon ala-
pul va, a gyűjtött anyag nak múzeumszerűleg va ló ke ze lé sét kí ván-
ja meg. In té ze tünk nek azon ban most már van egy fi  a tal ren des 
– ta nár – őre, aki re, mint ter mé szet raj zos ra, az állat-növény-ás-
ványtár gon do zá sa bí za tott.29 Mind ezek után, is mét lem, öröm mel 
ra ga dom meg az al kal mat, hogy na gyon be cses so ra i ra ma gam je-
lent kez zem, és vár jam szí ves uta sí tá sát, avagy kí ván sá gát. Va gyok 
mé lyen tisz telt Művész Úr nak őszinte tisztelője:

Herepei
igaz ga tó

10.
Fadgyas An na Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1939. no vem ber 7.

Ked ves La ci Bá csi!
Még szep tem ber 28-án pos tá ra tet tem azt a levelet, amit az 

Igaz ga tó Úr írt La ci bá csi nak, de még ed dig nagy becsű vá la sza nem 
jött meg. Nem tud ha tom, hogy va jon a le vél meg ér ke zett-e, mi vel 
nem aján lot tan küld tem el. S hogy nagy becsű vá la sza még nem 
jött meg, egy ki csit kel le met le nül is ér zem ma ga mat, mert meg gon-
do lás ra ad okot, hogy va jon va ló ban fel tet tem-e, vagy el fe led tem. 
Ép pen ezért, szé pen ké rem, ked ves La ci bá csi, hogy – ha ide je en-
ge di – ne saj nál ja a fá rad sá got, tu dó sít son ar ról, hogy meg kap ta-e. 
Ked ves La ci bá csi, kö ze led vén Ka rá csony, eszem be ju tott, hogy ha 
el kül de ne vagy két-há rom db szép ma gyar tár gyú fest ményt, szí ves 
öröm mel el he lyez ném azo kat, mert bár mi lyen pénzszűke is van 
ma, még is lesz egy-két olyan em ber, aki egy iga zi szé kely mes ter 
ma gyar vo nat ko zá sú al ko tá sát szí ve sen fog ja a ma gá é nak val la ni. 
Vé ge ze tül még csak annyit, hogy ne tes sék meg ne hez tel ni, hogy 
vá lasz bo rí té kot mel lé ke lek, de eb ben a rossz, egész ség te len időben 
tu dom, hogy ne he zé re esik a kint va ló já rás, s így, ha kéz nél lesz 
a bo rí ték, akárkitől könnyen el küld he ti majd a pos tá ra eset le ges 
vá la szát, ked ves La ci bá csi. Me leg sze re tet tel üd vöz li, és vá la szát 
vár ja a ké pek kel együtt:

Fadgyas An na

11.
Diószeghy Lász ló Fadgyas An ná nak
Borosjenő, 1939. no vem ber 11.

Ked ves An nus ka!
Mindenekelőtt meg nyug ta tom, hogy a nagyrabecsült Igaz ga-

tó Úr meg tisz telő so ra it igen is meg kap tam, de az össze tor ló dott 

27 A pár to ló tag ság ra fel kérő első ív kü lön le ges sé ge ugyan is az 
volt, hogy a mú ze um ban ta lál ha tó és Var ga Nán dor La jos ál tal 
működőképessé tett 1848–49-es Bem-fé le nyom da betűivel 
nyom tat ták, fel is hív va er re a cím zet tek fi  gyel mét.

28 Fadgyas An na, a mú ze um le gen dás titkárnője, l. a köv. le ve le ket.
29 Sza bó Jó zsef ter mé szet rajz ta nár a Szé kely Mikó Kol lé gi um ból, 
aki később a ko lozs vá ri egye te men ta ní tott. L. még a következő 
le ve le ket.
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sok teendő és a za va ros vi szo nyok kés lel tet ték ed dig az én vá la-
szo mat, amely hosszú nak ígér ke zik, amennyi ben ki kell ter jed jek 
egy se reg olyan do log ra is, ame lyet sze gény bol do gult Vi li ba rá-
tom ugyan csak jól is mert, an nál ke vés bé az Igaz ga tó Úr! Gyön  ge-
sé gem és még mind ég csak lá ba do zó stá di um ba levő be teg sé gem 
rop pant ne héz kes sé te szik va la mely mun ká nak a gyors el vég zé-
sét, és a na gyon is fel sza po ro dott teendők ko moly gon do kat is 
okoz nak – nem egy szer. Igen so kat gon do lok az Igaz ga tó Úr nak 
adan dó vá lasz ra, ame lyet nem aka rok hebehurtyán el vé gez ni, 
ami pe dig ná lam most nem is vol na olyan cso dá la tos, ha né mi 
ér tel mi za va rok lá bat lan kod ná nak so ra im kö zött... Ké rem, drá-
ga An nus ka, biz to sít sa ne vem ben a nagyrabecsült Igaz ga tó Urat, 
hogy so ra i ra azért ké sett oly so ká a vá la szom, mert igen ko mo-
lyak a közlenivalóim, és nem sze ret ném, ha bár mi is el ma rad na, 
amit el mon dan dó va gyok. Az it te ni vi szo nyok is ép pen ma jut-
nak ren des, nor má lis hely zet be, és már is nyu gal ma sabb a lég kör. 
Ked ves An nus ka, a fel aján lott jó aka ra tú, be cses tá mo ga tá sá ért 
fo gad ja a leg me le gebb kö szö ne te met, de há la Is ten nek ke re sik 
ké pe i met, ame lyek – te kint ve a még bi zo nyos fo kig bé nult ke ze-
met – las san szü let nek meg, de a sze rény meg él he tést biz to sít ják 
már is. Lá nya im férj nél van nak, fi  am saj nos nincs, fe le sé gem mel 
együtt csak kettőnkre van anya gi gon dom, és ez is tűrhető ál la po-
tot nyújt. Is mé tel ten kö szö nöm be cses jó aka ra tát, me leg so ra it, 
fo gad ja ér tük a legőszintébb nagy ra be csü lé se met

Igaz hí ve:
Diószeghy bá csi

12.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1939. de cem ber 18.

Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Még fo lyó év szep tem ber 28-án kelt be cses és me leg ba rá ti 

so ra i ra újabb, hosszabb gyen gél ke dé sem mi att csak most van 
először né mi nyu gal ma sabb al kal mam, hogy vá la szol has sak, és 
egy ben meg kö szön hes sem. Nem sze re tek pa nasz kod ni, de ha ez 
az ál la pot to vább is így tart, ak kor igen ke vés öröm jut ez után osz-
tály ré szül, bár nin cse nek ez iránt sem mi kü lö nös és a nor má lis tól 
el ka nya ro dó kí ván sá ga im, sőt ugyan csak sze ré nyek azok... Bi zony 
sok ked ves le vél re, ko mo lyabb kér dés re is csak ez után ke rül het 
sor a meg vá la szo lás ra, és eb ben a po csék időben ne héz lesz most 
ne kem ezek nek a kö te le zett sé gek nek ele get ten ni, pe dig most le 
kell gyűrnöm a le tar gi ás aka dá lyo kat. A Igaz ga tó Úr ral pe dig kö-
zöl ni fo gom azo kat a kér dé se ket, ame lyek a gyűjteménnyel kap-
cso la to san fel me rül nek vagy fel me rül het nek, hogy azu tán sem mi 
ko moly kér dés ne ma rad jon függőben vagy meg vá la szo lat la nul. 
Mind járt rá is tér nék e tárgy ra, ame lyet a leg ko mo lyabb nak és leg-
fon to sabb nak tar tok, és ez an nak a ki je len té se, hogy az aján dé ko-
zott gyűjteményt sem mi más gyűjteménnyel nem sza bad összeháza-
sítani, de an nál in kább szé kely föl di vo nat ko zá sa it fej lesz te ni! Hogy 
ez az álom meg va ló sul has son, ter mé sze te sen Önök nek kell az 
„utó dot” meg ke res ni, meg ta lál ni, va la mely lel kes, in tel li gens szé-
kely fi ú sze mé lyé ben. Rend kí vül meg könnyí ti a kezdő „utód nak” 
a hal lat lan drá ga szakművek, ame lyek né met nyelvűek, ki vé ve 
Abaffi  -Aigner Ma gyar or szág lep kéi c. mun ká ját, amely könnyen 
be ve ze ti az ifj  út a lep ké szet tu do má nyos kér dé se i be és a szük sé ges 
tud ni va lók ra ál ta lá ban. A lep ké szet, mint az egész ro var tan ál ta-
lá ban, az a te rü let még ma, ahol a név nek dicsőséget és hal ha tat lan-
sá got le het sze rez ni, ter mé sze te sen azok nak csak , akik e te rü le ten 
be lül (a lep ké szet tu do má nyá ban) meg sze rez ték már a jár tas sá got, 
ki is me rik ma gu kat, és lel ke se dés sel ker ge tik nem csak a lep két, 
de azt a ra gyo gó gyorsröptű ma da rat, amely nek hal ha tat lan ság 
a ne ve! A gyűjtemény mel lett igen sok esz köz megy a Mú ze um 
tu laj do ná ba, így köny vek (szak mun kák), szá mos kü lön le nyo mat 
tisz te let pél dá nyai, ame lye ket sok ol dal ról kap tam. Kb. 50–60 

lepkefeszítő desz ka, különböző mé re tek ben (a csa tor na szé les sé gé-
nek vál to za ta i val) ren ge teg tű, pre pa rá ló esz köz, drá ga na gyí tó üve-
gek, tur fa le me zek stb. stb. „Az ör dög nem al szik”, az em ber vá rat-
la nul is itt hagy hat ja ezt az ár nyék vi lá got, és sze ret ném, ha eze ket 
a dol go kat már előre el tud nánk in téz ni, ne hogy egy eset le ges ka-
taszt ró fa ta nács ta lan sá got ered mé nyez ne mind ezek tud ta, tá jé koz-
ta tá sa hi á nyá ban. A gyűjtemény – igen ter mé sze te sen – csak nem 
há rom szo ro sa lett im már an nak, amit az aján dé ko zás kor a Mú ze-
um ra hagy tam, na gyon szor gal mas vol tam, és az óta sok-sok év 
nyúj tott al kal mat a gya ra pí tás ra, és én – ezt bát ran el mond ha tom 
– ki is hasz nál tam min den üres per ce met, éj jel-nap pal! A Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um is ren del ke zik egy több ezer ál lat ból (lep kék) 
ál ló gyűjteménnyel, ame lyet a há bo rú alatt aján dé koz tam oda, 
és azu tán is, amed dig el nem aján dé koz tam a Szülőföldemnek 
a gyűjteményt. Lát tam gyűjteményeket, ame lyek egy em ber öltő 
alatt szü let tek meg, mind-mind el tör pül nek a Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um nak aján dé ko zott gyűjtemény mel lett, s azon kí vül a te-
kin té lyes szá mú nagy rit ka sá gok, de főleg az ál ta lam gyűjtött, le-
írt, kö zölt vagy ez után közlendő új fa jok kal, faj vál to za tok kal etc. 
Ked ves Igaz ga tó Úr, amint lát ja, messze el ka lan doz tam, az írásom 
kezd po csék ká, ol vas ha tat lan ná vál ni, és így nem te szem be cses tü-
rel mét to vább ra is pró bá ra, be fe je zem je len so ra i mat az zal, hogy 
a kö ze ledő ka rá cso nyi ün ne pek re nyu gal mas bol dog sá got, tö ret-
len egész sé get, szó val a leg job ba kat kí vá nom.

Igaz, őszinte hí ve, öreg ba rát ja:
Diószeghy
Ui. Per sze, egy igen fon tos és már ré gen kö zöl ni akart ada tot 

tol dok még pót ló lag a le vél hez, mert lám, ezt is elsikkadztotta 
a be teg agyam, de még is eszem be ju tott, és áll jon itt tá jé ko zá sul 
Ön nek a gyűjtemény nagy sá ga és je len le gi ál lo má nya (leg alább) 
a do bo zok nak! Íme:

Da rab: Nagy ság:
27................54 x 51 (túl nagy, óri á si mé ret!)
19................50 x 37
86................37 x 26 1/2
25 en nél ki sebb: en nél ki sebb mé ret (eset leg több is). A lep-

ké ket so ha nem szá mol tam meg, ez őrült mun ka len ne, er re so ha 
sem volt időm!

Ui. Az 54 x 51 nagy sá got Dr. Zi la hi Kiss Ban di el halt or vos, 
hymenopterológus ba rá tom tól örö köl tem, fel kel lett hasz nál jam 
a tö mér dek tur fa etc. vé gett, mert azt itt nem le het kap ni, de 
nagy szük sé gem volt rá. A mé ret le he tet le nül rossz

1940

13.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1940. ja nu ár 17.

Mé lyen tisz telt Művész Úr!
Mindenekelőtt szí ves meg bo csá tá sát ké rem, hogy még a múlt 

hó nap ban írt so ra i ra csak most vá la szo lok. Ment sé gül szol gál jon 
azon ban, hogy tüzelőanyag hi á nya mi att kifűthetetlen ki ál lí tá si 
ter me ink ben annyi ra felhűltem, hogy egész té len ma gam ki kú rá lá-
sá val kel lett baj lód nom. Ezek után pe dig en ged je meg, hogy – bár 
meg kés ve – de egész ség gel tel jes, meg elé ge dett, bol dog új eszten-
dőt kí ván jak. Ad ja az Is ten, hogy mi nél to vább áll has son a ma gyar 
művészet és ter mé szet rajz-tu do mány szol gá la tá ban. Meg kö szön-
ve le ve lé ben fog lalt s re ánk néz ve na gyon be cses fel vi lá go sí tá sa-
it, öröm mel ígér jük, hogy ve lünk kö zölt kí ván sá ga i nak min den 
igye ke ze tünk kel ele get ten ni tö re ke dünk. Jól is mer he ti Művész 
Úr épü le tünk be osz tá sát, em lé kez he tik ar ra, hogy min den gyűjte-
ményünknek, de kü lö nö sen a ter mé szet raj zi cso port nak meglehe-
tősen mos to hán ju tott ki a férőhely. Azon ban már is terv be vet tük 
an nak bővítését. Na gyon ter mé sze tes, hogy ezen kí vül is a Művész 
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Úr nagy szerű lepkegyűjteményének „Diószeghy Lász ló gyűjtése 
és ado má nya” fel irat tal el lá tott tel je sen kü lön ál ló, mél tó he lyet 
fo gunk biz to sí ta ni. Más gyűjteményekkel nem fog juk össze ke ver-
ni, s gon dunk lesz rá, hogy szak szerű ke ze lés sel és to váb bi gya ra-
pí tás sal olyan gon do zott ál la pot ban tart suk, hogy min den időben 
mél tó le gyen a ki vá ló ala pí tó és gyűjtő tisz telt ne vé re. Ter mé sze te-
sen ugyan így fog juk meg be csül ni e gyűjteményhez tar to zó nagy ér-
tékű szak könyv tá rát, va la mint a pre pa rá ló és egyéb drá ga, be cses 
se géd esz kö zö ket is. Most is mét ab ban a sze ren csés hely zet ben 
va gyunk, hogy ter mé szet raj zi gyűjteményünk ke ze lé sét gon dos 
ke zek re le he tett bíz ni. Jól le het Sza bó Jó zsef fi  a tal ren des ta nár, 
aki a ter mé sze ti tu do má nyok irán ti sze re te tét édes ap já tól nyer te 
örök sé gül, eled dig ugyan a nö vény tan ban igye ke zett szak ér tel met 
sze rez ni, de szí ve sen ígé ri, hogy a ro va rok csa lád ját is kö ze leb bi 
ta nul má nya i nak tár gyá vá fog ja ten ni. Ter mé sze te sen a fent ír ta-
kat főképpen be cses meg nyug ta tá sa vé gett kö zöl jük, hi szen mi na-
gyon szeretnők, hogy azt a nagy szerű gyűjteményt, ame lyet ne mes 
nagylelkűsége foly tán mú ze u munk mond hat ma gá é nak, ma ga 
a megteremtője gya ra pít has sa mi nél to vább, és a sa ját tu do má-
nyos el gon do lá sai sze rint te hes se mi nél tö ké le te seb bé. Egyút tal 
azon ban még is szé pen ké rem mé lyen tisz telt Művész Urat, hogy-
ha bár mi közlendő gon do la ta vol na akár be cses gyűjteményével, 
akár pe dig más tárgy kör rel kap cso la to san, mind ég kö zöl je ve lünk, 
hi szen mint a művészetnek, va la mint a ter mé szet rajz tu do má nyá-
nak ki vá ló szakértője, amint so kat ta pasz talt, bő is me re te ket el rak-
tá ro zott ko po nya, ne künk min den kor ér té kes felvilágositásokkal 
szol gál hat. En ged je meg, ké rem, még egy szer meg kö szön nöm azt 
a nagy sze re te tet, amellyel szülőföldjére gon dol, hogy mun kás éle-
té nek egyik leg szebb ered mé nyét vissza szán dék szik jut tat ni. De 
őszinte há lánk il le ti meg azért is, hogy ezt a nagy szerű gyűjtemé-
nyét az aján dé ko zás óta el telt kö zel egy év ti zed alatt ál lan dó an 
még gya ra pí tot ta, úgy, hogy – be cses ér te sí té se sze rint – ma már 
csak nem há rom szo ro sá ra nö ve ke dett az 1931. évi mennyi ség nek. 
Bi zony, a hoz zánk kerülendő be cses szak mun kák is nagy hé za got 
fog nak be töl te ni. Saj ná la tos kö rül mény, de ma gunk nak nem áll 
mó dunk ban szak könyv tá run kat vá sár lá sok foly tán olyan szín vo-
nal ra emel ni, ami lyen egy Szé kely Nem ze ti Mú ze um tól meg kí ván-
ha tó vol na. Min den eset re a kü lön le ges (spe ci á lis) gyűjtemény-
csoportok nem csak jó hí rét eme lik az il lető in téz mény nek, de 
ön ma guk ban is nagy ne velő ha tás sal ren del kez nek. Ép pen ezért 
min den kul tu rá lis in téz mény nek a ma ga ne mé ben a le hető leg-
na gyobb tö ké le tes ség re kel le ne tö re ked nie, hogy ki vá ló sá gá val az 
ala pos ság ra, az egyes szak mák ban va ló el mé lyül ni tu dás ra nyújt-
son pél dát és lehetőséget. Így te hát, bár nem va gyok szakértője 
a ter mé szet rajz-tu do mány egyik ágá nak sem, nagy öröm mel ör-
ven dek mé lyen tisz telt Művész Úr re mek gyűjteményének. Egyút-
tal azon ban szívemből sze ret ném, hogy ha már azt az el múlt kö zel 
tíz esztendő alatt da rab szám ban meg há rom szo roz hat ta, le gyen 
kellő egész sé ge hoz zá, hogy tíz sze re sé re vagy még több re is meg nö-
vel hes se. Szí ves so ra it még egy szer szé pen meg kö szön ve, ma ra dok 
őszinte tisz te let tel:

Herepei
igaz ga tó

14.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1940. már ci us 21.

Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Na gyon rös tel lem, hogy be cses so ra i ra mégnem ad hat tam vá-

laszt, dehát úgy van ez már ná lam. Úgy lát szik, hogy még so ká 
nem ju tok – az egész sé get illetőleg – a ré gi ke rék vá gás ba. Az egész 
té len so kat szen ved tem a ka taszt ro fá lis vér sze gény sé gem mi att, 

mind un ta lan el fer dült a szám, ar com és az ezek el len sze dett jód 
pe dig hi he tet len visz ke teg sé get oko zott és okoz még most is, pe-
dig a mé reg drá ga „collo iódot” sze dem. Na de nem pa nasz kod ni 
aka rok most, ha nem az elkövetkezendő hús vé ti ün ne pek re a leg-
job ba kat, a leg me le geb ben kí vá nom! Igaz ba rát ja, hí ve:

Diószeghy
Ui. Az én leendő utó dom nak, Sza bó ta nár úr nak igen-igen 

na gyon meg örül tem, és most már rö vi de sen vá la szo lok a be cses 
le ve lé re Igaz ga tó Úr nak

15.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1940. áp ri lis 27.

Mé lyen tisz telt Művész Úr!
En ged je meg, hogy múlt évi igaz ga tói be szá mo lóm nak ki vá ló 

ér tékű gyűjteményére vo nat ko zó fe je ze tét má so lat ban mel lé kel ten 
meg küld hes sem. Egyút tal utó la go san ké rem szí ves en ge del mét, 
hogy – meg kér de zé se nél kül – beleszőttem be cses le ve lé nek egyes 
rész le te it. Azon ban na gyon fon tos nak tar tot tam, hogy ne csak én 
tud jak en nek tar tal má ról, de is mer je meg mú ze u munk min den 
felelős tényezője és ba rát ja. Lás sa min den ki, hogy e re mek ado má-
nyo zás sal nem csak egy nagy szerű aján dé kot köny vel he tünk el, ha-
nem ve le együtt egy nagy-nagy kö te les sé get vál la lunk ma gunk ra. 
Azon ban e kö te les ség olyan, amely nek gond ja i ért a leg na gyobb há-
lát kell érez nünk mé lyen tisz telt Művész Úr iránt. Jó ma gam kü lö-
nö sen ér zem e kö te les ség nek erősen kö te lező vol tát, s amennyi ben 
raj tam fog állani, min den igye ke ze tem mel meg is fo gok fe lel ni. 
Vég te le nül saj ná lom, hogy ne kem csak ennyi kö zöm van a ter mé-
sze ti tu do má nyok hoz, hogy IV., V. és VI. gim na zis ta ko rom ban 
a ma gam gyűjtötte nö vény-, bo gár-, lep ke- és ásványgyűjteménye-
imért ép pen a mos ta ni múzeumőrünk ap ja, Sza bó Im re ta nár jó-
vol tá ból di csé re tet és ju tal mat nyer tem. De sze re tem ma is e tu do-
mányt, még ha nem is ér tek hoz zá. Sza bó Jó zsef múzeumőrünkről 
már be szá mol tam. Most azu tán azt em lí tem meg, hogy sze ret nék 
mel lé je ki vá lasz tott, ér tel mes di á kok ból egy kis cso por tot ne vel-
tet ni, akik kö zül – kö zép és felső ta nul má nya ik el vég zé se után 
– egy[ik]-másik Szentgyörgyön vagy a kör nyé ken te le ped ve le, ke-
nyér ke re se ti pá lyá ju kon kí vül élet cé lul tűzzék ki a ter mé szet tu do-
mány va la me lyik ágá nak tü ze tes művelését. Eb ben az irány ban azu-
tán már is ked vező előjelekről szá mol hat nék be. Kü lö nö sen egyik 
fi ú az, aki ben jó re mény sé gem van. Be szá mo lok ar ról is, hogy 
ter mé szet raj zi gyűjteményünket egyelőre ki kel lett la kol tat nunk, 
mert e te rem mennye zet ge ren dá za tá ban gom bá so dást fe dez tünk 
fel.30 Ad dig is az ál la to kat a le sö té tí tett dísz te rem ben he lyez tük 
el. Ugyan ak kor Sza bó Jó zsef múzeumőr hoz zá fo gott a bo ga rak 
és lep kék szo ká sos évi fertőtlenítéséhez. Mind ezt azon ban a kellő 
időpontnál kis sé ko ráb ban kell el vé gez nie, mi vel né hány nap múl-
va be kell vo nul nia ka to ná nak. Meg em lí tem azt is, hogy né hai, 
na gyon ér té kes elődöm ira tai kö zül a na pok ban ke rült a ke zem be 
mé lyen tiszt el telt Művész Úr nak 1936. már ci us 6-án írott le ve le. 
Na gyon ter mé sze tes, hogy an nak tar tal mát – mint hogy bi zal mas 
ter mé szetű – ma gam is bi zal ma san fo gom to vább ra is megőrizni. 
Azon ban re ám néz ve fö löt te na gyon hasz nos volt azt el ol vas nom. 
Leg alább tu dom ma ga mat mi hez tar ta nom. Köntzei dok tor ról 
van ben ne szó. Most már ezer sze ren csé nek tar tom, hogy re ám 
egy kis sé meg ne hez telt, és ami att, szán dé ká tól eltérően, az idén 
ta vasszal nem jött el meg lá to gat ni a mú ze u mot és dol goz ni ben ne. 
Ugyan is sze mem re hány ta, hogy nem dol go zunk. Er re az tán ud va-
ri a san, de ke re ken vissza kel lett uta sí ta nom ezt a gya nú sí tást, hi vat-
koz va ar ra, hogy – mi kor olyan sok teendőnk amel lett olyan ke vés 
lehetőség várt re ám – le jö ve te lem óta el telt más fél esztendő alatt, 
igaz, hogy arány lag még csak édes-ke ve set tud hat tam el vé gez ni, 

30 Adat a ko ra be li gyűjteménytörténethez, vö. HEREPEI J. 2002, 71.
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de hogy még is dol go zunk, s amel lett nem lan ka dó ki tar tás sal, azt 
ma gunk tud juk leg job ban s azok, akik mind nyá junk mun ká já ba 
közelről is be te kin tést nyer het nek.31 Ha pe dig mind ez nem tör tént 
vol na meg, s ide le jött vol na, – nem is mer ve Művész Úr nak Csu-
tak Vil mos ré szé re adott uta sí tá sa it – ta lán hely re hoz ha tat lan hi ba 
el kö ve té sé hez ad tam vol na meg a lehetőséget. Te hát ép pen ettől s 
az ilyen eshetőségektől in dít tat va – mély tisz te let tel ké rem, hogy ha 
szük sé ges nek lát ná, s bár mi lyen uta sí tást mél tóz tat nék szá munk ra 
ad ni, na gyon há lás kö szö net tel fo gad nám, s ígé rem, hogy tel je sen 
bi zal ma san ke zel ném. Ne kem, mint bi zo nyos dol gok ban még ava-
tat lan em ber nek, nagy se gít sé gem re vál nék. Bo csás son meg, hogy 
ilyen hossza dal mas le vél lel un tat tam. Jó egész sé get kí ván va ma ra-
dok őszinte, igaz tisztelője:

Herepei
igaz ga tó

16.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1940. au gusz tus 31.

Igen tisz telt Igaz ga tó Uram!
Nem tu dom az el fog lalt sá guk mi att nem kap tam vá laszt leg-

utol só levelezőlapomra, ame lyen Sza bó ta nár úr be cses lá to ga tá sát 
kér tem, hogy egy részt sze mé lye sen meg is mer jem, más részt sok 
min den szük sé ges gyűjtőeszközt és művet ad jak be ve ze té sül a gya-
kor la ti gyűjtésre. Na gyon saj nál juk, hogy nem jö he tett el, bá ró 
Solymossy Ti bor ven dé ge lett vol na – a kitűnő bo ta ni kus –, aki 
Apa te le ken la kik (in nen 3 km csak ), mert ne kem saj nos annyi he-
lyem sincs, hogy még egy ágyat be te gyek. Most már több ok ból 
nem vár ha tom ide, a leg fon to sabb az, szülővárosom Ma gya r or-
szág ba ke rült vissza, és ez a gyűjtemény to váb bi sor sá ra néz ve né-
mi ne héz ség gel jár majd, ha el szál lít ják, bár, ha meg le het ne ad dig 
ol da ni, kész ség gel en ge dem át már most, jól le het éj jel-nap pal dol go-
zom a rend szer be va ló sze dé sen. Most már igen ké rem azon nal 
ér te sí te ni, hogy tény le ges bir tok ba óhajt ják-e ven ni, ak kor ugyan-
csak ke vés az idő a szál lí tás ra, de még is men ni fog, ha egy ügyes 
em bert kül de nek, és főleg va gont sze rez nek! Az anyag to váb bi ren-
de zé sét idővel Sza bó ta nár úr vé gez het né, bár félő, hogy a mos ta ni 
tu mul tus ban a szál lí tás eset leg za va rok kal jár, min den eset re jó 
lesz érdeklődni, hogy meg old ha tó-e nyu god tan. Dr. Zi la hi Kiss 
Ban di gyűjteményét (da ra zsak) Zilahról szál lí tot ták át Ma gya ror-
szág ba, a Nem ze ti Mú ze um ba.32 Igen ké rem, a szál lít ha tás ese tén 
egy nagy, egy kö zép szerű és egy kis szek rény, to váb bá sok do boz 
eze ken kí vül te le lep kék kel. Igen ké rem azon na li be cses ér te sí té sü-
ket, hogy azon nal szál lí ta ni óhajt ják-e, vagy a to váb bi rend szer be 
sze dést. Sok-sok me leg üd vöz let! Igaz hí ve: 

Diószeghy Lász ló

17.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1940. szep tem ber 3.

Mé lyen tisz telt Művész Úr!
Hi vat ko zás sal múlt hó nap 31-én kelt és a mai na pon hoz zám 

ju tott na gyon be cses so ra i ra, tisz te let tel köz löm, hogy em lí tett 
levelezőlapját bi zony nem kap tam meg. Ezt an nál is in kább saj ná-
lom, mert Sza bó Jó zse fet nagy öröm mel kül döt tem vol na, hi szen 

csak nem az egész nyá ron ide ha za volt.Tíz nap ja azon ban, saj nos, 
már nem te het ném meg, mint hogy az óta Ko lozs vá ron tar tóz ko-
dik, még pe dig be te gen. Pe dig szá munk ra iga zán nagy nye re ség 
lett vol na, ha Sza bó Jó zsef sze mé lyes irá nyí tást kap ha tott vol na 
mé lyen tisz telt Művész Úr tól. Sőt an nak is na gyon ör ven det tem 
vol na, ha Solymossy bá ró úr ral is meg is mer ke dik. Na gyon le kö-
te le zett a bá ró úr szí ves jó in du la tá val, ép pen ezért is csak saj nál-
ha tom, hogy be cses ven dég lá tá sát igény be nem ve het tük. Ami 
azu tán a gyűjtemény elhozatalát il le ti, ar ra a következőket vá la-
szol ha tom. Először is mély há lá val kö szö nöm, hogy éle te nagy 
mun ká ját már most mú ze u munk ren del ke zé sé re óhaj ta ná bo csá-
ta ni. Azon ban a mai vál to zó időben nem mer ném meg koc káz tat-
ni az elhozatalt. Út köz ben ta lán por rá men ne. Hi szen sem vas úti 
ko csit, sem au tót ma már kap ni sem le het. Úgy gon dol tam te-
hát, mint hogy a ke zünk kö zött van ez a szabályszerűen ki ál lí tott 
és illetékeztetett ok mány, amely tu laj don jo gun kat két ség te le nül 
ta nú sít ja, ezen az ala pon majd mi aka dály sem le het, ha még or-
szág ha tár is vá laszt el ben nün ket, hogy a vál to zá sok meg tör tén te 
s a vas úti tor ló dá sok csök ke né se után me gyünk el a gyűjtemé-
nyért. Eh hez eset leg dip lo má ci ai el já rást is igény be le het majd 
ven nünk. De kü lön ben is az op tá lás ra meg ha tá ro zott tü rel mi 
időnek az ilyen faj ta át köl tö zés re is ki kell ter jed nie.33 Há lá san kö-
szö nöm szí ves gon dos ko dá sát, azon ban, azt hi szem, legcélraveze-
tőbb lesz a mon dott utat kö vet nünk. Ha te hát majd tisz tá zó dik 
a hely zet, ak kor mielőbb gon dos kod ni fo gunk a szak szerű el szál lí-
tás ról. Ad dig is mély tisz te let tel ké rem, hogy a lep kék rend szer be 
sze dé sét to vább foly tat ni mél tóz tas sék. Ké rem szé pen, ne ter hel-
tes sék levelezőlapon tu dat ni e so rok vételéről s ar ról, hogy jó nak 
lát ja-e a ben ne fog lal ta kat. A jó Is ten áld ja meg! Mély tisz te le tét 
és őszinte sze re te tét kül di igaz hí ve: Herepei 

igaz ga tó

18.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1940. szep tem ber 7.
 
Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
At tól fé lek, hogy a leg utób bi két, ugyan csak he ve nyé szett le-

velezőlapomból alig ha oko so dott ki a hely  ze ten és szán dé ka i mat 
illetőleg, de köz ben – azt hi szem – a vőm már meg jár ta Szent-
györgyöt az ot ta ni el he lyez ke dés lehetőségében (Ma ros vá sár hely 
és Szentgyörgy kö zött kel lett vá lasszon), és még nem tu dom, hogy 
ott mit vég zett? A leg újabb ér te sí té se im sze rint meg lesz min den ki-
nek az el köl töz kö dés lehetősége, és lesz elegendő vas úti ko csi is, 
te hát meg lesz ta lán a mód még ar ra is, hogy a lep ke-szek ré nye ket 
és az egyéb ide tar to zó regisztrumokat is én vi hes sem ma gam mal. 
Azt hi szem nem lesz fö lös le ges lé pés, ha az Igaz ga tó Úr is tá mo gat-
ja – az il le té kes he lyen –, hogy a gyűjtemény ve lem jö hes sen. Szó val, 
hogy férőhely le gyen az én amúgyis igen le épí tett bú tor za tom, 
ke vés cók mó kom mel lett. Nőm hol nap megy Arad ra meg tud ni, 
hogy a vőm mit vég zett: Szentgyörgyöt vagy Marosvásárhelyet 
kel lett vá lassza? Az előbbi né kem – gon dol hat ni – mennyi vel kí-
vá na to sabb len ne... Akár hogy is lesz, a gyűjteménynek nem esik 
ba ja, leg rosszabb eset ben, ha nem vi he tem ma gam mal, bá ró Soly-
mossynál lesz gon dos őrizet alatt, amíg el szál lít hat juk. A mielőbbi 
vi szont lá tá sig. Me leg üd vöz let tel: 

Diószeghy

31 Azért annyi ban ár nya lan dó, hogy az előfi zetőknek ígért ki ad vá-
nyo kat Herepei bi zony nem pró bál ta ki hoz ni, ha nem át irá nyí tot ta 
az Er dé lyi Mú ze um fo lyó irat hoz, ho lott Moesz Gusz táv pl. két dol go-
za tát is fel aján lot ta, hogy Sep si szent györ gyön, a mú ze um kö zöl je.
32 Rá lá tás az er dé lyi ter mé szet tu do má nyi gyűjtemények két vi lág-
há bo rú köz ti tör té ne té re, vö. KOCS I. 2002, 93–94.
33 Herepei, mint a következőkből ki de rül, túl zot tan op ti mis ta 

volt, lásd a fej le mé nye ket. Per sze valószínű, hogy egy gyors, 
gya kor la ti as igaz ga tó sem tud ta vol na ek kor már meg ol da ni 
a gyűjteményeknek a gyors át men té sét, ilyen tá vol ság ból. Tény 
vi szont, hogy Herepei túl zott hi va tal nok-refl  e xei a későbbiekben 
még ne he zebb hely ze te ket ered mé nyez tek (le ve lek, fo lya mod vá-
nyok út ján el aka dó ügy in té zés a gyors, sze mé lyes pró bál ko zá sok 
he lyett).
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19.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1940. ok tó ber 8.

Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
A múlt hó 3-án kel te zett aján lott le ve lét 8-án (va sár nap) kap-

tam kéz hez, de már 9-én a vá laszt nem küld het tem el, így-úgy 
ér te sü lök, hogy a le vél vál tás nak már sem mi aka dá lya sincs, és 
si e tek is meg nyug tat ni Önt. Mind két gyer me kem oda át van, az 
egyik, a pa ti kus né lak he lye most oda át ke rült, a má sik nak az urát 
hi va tal ból tet ték át Nagy vá rad ra, így jó ma gam is oda fo gok men-
ni, mi helyt ez nyu gal ma sab ban le het sé ges. A gyűjteményt sze-
ret ném ma gam mal vin ni (ha le het sé ges lesz, meg is te szem), ha 
nem, ak kor a szom szé dos köz ség ben la kó bá ró Solymossy Ti bor 
úr volt szí ves fel aján la ni (Mocreán, Arad me gye, la kik) an nak el-
vi te lé ig va ló gon do zá sát, meg fe lelő he lyen. Egyelőre így áll a hely-
zet, és lá za san dol go zom, hogy leg alább a nappaliakkal ké szen 
le hes sek, fel ál lít has sam rend szer ta ni lag. A töb bi – azt hi szem, 
hogy az „utó dom ra ma rad”! Te hát a gyűjtemény és a szak könyv-
tár Mocreára megy, mielőtt én át men nék. Ha pe dig va la mely 
ok ból el ha tá ro zá som vál to zást szen ved ne, ter mé sze te sen azon nal 
ér te sí te ni fo gom! Igen sok szor, bensőségesen üd vöz li Önt igaz 
hí ve és ba rát ja: 

Diószeghy Lász ló 
(Be cses so ra it vá rom!)

20.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1940. no vem ber 15.

Mé lyen tisz telt Festőművész Úr!
Őszinte tisz te let tel és nagy ra be csü lés sel kül döm üd vöz-

le te met és kö szö ne te met. Há lá val gon do lok ar ra, hogy a mú-
ze u munk nak ajándékozott nagy szerű lepkegyűjtemény rend-
sze re zé sét a leg il le té ke sebb szak em ber szán dé ko zik el vé gez ni. 
Kö szö nöm fá rad sá got nem is merő be cses szak mun kál ko dá sát, 
tu do má nyos buz gó sá gát. Ép pen ezért ígé rem is, hogy a mú ze-
um ba elhelyezendő ki vá ló ér tékű anya got min den kor a leg na-
gyobb gon dos ság gal fog juk ke zel ni, s szá má ra mél tó el he lye zést 
fo gunk biz to sí ta ni. An nak ide jén, ami kor majd időszerűvé fog 
vál ni az anyag át köl töz te té se, szé pen ké rem min ket egy-két hó-
nap pal előre ér te sí te ni mél tóz tas sék, hogy a szük sé ges hi va ta los 
lé pé se ket ide je ko rán meg te hes sük. Sze ret ném, hogy az át köl-
töz te tés elől min den aka dályt már előzetesen el há rít has sunk. 
Ha azon ban ez még ta vasz ra sem si ke rül ne, a gyűjtemény min-
den eset re leg jobb he lyen ma rad na a bá ró úr őrizetében, aki nek 
szí ves kész sé gé ért már is nagy há lá val tar to zom. Nagy öröm mel 
vet tük vol na, ha ál lan dó lak hely ét vá ro sunk ba szán dé koz ta vol-
na át ten ni, mert ab ban az eset ben a lepkegyűjtemény to váb bi 
gon do zá sa is a sa ját ke zé ben ma rad ha tott vol na. Azon ban így 
is, mint hogy Vá rad nin csen a vi lág vé gén, re mé lem, hogy ér-
té kes ta ná csa i val, út mu ta tá sa i val majd nagy szol gá la tá ra lesz 
mú ze u munk nak. Csu pán a na pok ban tér tem ha za Ko lozs vár-
ról. Ez az oka, hogy kö zel egy hó nap pal ezelőtt ér ke zett be cses 
so ra i ra csak most vá la szo lok. Pe dig min den kor öröm mel ol va-
som ked ves le ve lét – ép pen ezért ké rem, hogy más kor se ter hel-
tes sék min ket fel ke res ni. Re mé lem, hogy so ra im jó egész ség ben 
ta lál ják mé lyen tisz telt Festőművész Urat. En nek re mé nyé ben 
ma ra dok, őszintén igaz tisztelője: 

Herepei 
igaz ga tó

21.
Zahoránszky Jó zsef Herepei Já nos nak 
Nagy vá rad, 1940. de cem ber 4.

Mé lyen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Diószeghy Lász ló Borosjenőn, Arad me gyében ma radt fes-

tőművész – Igaz ga tó Úr nak sze mé lyes jóismerősének – ügyé ben 
bá tor ko dom so ra im mal meg ke res ni. Ve je va gyok a mes ter nek, és 
fo lyó évi szep tem ber hó 4-én Arad ról me ne kül ve Nagy vá ra don te-
le ped tem le ide ig le ne sen, és az zal a gon do lat tal fog lal ko zom, hogy 
apó so mat sa ját ké ré sé re, op tá lás út ján ha za hoz zam Er dély be. En-
nek vég re haj tá sá ban meg aka dá lyoz azon ban vi lág hírű lepkegyűj-
teménye, me lyet, mint tud ni mél tóz ta tik, an nak ide jén a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um nak aján dé ko zott, s azt most oda ha za őrzi nagy 
ál do za tok árán. E lepkegyűjteménynek tu do má nyos szem pont ból 
nagy és pó tol ha tat lan ér té ke lé vén, mél tán hi szem, hogy Igaz ga tó 
Úr nak is ag go dal mat okoz an nak sor sa. Hosszú év ti ze de ken ke-
resz tül éjt nappalá té ve, ne héz, oda adó, áldozatteljes tu do má nyos 
mun kás ság után, megrendítően és fáj dal ma san hat na apó som ra, 
ha a sors ra bíz va, bi zony ta lan ság ban ott kel le ne hagy nia má sok 
őrizetében rit ka sá gok ban gaz dag és ne mes gyűjteményét. Sze rény 
vé le mé nyem sze rint a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak is cél ja meg-
men te ni e gyűjteményt, me lyet, mint félt ve őrzött kin cset, igaz 
szé kely sze re tet tel és kész ség gel ápolt mindezideig. Tisz te let tel je sen 
meg ké rem Igaz ga tó Urat, mél tóz tas sék ma gá é vá ten ni az ügyet, 
il le té ke sek kel kö zöl ni, meg tár gyal ni az át ho za tal mód ját és az el-
gon do lást, ha tá ro za tot, avagy ten ni va ló kat ve lem is kö zöl ni szí ves-
ked jék. Egy ben fel hí vom be cses fi  gyel mét Igaz ga tó Úr nak ar ra, 
hogy Ara don ma gyar kon zu lá tus működik, amely út ján eset leg 
le bo nyo lít ha tó vol na az át ho za tal. Ugyan ab ban a vas úti te her ko csi-
ban, amely ben a lepkegyűjteményt el hoz ná, el  fér het ne apó som nak 
cse kély bú tor za ta is, mi ál tal te  her men te sí te nénk anya gi gond ja it, 
ame lyek kel a vál to zott kö rül mé nyek foly tán küzd. Mi u tán pos tai 
érint ke zés a vissza nem csa tolt te rü le tek kel le he tet len, tisz te let tel je-
sen ké rem nagy becsű el ha tá ro zá sát ve lem oly időben tu dat ni, hogy 
sógornőmmel, ki Ka rá csony ra ha za u ta zik, apó som nak üzen hes sek 
mi hez tar tás vé gett. Há lá san meg kö szön ve jó in du la tát, ma ra dok 
Igaz ga tó Úr nak min den kor kész és alá za tos hí ve, tel jes tisz te let tel:

Zahoránszky Jó zsef

22.
Herepei Já nos Zahoránszky Jó zsef nek
Sep si szent györgy, 1940. de cem ber 15.

Mé lyen tisz telt Ellenőr Úr!
Hi vat ko zás sal fo lyó hó nap 4-én kelt, de csak teg nap kéz be sí-

tett be cses le ve lé re, tisz te let tel ér te sít jük, hogy ne künk is sok ag-
go dal mat okoz Diószeghy festőművész úr nagy szerű lepkegyűjte-
ményének elhozatala. Nagy gon dot okoz elsősorban is ma gá nak 
a gyűjteménynek a sor sa: va jon ép ség ben en ge dik-e át a ha tá ron! 
De még ad dig is, va jon Borosjenőről egyál ta lá ban ho gyan le het 
el hoz ni. Ad-e vas úti ko csit a ro mán ál lam, avagy te her au tó ra kell 
majd fel rak ni? De ha még is le het ne vas úti ko csit kap ni, vajjon 
a CFR nem rak ja-e le a szál lít mányt az utol só ro mán ál lo má son! 
On nan azu tán va jon mi lyen járművel le het ne majd át hoz ni a ha tá-
ron, egé szen a szalontai ál lo má sig? De ez zel nem fejeződött be min-
den! Va jon lesz-e, aki a festőművész úr se gít sé gé re áll jon a be cso ma-
go lás nál és a szál lí tás nál! Hi szen a cso ma go lás is úgy kell tör tén jék, 
hogy ez min den át ra ko dást ki bír jon. A MÁV vo na lán is ra kod ni 
kell Szalontán, ta lán Nagy vá ra don, s ha a kes keny vá gá nyú for ga-
lom ad dig meg in dul na: Sajómagyaróson és Kolozsnagyidán is.34 

34 A má so dik bé csi dön tés meg húz ta ha tár vo nal el vág ta a Szé kely-
föld vas úti össze köt te té sét. Ezen át me ne ti leg a Mezőségen át ha-
la dó kes keny vá gá nyú vo na lak fel hasz ná lá sá val pró bál tak se gí te ni 

– Marosvásárhelytől már ott volt a szé kely kör vas út, Déda–Csík-
szereda–Sepsiszentgyörgy vo na lon.
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Szentgyörgyön pe dig fu var ral kel le ne be szál lít tat nunk az ál lo más-
ról. Már most ke ve sebb vol na az ag go dal munk, ha ismerősök lak-
ná nak azon a vi dé ken, vagy vol na va la ki tel je sen meg bíz ha tó em-
ber, aki min den ben se gít sé gé re vol na a festőművész úr nak, avagy 
leg alább is sok pénz zel ren del kez nénk. Te kin tet tel azon ban ar ra, 
hogy mú ze u munk csak nem olyan sze gény, mint a temp lom ege-
re, így nem gon dol ha tunk ar ra, hogy in nen va la kit ki küld jünk, 
aki azu tán vé gig kí sér ve a gyűjteményt, vi gyáz na an nak ép sé gé re. 
Na gyon ter mé sze tes azon ban, hogy a cso ma go lás és el szál lí tás 
költ sé ge it ki fog juk egyen lí te ni. Ki fi  zet jük a mel lék ki adá so kat is, 
még azt is, hogy ha va la me lyes bor ra va lót kel le ne fi  zet ni a ha tár-
át lé pés nél. Ter mé sze te sen szí ve sen fo gunk se gít sé gül állani, hogy 
a festőművész úr egyes bú to ra i nak a lepkegyűjteménnyel együt-
te sen va ló át ho za ta li költ sé ge i re fe de ze tet ke res sünk. De mind eh-
hez elsősorban azt kell tud nunk, hogy a festőművész úr mi kor 
szán dé koz na át köl töz ni. Múlt hó nap ban írt so ra i ban a ta vaszt 
em lí ti. Mi ak kor tüs tént vá la szol tunk, azt ígér ve – ha jó előre 
meg tud juk az időpontot –, min den tőlünk telhetőt meg fo gunk 
ten ni az út egyen ge té sé re. Ugyan is ar ra gon dol tunk, hogy a kül-
ügy mi nisz té ri um út ján lé pé se ket te szünk a kor mány nál a gyűj-
teménynek si mán va ló át en ge dé se iránt. Ter mé sze te sen ar ra is 
gon dol tunk, hogy mind ezek mel lé jó vol na egy kis sé vár ni, amíg 
a ro má ni ai hely zet le hig gad. Ellenőr Úr nak most ér ke zett leve-
léből azon ban úgy lá tom, hogy a festőművész úr a szá mí tott nál 
is sürgősebben gon dol az át köl tö zés re. Csak hogy most már az 
a ne héz ség adó dott, hogy az er dé lyi országgyűlési képviselők kö-
zül mind egyik ismerősünk ha za jött a ka rá cso nyi szü net re. Te hát 
hir te le né ben sen ki te kin té lyes ba rá tunk sin csen Bu da pes ten, aki 
ké ré sün ket az il le té kes hely re: a kül ügy mi nisz té ri um leg il le té ke-
sebb tényezőjéhez el jut tat ná, s a meg in dí tan dó el já rást egé szen 
vé gig ve zet né. To váb bá azt is el szeretnők in téz ni, hogy a lepke-
gyűjteménynek mint egy köz in téz mény (mú ze um) me ne kí tett 
gyűjteményének csök ken tett szál lí tá si díj sza bást ál la pít son meg 
a MÁV, mert más kép pen csak na gyon ne he zen tud nók a szük-
sé ges össze get hir te le né ben előteremteni. Min den eset re ar ra 
igyek szünk, hogy még Ka rá csony előtt meg in dít suk az en ge dély 
meg szer zé se irán ti el já rást. Most már az vol na re ánk néz ve a leg-
fon to sabb, hogy tud juk, va jon a festőművész úr mi kor akar át köl-
töz ni a ha tá ron. (Körülbelőlegesen pon tos időpont!) Mi lyen jár-
művel és med dig le het ne Borosjenőről át szál lí ta ni a bú to ro kat, 
s ve lük együtt a lepkegyűjteményt. Na gyon ter mé sze te sen meg 
fog juk té rí te ni a fel me rült költ sé ge ket, mi helyt ró luk a festőmű-
vész úr ér te sí té sét meg kap juk. Szé pen kö szön jük szí ves fel vi lá go-
sí tá sát. Egyút tal kér jük min ket mielőbb ér te sí te ni szí ves ked jék, 
mi helyt a fent kér de zet tek ügyé ben bár mi bi zo nyo sat meg mél-
tóz ta tik tud ni. Ki vá ló tisz te let tel:

Herepei
igaz ga tó

23.
Herepei Já nos Tö rök An dor nak
Sep si szent györgy, 1940. de cem ber 16.

Ked ves An dor Bá tyám!
Na gyon szé pen kér lek, hogy lehetőség sze rint sürgősen tu-

das sál ar ról, va jon az er dé lyi képviselők kö zül ki van most még 
Bu da pes ten, illetőleg ki hez for dul hat nék az aláb bi sürgős ügy 

el in té zé se vé gett. Ugyan is Diószeghy Lász ló festőművész tu da-
tott ar ról, hogy rö vi de sen sze ret ne Ma gya ror szág ba át köl töz ni, 
még pe dig Nagy vá rad ra. Fél ti a lepkegyűjteményünket, de mi 
is ag gó dunk an nak a sor sá ért. Te hát ar ra gon dol tam, hogy dip-
lo má ci ai úton en ge délyt szer zünk an nak át ho za tal ára. Hi szen 
tu laj don kép pen ok má nyi lag is bi zo nyít va van a gyűjtemény 
tu laj don jo ga a ro mán pénz ügy igaz ga tó ság ál tal il le té ke zett 
szerződéssel. Így nem kel le ne sem mi aka dá lya le gyen az át ho-
za tal nak, még is fé lek, ne hogy ez a nagy ér té ket kép vi selő gyűj-
temény a ha tár át lé pés kor meg sem mi sül jön. El gon do lá som az, 
hogy va la me lyik er dé lyi képviselőnk ké ré sünk kel ko cog tas son 
be a kül ügy mi nisz té ri um ba a sürgősen kieszközlendő dip lo má-
ci ai el já rás meg in dí tá sa vé gett. Is mét lem, ha nem ma radt vol na 
er dé lyi kép vi selő Bu da pes ten, kér lek szé pen, ne vezz meg va la ki 
olyan te vé keny urat, aki föl tét le nül vé gé re jár na az ügyünk nek. 
Ked ves Bá tyám, csu pa véletlenségből nem hal lot tál-e va la mit 
a mú ze um ügyé ben be adott ter ve ze te im35 sor sá ról. (Pataky Ti-
bor, Hóman Bá lint, Pasteiner Iván stb.) Kér lek szé pen, tu dass 
ar ról is, hogy mi kor mész vissza Bu da pest re. Szí ves sürgős vá la-
szo dat ké rem. Mély tisz te let tel: Tisz telő hí ved: 

Herepei
Ui. A Mi kes-em lék ün ne pélyt csü tör tö kön vagy pén te ken es-

te tart juk meg.

24.
Herepei Já nos kér vé nye Apor Pé ter há rom szé ki főispánhoz36

Sep si szent györgy, 1940. de cem ber 18.

Mél tó sá gos Főispán Úr!
Mély tisz te let tel kér jük, hogy Diószeghy Lász ló festőművész 

ál tal a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak ado má nyo zott s az Arad 
me gyei Borosjenőről átmenekítendő több szekrénnyi lepkegyűj-
temény elhozatala iránt a szük sé ges lé pé se ket a M. Kir. Kül ügy-
mi nisz té ri um ban s a Ma gyar Ál lam vas utak ál tal ren del ke zé sül 
bo csá tan dó in gyen vas úti ko csi ki esz köz lé sét a M. Kir. Köz le-
ke dés ügyi Mi nisz té ri um ban meg ten ni ke gyes ked jék. E gyűjte-
ménynek sér tet le nül va ló hozzánkjuttatásával or szá gos vi szony-
lat ban is ha tal mas ér ték kel fog nö ve ked ni ál lat tá runk anya ga. 
Ké ré sünk tisz te let tel jes meg újí tá sa mel lett, va gyunk mély tisz te-
let tel: 

Herepei Já nos 
igaz ga tó

25.
Herepei Já nos kér vé nye Csáky Ist ván ma gyar kül ügy mi nisz-

ter hez37

Sep si szent györgy, 1940. de cem ber 18.

Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr!
Alólírott Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó sá ga mély tisz te-

let tel ké ri Nagy mél tó sá go dat, hogy a ro mán ki rá lyi kor mány tól 
dip lo má ci ai úton en ge délyt ki esz kö zöl ni ke gyes ked jék, amely 
sze rint mú ze u munk nak or szá gos vi szony lat ban is na gyon ki vá ló, 
ha tal mas lepkegyűjteménye Ma gya ror szág ra át en ged tes sék, s a 
ki szál lí tás ra ro mán vas úti ko csi ren del ke zé sül bocsáttassék. A kö-
rül mé nyek meg vi lá go sí tá sá ra előterjesztjük, hogy e ha tal mas, 
több szekrénnyi lepkegyűjteményt a ki vá ló szak em ber, Diószeghy 

35 Herepei 1940. őszi mú ze um fej lesz té si ter ve. L. HEREPEI J. 
2004.
36 Cím zé se: Mél tó sá gos Bá ró Apor Pé ter úr nak, Há rom szék 
vár me gye főispánjának Sep si szent györ gyön. A sep si szent györ-
gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um ké ré se, Diószeghy Lász ló (Bo-
rosjenő) aján dé ko zá sa foly tán tu laj do nunk ba ju tott nagy sza bá-
sú lepkegyűjteménynek és szak könyv tár nak Ro má ni á ból va ló 

elhozatala iránt megteendő lé pé sek ügyé ben.
37 Cím zé se: Nagy mél tó sá gú dr. gróf Csáky Ist ván M. Kir. Kül-
ügy mi nisz ter úr nak Bu da pes ten. A sep si szent györ gyi Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um ké ré se a tu laj do nát ké pező több szekrénnyi 
lepkegyűjteménynek és szak könyv tár nak a ro má ni ai Borosjenő-
ről va ló ki en ge dé se irán ti en ge dély meg szer zé se ügyé ben.
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KOCS Irén

Lász ló festőművész gyűjtötte és dol goz ta fel, s azt 1931. má jus 
11-én kelt ado mány le ve lé vel mú ze u munk nak aján dé koz ta. Mint-
hogy pe dig ez az ado mány le vél a borosjenei (ro má nul: Ineu, jud. 
Arad) ro mán adó hi va tal nál 1931. má jus 12-én 1068. szám alatt 
szabályszerűen leilletékeztetett, ez zel a kö rül ménnyel a ro mán ha-
tó sá gok ál tal is el is mer te tett a sep si szent györ gyi Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um (ro mán szö veg sze rint: Muzeul Naţional Săcuesc din 
Sft. Gheorghe) tu laj don jo ga. De te kin tet tel ar ra, hogy Diószeghy 
Lász ló festőművész, aki öreg ko rá ra le á nyá hoz, Nagy vá rad ra akar 
sürgősen át köl töz ni, ezért bú to ra it és azok kal együtt a ne künk aján-
dé ko zott nagy lepkegyűjteményét és szak könyv tá rát is ha ma ro san 
biz ton ság ban akar ja he lyez ni. Ugyan is tel je sen gon do zat la nul nem 
hagy hat ja ré gi la kó he lyén, Borosjenőn (Ineu, jud. Arad), mi vel 
a gon do zat lan ság az ilyen gyűjtemények tel jes pusz tu lá sát je len ti. 
Azon ban fél ő is, de mi is tar tunk at tól, hogy a ro má ni ai szál lí tá-
si vi szo nyok mi att út köz ben tönk re me het, de még in kább, hogy 
– min den le il le té ke zett aján dé ko zá si ok mány el le né re is – mint 
mú ze u mi ér té ket nem en ge dik át a ha tá ron, avagy hosszabb időre 
fel tar tóz tat ják, s ez ál tal ha son ló kép pen ki le het té ve a meg sem mi-
sü lés nek. Mély tisz te let tel meg je gyez zük, hogy a gyűjtemény ma 
már sok kal na gyobb, mint amennyi nek a kö zel tíz év előtti ado-
mány le vél fel tün te ti. Te hát ez is aka dá lya le het ne a ha tá ron va ló 
át nem bo csá tás nak. Mély tisz te let tel kér jük te hát, hogy az en ge-
délyt a ro mán kor mány tól ki esz kö zöl tet ni ke gyes ked jék. To váb bá, 
amennyi ben le het sé ges, az ara di M. Kir. Útlevél-kirendeltségtől 
egy alan ta sabb tisztviselőt ki ren del tet ni mél tóz tas sék, aki Boros-
jenőtől kezd ve egé szen Nagy sza lon tá ig, avagy leg alább is a ma gyar 
ha tá rig kí sér je gyűjteményünket, ez zel meg véd ve min den fé le fel-
tar tóz ta tás tól s netaláni erőszakos rom bo lás tól. Ké ré sün ket mély 
tisz te let tel meg is mé tel ve, ma ra dunk alá za tos tisz te let tel: 

Herepei Já nos sk. 
igaz ga tó

26.
Herepei Já nos kér vé nye Var ga Jó zsef ke res ke de lem ügyi mi-

nisz ter hez38

Sep si szent györgy, 1940. de cem ber 18. 

Nagy mél tó sá gú Uram!
Alólírott Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó sá ga mély tisz te-

let tel ké ri Nagy mél tó sá go dat, hogy az Arad me gyei Borosjenőről 
átmenekítendő több szek rényt és lá dát meg töltő lepkegyűjtemé-
nyünk ré szé re egy ki sebb zárt te her ko csit – a lehetőség sze rint 
min den díj fi  ze tés kö te le zett sé ge nél kül – ren del ke zé sünk re bo csá-
ta ni, illetőleg Nagy sza lon ta ál lo más ra ki utal tat ni ke gyes ked jék. 
A megteendő vas úti út vo nal a Nagy sza lon ta mel let ti ha tár tól 
Nagy vá ra don, Ko lozs vá ron, Désen át Sajómagyarósig, in nen a 
meg in du lan dó kes keny vá gá nyú vo na lon Ma ros vá sár he lyig, majd 
pe dig a szé les nyom tá vol sá gú szé kely kör vas úton Sep si szent györ-
gyig ve zet ne. A Ro má ni á ból va ló át ho za tal egé szen pon tos ide-
jét előre be je len te ni nem tud juk, mi vel a gyűjtemény ki ada tá sa 
iránt dip lo má ci ai lé pé sek meg té tel ét kel lett igény be ven nünk. Re-
mél jük azon ban, hogy az át ho za tal ra ja nu ár, legkésőbb feb ru ár 
hó nap fo lya mán már sor ke rül het. Be je lent jük még azt is, hogy 
a gyűjteményt an nak tu dós összegyűjtője: Id. Diószeghy Lász-
ló borosjenei la kos fog ja át hoz ni a ha tá ron s el kí sér ni egé szen 
Nagy vá ra dig. In nen azon ban már kí sérő nél kül fog a gyűjtemény 
to vább in dít tat ni. Ké ré sünk tisz te let tel jes meg újí tá sa mel lett va-
gyunk alá za tos tisz te let tel: 

Herepei Já nos sk. 
igaz ga tó

1941

27.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1941. ja nu ár 10.

Ked ves Ba rá tom!
Úgy gon do lom, hogy elég gé ré gen le ve le zünk egy más sal 

ah hoz, hogy me le geb bé, köz vet le neb bé te gyük az egy más kö-
zöt ti kap cso la tot. Azon előnyben ré sze sül tem, hogy Budinsz-
ky jó vol tá ból már a han go dat is hal lot tam a mú ze u mi tár sal-
gón, ma gya rá za tok ré vén. Ér te sül tem, hogy a gyer me ke im 
fel vet ték Ve led a kap cso la tot a kö zös ügy gyor sabb tem pó ban 
va ló le ve zet he té sé re, de a teg na pi na pon – fél re té ve min den 
to váb bi za va ró, ag go dal ma kat oko zó gon do la tot (mert ilyen 
is akad bőven), el ha tá roz tam, most be vál tom ré gi vá gya mat, 
és ha za, Sep si szent györgy re köl tö zöm! Esze rint ezen le ve lem 
egy egész se reg más (ve lem kap cso la tos) ori en tá ci ót meg dönt, 
és nyug vó pont ra hoz za az egész ügyet, amely ed dig te le volt 
ha tá ro zat lan ság gal! A ha tá ron va ló át me net lehetőségeit még 
nem is me rem, de re mé lem, a ta vasz első hó nap ja i ban ez is pub-
li kál va lesz, és ak kor, amihelyt le het, azon nal me gyek, ha már 
vas úti ko csi áll hat ren del ke zés re, és, hogy a költ sé gek ne okoz-
za nak na gyobb gon do kat, ta lán akad majd, aki vel meg osszam 
a ko csi férőhelyét, és így re du kál juk az egyen kén ti költ sé ge ket. 
Úgy tu dom, hogy Te is tet tél ez ügy ben lé pé se ket? Mi u tán 
már alig hi he tem, hogy a leg utób bi levelezőlapom, ame lyen 
(a már nem időszerű) vá la szo dat kér tem, ke ze id hez ju tott-e, 
vagy a Te vá la szod nem ke rült ke ze im hez? Légy oly szí ves, az 
ügy fon tos sá gá ra va ló te kin tet tel aján lot tan vá la szol ni je len so-
ra im ra! Sze ret ném re mél ni, hogy a fent el mon dot ta kat ta lán 
Ti szentgyörgyiek is né mi öröm mel ve szi tek tu do má sul, előre 
is ígé rem, hogy (te kint ve sze rény igé nye in ket) művészetem, 
össze köt te té se im biz to sít ják az én (fe le sé gem mel együt tes) 
meg él he té se met, és nem le szek ter hé re sen ki nek e te kin tet ben 
sem. Me leg ba rá ti üd vöz let tel: 

La ci

28.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1941. ja nu ár 23.

Ked ves drá ga La ci Bá tyám!
Szé pen kö szö nöm ép pen most ér ke zett meg tisz telő so ra i dat, 

s öröm mel si e tek rea vá la szol ni. Mindenekelőtt an nak a nagy 
meg nyug vá som nak aka rok han got ad ni, ame lyet az a sze ren csés 
kö rül mény vál tott ki, hogy nagy szerű lepkegyűjteményednek 
itt is, mi ná lunk is Te le szel majd a legfőbb gon do zó ja. Va ló ban 
meg nyug ta tó ér zés szá mom ra, mi vel bi zo nyos, hogy kitűnőbb 
őrizőt ke res ve sem ta lál hat tam vol na. Ez zel a meg ol dás sal azu-
tán egész se reg új lehetőség és fel adat buk kant fel, hi szem azon-
ban, hogy meg fo gom ol da ni mind eze ket. Mint aho gyan ír tam 
ked ves ve jed nek, s a Ne ked kül dött levelezőlapon is tu dat ta lak, 
a költ sé ge ket igye kez ni fo gom va la hon nan előteremteni. Ezen-
kí vül még egyéb könnyí té sen is dol go zom, előre azon ban nem 
tu dom meg mon da ni, hogy va jon si ke rül ni fog-e. Iga zán nem 
raj tam fog múl ni. El in té zé se ugyan las sú mun ka, mi vel hi va-
ta los le ve le zé sek kel jár. Na gyon sze ret ném, ha majd he tek kel 
előbb ér té sem re ad hat nád a körülbelőlegesen pon tos in du lá sod 
ide jét. Igaz, hogy Szentgyörgy kis sé drá ga vá ros, mert az or-
szág leg tá vo lab bi csücskéjében va gyunk, s a ne héz kes vas úti 

38 Cím zé se: Nagy mél tó sá gú dr. Var ga Jó zsef M. Kir. Ke res ke-
de lem ügyi Mi nisz ter úr nak, Bu da pes ten. A sep si szent györ gyi 
Szé kely Nem ze ti Mú ze um ké ré se Ro má ni á ból átmenekítendő 

na gyobb mú ze u mi gyűjtemény szá má ra, Nagy sza lon ta mel let ti 
ha tár tól Sep si szent györ gyig va ló át szál lí tás ra, in gye nes vas úti ko-
csi ki uta lá sa iránt.



79

Diószeghy Lász ló és a Szé kely Nem ze ti Mú ze um, 1934–1943

össze köt te tés mi att nem könnyű az áruk után pót lá sa. De most, 
hogy ki épí tet ték a közbeékelődött kes keny vá gá nyú vo na lat, 
valószínűleg rend re csökenni fog nak az ed dig előállott ne héz-
sé gek is. Eze ket csu pán azért em lí tem meg, hadd lás sad a hely-
ze tet. De meg él ni it ten is csak meg le het. Szá munk ra azon ban 
min den kép pen nagy nye re ség az ide jö ve te led, olyan, ami lyen re 
nem is mer tem gon dol ni. Lepkegyűjteményed ré szé re együt te-
sen fog juk ki vá lo gat ni a kö rül mé nyek hez mért leg jobb he lyet. 
Kü lön ben azt hi szem, hogy meg fe lelő elhelyezésről tu dok majd 
gon dos kod ni. Annyi ter vem van, mi vel annyi meg va ló sí tan dó 
fel ada tot lá tok ma gam előtt! Mit fo gok tud ni belőlük be vál ta-
ni, még nem tu dom. Szé pen kér lek, ha va la me lyes ag go dal mad, 
vagy pe dig ép pen meg fe lelő meg ol dá sod jut na eszed be, írd meg 
azon nal. Sze ret ném az uta zá si ne héz sé ge ket va la mi kép pen meg-
könnyí te ni. Ked ves La ci bá tyám, nagy öröm mel vá rom jö ve te le-
te ket. A nagy sá gos asszony ke zét csó ko lom, Té ged pe dig me leg 
sze re tet tel ölel lek:

Herepei 

29.
M. Kir. Ke res ke de lem- és Köz le ke dés ügyi Mi nisz ter a Szé-

kely Nem ze ti Mú ze um Igaz ga tó sá gá nak39

Bu da pest, 1941. feb ru ár 11.

Há rom szék vár me gye főispánja útján elémterjesztett ké rel-
mé re szí ves tu do má sul meg kül döm az zal, hogy a szóbanforgó 
mú ze u mi anya gok szál lí tá sá nak időpontját a fen ti szám ra va ló 
hi vat ko zás sal az ál ta lam már egyidejűleg uta sí tott M. Kir. Ál-
lam vas utak igaz ga tó sá gá nak je lent se be, hogy az Igaz ga tó ság 
a ked vez mény ér vé nye sí té se iránt meg fe lelő időben in téz ked hes-
sék. A mi nisz ter rendeletéből: 

dr. Széll s.k. 
mi nisz te ri osz tály ta ná csos. 

30.
M. Kir. Ke res ke de lem és Köz le ke dés ügyi Mi nisz ter a M. Kir. 

Ál lam vas utak Igaz ga tó sá gá nak40

Bu da pest, 1941. feb ru ár 11.

Fen ti szá mú fel ter jesz té sé re megen ge dem, hogy a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um ré szé re Nagy sza lon tá ról Sep si szent györgy re fu-
va ro zan dó több szek rényt és lá dát meg töltő lepkegyűjteményre 
a díjszabályszerű díjtételekből 40%-os fu var díj mér sék lést ro va-
to lás ut ján, a hir de tés mellőzésével, szol gá la ti úton ér vé nye sít-
hes sen. A fen ti el ha tá ro zá som ról a Szé kely Nem ze ti Mú ze um 
igaz ga tó sá gát az zal ér te sí tet tem, hogy a szóbanforgó kül de mény 
szál lí tá sá nak időpontját a fen ti szám ra va ló hi vat ko zás sal az Igaz-
ga tó ság nak je lent se be. A mi nisz ter rendeletéből: 

dr. Széll s.k. 
mi nisz te ri osz tály ta ná csos. 

31.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő 1941. feb ru ár 22. 

Drá ga Já nos Ba rá tom!
Még a múlt hó (ja nu ár) 23-ról kel te zett ked ves so ra i dat ma 

kap tam kéz hez, és mi vel hogy már nem is re mél tem, hogy va la-
mely írá som ke ze id hez jut ha tott, olyan le tar gi kus ál la pot ba ju-
tot tam, hogy ked ves so ra id ra már ugyan csak szük sé gem is volt. 
A je len le gi éle tem – il let ve éle tünk az asszo nyom  mal már csak 
ten gés-len gés, amíg a lehetőségek fel nem sza ba dí ta nak a ta nács-
ta lan sá gok alól, s ha min den a ren des ke rék vá gás ba ke rül het, 

ak kor a szí ne sebb ál mo do zá sok nak is utat en ged he tek, ad dig 
azon ban ugyan csak meg gyö tör nek a gon dok! Re mé lem azon-
ban, hogy ta lán si máb ban bo nyo ló dik az én át köl tö zé sem, mint 
ahogy el kép ze lem, és már meg is tet tem az első ko moly lé pést 
er re vo nat ko zó lag, s ta lán az anya gi a kat is el tu dom va la hogy 
in téz ni tud ni?? Azon ban erről és a töb bi kérdésről később... 
Egyelőre – si et ve a vá lasszal, hogy el me hes sen a mai pos tá val 
– csak ennyit írok és köz lök Ve led, és hidd el, nem raj tam fog 
múl ni, hogy mielőbb me le gen meg ölel hes se lek. A fe le sé gem 
me leg üd vöz le tét kül di, és kö szö ni a Te szí vé lyes üd vöz le te det. 
Őszinte, igaz ba rá tod: 

La ci

32.
Diószeghy Lász ló Herepei Já nos nak
Borosjenő, 1941. feb ru ár 27.

Ked ves Igaz ga tó Úr; Ked ves Já nos Ba rá tom!
Azt hi szem, hogy Te is ér te sül tél ar ról, hogy most már tel jes 

le gá lis úton me he tek ha za, és így igen sze ret ném tud ni, hogy áll-
e majd ren del ke zé sem re egy vas úti ko csi, és hol, hogy el vi hes sek 
min dent. Van itt még egy csa lád, amely szin tén Szentgyörgyre 
megy, így a költ sé gek meg oszol ná nak. Azt is sze ret ném tud ni, 
hogy az a kül dött vas úti ko csi med dig me het, il let ve jö het, hogy 
lesz-e, il let ve át kell-e cso ma gol ni egyikből a má sik ba, vagy jö-
het-e idá ig is? A ha za u ta zás hoz az előkészületeket meg kez det tem, 
hogy mi nél előbb ké szen le gyek, és nyu god tan be vár has sam be-
cses vá la szo dat, és tud jam, hogy mi hez tart sam ma ga mat? Rö-
vi den írok, hogy ne komp li kál jam a dol go kat. A leg me le gebb 
üd vöz let tel, őszinte ba rá tod: 

Diószeghy 

33.
Herepei Já nos Diószeghy Lász ló nak
Sep si szent györgy, 1941. már ci us 22.

Ked ves La ci Bá tyám!
Múlt hó nap 27-én kelt so ra i dat ma kap tam. Öröm mel vár-

juk jö ve te le det. A kül ügy mi nisz té ri um hoz be adott kér vé nyünk re 
nem kap tunk vá laszt. A ke res ke de lem ügyi mi nisz té ri um le ira ta 
is csak azt tar tal maz za, hogy a Nagy sza lon tá ról fu va ro zan dó 
több szek rényt és lá dát meg töltő lepkegyűjteményre a díj sza bás-
szerű díjtételekből 40%-os fu var díj mér sék lést ér vé nye sít het. Ez 
azon ban min den eset re azt je lent he ti, hogy Szalontán va gon áll 
ren del ke zés re. Ugyan is a le irat azt is tar tal maz za, hogy a szál lí-
tás időpontját in nen mi jó előre be kell je lent sük. Most szán dé-
ko zom a kül ügyet is meg sür get ni. Az egé szen pon tos in du lást 
kér lek tu das sad jó előre, mint hogy lá tom, a le vél vál tás egy hó na-
pot is igény be vesz. Ezen kí vül az it te ni be je len tés hez is több hét 
szük sé ges, amíg a különböző hi va ta lok is in téz ked het nek. Me leg 
sze re tet tel ölel:

Herepei

34.
Diószeghy Pi ros ka Herepei Já nos nak
Ma gyar lá pos, 1941. már ci us 22.

Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Én Diószeghy festőművész na gyob bik le á nya va gyok, azt 

hi szem, Ön nem tud ró lam. Is me rem az édes apám mal és a só-
go rom mal foly ta tott le ve le zé se i ket, tu dom, hogy sze re tet tel és jó-
in du lat tal ke ze li apám ügyét, azért bá tor kod tam fel ke res ni so ra-
im mal. Ön biz to san tud ja, hogy édes apá mék egye dül ma rad tak 

39 Tárgy: Fu var díj ked vez mény mú ze u mi anya gok ra. 40 Tárgy: Fu var díj ked vez mény mú ze u mi anya gok ra.
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ro mán meg szál lott föl dön (Ineu – Arad me gye), s mi mind ket ten 
tesvérek, át es tünk Ma gya ror szág ba. Igen sze ret nénk édes apá mé-
kat át jut tat ni va la hogy, de úgy, hogy a lepkegyűjtemény és a kis 
bú to ruk is át hoz ha tó le gyen. Ed dig nem le he tett sem mit csi nál-
ni, mert nem volt lehetőség az op tá lás ra, de azt hi szem, most egy 
ki csit ja vult a hely zet, s ír ta is édes apám, hogy már fel je gyez tet ték 
ma gu kat az op tá lás hoz. Én a na pok ban Pes ten vol tam, s min dent 
meg pró bál tam, min den kö vet meg moz gat tam, hogy meg tud jak 
va la mit, vé gül egy ro ko nunk, lemhényi Gá bor Pé ter csendőrez-
redes (szin tén szé kely) azt aján lot ta, hogy men jek fel a Hóman 
kul tu rá lis mi nisz ter úr hoz, aki igen nagy mú ze um ba rát s jó em-
ber, mond jam el ne ki az ese tün ket a lepkegyűjteménnyel, s hogy 
már aján dé ko zott lep ké ket Apu ka a bu da pes ti Ma gyar Nem ze ti 
Mú ze um nak is, s ezt a nagy gyűjteményt most a Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um nak ado má nyoz ta, csak nem tud át jön ni ma gyar föld re 
a gyűjteménnyel. Saj nos más nap nem tud tam a mi nisz ter úr elé 
jut ni, mert nem volt fo ga dó nap ja, de bá tyám azt aján lot ta, ír jak 
Ön nek, hogy Ön ír jon egye ne sen a kul tu rá lis mi nisz ter úr nak, 
hogy esz kö zöl je ki a ha za té rést egy sze gény öreg szé kely tu dós-
nak, aki már gyen ge és be te ges, és itt sze ret ne meg hal ni, ma gyar 
föl dön. Azt is mond ta, hogy ha za té ré si en ge délyt kell kér ni, mert 
Apu ka szentgyörgyi születésű. Ne kem ha za kel lett jön nöm Pest-
ről, mert sürgős szé ru mok vé gett men tem, így hát Önt ké rem 
na gyon szé pen, pró bál jon va la mit ez úton ten ni, ha le het, hogy 
Apu ka mielőbb át jut has son Édes anyám mal és a gyűjteménnyel 
együtt. Örök ké há lás len nék Ön nek, ha ez si ke rül ne. Pénzt mi 
jut ta tunk a köl töz kö dés hez 15–20 000 le it, ezt az uram ad ná, 
saj nos más kü lön ben nem tu dunk se gí te ni ne kik, mert az uram 
gyógy sze rész, igen le kö tött em be rek va gyunk. Na gyon ké rem, 
ked ves Igaz ga tó Úr, ír ja meg, mit le het ne csi nál ni ez ügy ben, 
hogy sze gé nyek át jus sa nak. Bo csá nat a za va rá sért, vá rom be cses 
so ra it, ad dig az uram mal együtt tisz te let tel je sen üd vö zöl jük: 

Nán Károlyné, Diószeghy Pi ros ka
Apó som lepkegyűjteménye mil lió lei ér té ken fe lü li. Ké rem 

szé pen Igaz ga tó Urat, hogy az öre gem nek ezt elősegíteni, hogy 
át jöj jön. Tisz telő üd vöz let tel: 

Nán Kár oly gyógy sze rész

35.
Zahoránszky Jó zsef Herepei Já nos nak
Nagy vá rad, 1941. áp ri lis 18.

Mé lyen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Hosszú hall ga tá som nak a bi zony ta lan ság, né ma tépelődések 

és hi va ta li el fog lalt sá gom az oko zói, de egy pil la na tig sem szűn-
tem meg a he lyes utat ke res ni, hogy apó so mat a lepkegyűjtemény-
nyel egye tem ben át-, il let ve ha za hoz has sam. Saj nos mindezideig 
sem mi egye bet nem vol tam ké pes el ér ni, mint azt, hogy én fo-
gom ké rel mez ni a bel ügy mi nisz té ri um ban a ha za té ré si en ge dély 
meg adá sát, az zal a ki kö tés sel, hogy el tar tá sá ról ma gam gon dos ko-
dom szük ség ese tén. A kér vény hez csa tol nom kell a szü le té si bi zo-
nyít vá nyát, amit már a sep si szent györ gyi re for má tus pa ró ki á tól 
meg kér tem, de mai na pig az nem ér ke zett meg. A lepkegyűjte-
mény okoz za szív be li gon do mat, és el fog az el ke se re dés, ha ar ra 
gon do lok, hogy azt nem hoz hat ná ma gá val. Haminc éves mun ká-
ja és becs lé sem sze rint nagy ér ték fo rog koc kán, ami pe dig a Szé-
kely Nem ze ti Mú ze um tu laj do nát ké pe zi. Az az öt le tem tá madt 
– valószínű, Igaz ga tó Úr is he lyes nek ta lál ja –, hogy a kér vé nyem-
hez csa tol ni ké ne az Igaz ga tó Úr ál tal ki ál lí tan dó bi zo nyít ványt, 
amely ben feltüntetendő: Diószeghy Lász ló festőművész megőr-
zésében (gya ra pí tás vé gett) levő lepkegyűjtemény a Szé kely Nem-
ze ti Mú ze um tu laj do nát ké pe zi, és er re a mú ze um nak igé nye 
van. Lé nye ge sen meg könnyí te né a ha za té ré si en ge dély kibocsáj-
tását egy ily nyi lat ko zat, és pil la nat nyi lag csu pán erről van szó, 
te hát hogy meg kap has sa a ha za té ré si en ge délyt. Ami az anya gi 

ter he ket il le ti, és a költ sé gek fe de zé sét, egyelőre meg ta lál juk a mó-
dot, hogy meg sze rez zük a reávalót, s ha majd an nak ide jén a mú-
ze um jobb anya gi vi szo nyok közt lesz – amit szívből re mé lünk és 
kí ván juk –, dűlőre visszük ezt a kér dést is. Leg fel jebb el ho zat juk 
egé szen Nagy vá ra dig a gyűjteményt, ha a ro má nok ki en ge dik, s 
itt őrizzük, amíg jobb köz le ke dé si vi szo nyok lesz nek. Kü lön ben 
ezt majd sze mé lye sen mél tóz tat nak meg tár gyal ni apó som mal, 
ha át köl tö zött. Min den eshetőségre szá mít va és a sze ren csé re is 
épít ve, ké rem, a bi zony la tot két pél dány ban el kül de ni szí ves ked-
jék, mert egy má sik kér vényt is nyúj tok be, a köz ok ta tás ügyi mi-
nisz té ri um ba, ahol re mé lem lesz egy kis tá mo ga tás ban ré szem, és 
kar ölt ve a bel ügy mi nisz té ri um mal lét re hoz hat nók a lepkegyűj-
temény si ke res át ho za ta lát. Azon a na pon, amidőn ér te sí te nek, 
hogy a kér vé nyek el ju tot tak az il le té kes fent em lí tett fó ru mok-
hoz, táv irat út ján, eset leg távbeszélő út ján (ké rem a szá mot kö-
zöl ni) szí ves fi  gyel mé be aján lom Igaz ga tó Úr nak is, hogy eset leg 
egyik országgyűlési ismerősével szin tén tá mo gat ni mél tóz tat na 
a kér vé nyek el in té zé sét. Apó som nak van Pes ten egy igen ré gi jó 
ba rát ja, aki ál tal a kér vé nyek be nyúj tá sát re mé lem. Mi nél töb ben 
tá mo gat ják, an nál ha tá so sabb az ered mény. Azt gon do lom, hogy 
mé lyen tisz telt Igaz ga tó Úr vol na szí ves az irány ba a tá mo ga tást 
ki fej te ni, hogy, mint mu ze á lis ér té ket, a kincs tár ter hé re il let ve en-
ge dé lyez zék a díj ta lan szál lí tást Lökösházától Nagy vá ra dig, vagy 
eset leg csak meg sza kí tás sal Nagy vá ra don (amíg a bú to ro kat le rak-
nók) egé szen Sep si szent györ gyig. Ezt a ké rést tel je sen az Igaz ga tó 
Úr el bí rá lá sa alá ve tem. Bá tor ko dom meg is mé tel ni te hát, hogy 
rög zít sük a ten ni va ló kat: Mél tóz tas sék cí mem re két pél dány ban 
ki ál lí tott, a fent em lí tett tar ta lom mal egy bi zony la tot kül de ni, 
amit én a kér vény hez csa to lok, és ami kor a kér vé nyek el ju tot tak 
az el in té zés kez de té hez, ér te sí tem Igaz ga tó Urat, hogy a to váb bi, 
a mú ze um szem pont já ból fon tos tá mo ga tást meg ad ni, il let ve el-
in dí ta ni szí ves ked jék. Ha eset leg nem vol na le het sé ges a díj ta lan 
szál lí tás, az ne okoz zon egyelőre gon do kat, mert mindenekelőtt 
a ha za té ré si en ge dély a leg fon to sabb. Még azt ké rem, szí ves ked-
jék majd Igaz ga tó Úr előkészíteni, ha szük ség mu tat ko zik, ak-
kor az ara di kon zu lá tu sunk ad ja meg a kellő biz ton sá got ar ra 
vo nat ko zó lag, hogy az Öreg nek ne le gye nek kel le met len sé gei, és 
a kon zu lá tus ve gye vé del mé be Őt a gyűjteménnyel együtt, amíg 
a ha tá ron át ke rül. Vég te le nül nagy szí ves sé gét és jó aka ra tát, amit 
ve lünk szem ben az Igaz ga tó Úr ta nú sít, le kö te le zett há lá val kö-
szö nöm meg Apó som ne vé ben is, és ké rem, fo gad ja Igaz ga tó Úr 
nagy ra be csü lé sem és leg mé lyebb tisz te le tem ki fe je zé sét. Ha za fi  as 
tisz te let tel:

Zahoránszky Jó zsef ellenőr

36.
Herepei Já nos Zahoránszky Jó zsef nek
Sep si szent györgy, 1941. má jus 5.

Igen tisz telt Ellenőr Úr!
Min den lehetőt meg kí sé rel tünk Diószeghy festőművész úr 

ha za té ré sé nek előkészítésére. Idá ig azon ban számbavehető ered-
ményt nem tu dunk fel mu tat ni. Ezért ta lán csak ugyan meg fe lelő 
vol na az a mód, amely re be cses le ve lé ben hi vat koz ni méltózta-
tik. Kész sé ge sen csat la ko zunk mi is Ellenőr Úr ké ré sé hez. Ép pen 
ezért a sa ját kü lön ké ré sün ket csa tol tan meg küld jük. (Kí ván sá ga 
sze rint egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban) Szí ves ked jék vál-
to zat lan for má ban, sa ját ké ré sé hez csa tol va, min den mel lék le té vel 
együtt a Bel ügy mi nisz té ri um ba fel ter jesz te ni. Mi helyt azu tán 
ez meg tör té nik, kér jük, hogy min ket egy levelezőlapon tu dat ni 
szí ves ked jék. Ugyan is sze ret nénk egy ismerős mi nisz te ri ta ná csos-
nak egy nehány szót ír ni, hogy a be adott ké rést párt fo gol ja. Egyút-
tal ar ra ké rem, hogy fel ter jesz té sünk 2. szá mú mel lék le té nek 
tar tal mát szí ves ked jék a festőművész úr ral tu dat ni, hogy, ha szük-
sé ges nek lát ja, for dul jon be ad vánnyal a ro mán nem zet gaz da sá gi 
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mi nisz té ri um ex port sza bály zó osz tá lyá hoz. Ugyan is ezt már csak 
ő te he ti meg, in nen mi sem mi lé pést sem kez de mé nyez he tünk. 
Ami már a 3. szá mú mel lék le tet il le ti, an nak szem előtt tar tá sa 
nem csak az ol csóbb fu var díj, de a vas úti ko csi mi att is fon tos. 
Ép pen ezért, ha ne ta lán meg tör tén het nék az át köl tö zés, még ide-
jé ben mél tóz tas sék min ket ér te sí te ni, hogy a vasútigazgatóságnál 
a szük sé ges lé pé se ket meg te hes sük. Kö szön jük szí ves jó in du la tát a 
lepkegyűjtemény szál lí tá si költ sé ge i re vo nat ko zó lag. Két ség te len, 
hogy – mi vel hely ze tünk még a mai na pig sem nyert el in té zést41 
– pén zünk sem mi, csu pán csak adó sá gunk van, azon ban még is 
csak igye kez ni fo gunk a szál lí tá si költ sé gek fedezetéről va la mi kép-
pen gon dos kod ni, ha más kép pen nem le het ne, te hát köl csön vett 
pénz zel. Még meg em lít jük, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um tól azt 
is kér tük, hogy az ara di kon zu lá tus tá mo gas sa az át köl tö zést, saj-
nos, er re azon ban sem mit sem vá la szol tak. Na gyon szeretnők, ha 
Ellenőr Úr in téz ke dé sei ered ménnyel jár ná nak, és ked ves, de rék 
La ci bá tyán kat Ma gya ror szá gon lát hat nók. Ma ra dunk szí ves üd-
vöz let tel és nagy ra be csü lés sel: Herepei Já nos

Ui. A mi nisz té ri um ba ké ré sünk első pél dá nyát méltóztassék 
be ad ni.

[Csa tolt kér vény:]42

Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr!
Mély tisz te let tel kér jük, hogy a ma még ro má ni ai – Boros-

jenőn – la kó Diószeghy Lász ló festőművész, va la mint az ő gond-
vi se lé se és tu do má nyos fel dol go zá sa alatt levő ha tal mas lepke-
gyűjteményünk, to váb bá meg fe lelő nagy szak könyv tá runk előtt 
a ha za té rés lehetőségét meg en ged ni méltóztassék. Fé lünk ugyan-
is, hogy kellően fel nem be csül hető ér tékű rit ka gyűjteményünk 
oda át nem lé vén biz ton ság ban, ne ta lán meg sem mi sül. Az anyag 
tu do má nyos tel jes fel dol go zá sát pe dig egye dül csak ma ga a gyűj-
tő tu dós tud ná be fe jez ni, ezért az ő ha za te le pe dé sé re is nagy szük-
sé günk vol na, kü lö nö sen, ha te kin tet be vesszük előrehaladott 
ko rát, amely eset leg már nem na gyon sok tel jes munkaerejű évet 
biz to sít hat a kitűnő művész és je les tu dós szá má ra. Ké ré sünk 
előzményeképpen bá tor kod juk csa tol ni:

1. [mel lék let:] 1931. má jus 11-én Borosjenőn kelt és sza-
bályszerűen leilletékeztetett aján dé ko zá si szerződés a. ro mán 
ere de ti jé nek má so la tát, va la mint b. ugyan an nak ma gyar for dí tá-
sát. Ez az ok irat bi zo nyít ja, hogy Diószeghy Lász ló úr nagy szerű 
gyűjteményét (amely az óta kü lön ben még sok kal na gyobb ra 
nö ve ke dett) szülőfölde irán ti szeretettől ve zérel ve már tíz év vel 
ezelőtt Mú ze u munk nak ado má nyoz ta. 

2. [mel lék let:] Há rom szék vár me gye főispánja fo lyó évi már-
ci us 31-én kelt 213/1940. szá mú át ira tá nak má so la tát. Ugyan is 
a M. Kir. Kül ügy mi nisz té ri um köz ben jár ván a Ro mán Kül ügy-
mi nisz té ri um nál, a tu laj do nun kat ké pező lepkegyűjtemény ha za-
en ge dé se iránt. A csa tolt ügy irat ta nú sá ga sze rint ro mán részről 
ki fo gás nem me rült fel.

3. [mel lék let:] M. Kir. Ke res ke de lem- és Köz le ke dés ügyi Mi-
nisz ter Úr fo lyó évi feb ru ár 11-én kelt 15852/VI.-1941. szá mú 
le ira tát, amely sze rint fu var díj ked vez ményt en ge dé lyez a be ho-
zan dó lepkegyűjteményre Nagy sza lon ta ha tár ál lo más tól Sep si-
szent györ gyig.

Az előzetes in téz ke dé sek sza bály szerű meg té te le után most 
már Ke gyel mes Uram en ge dé lye iránt bá tor ko dunk fo lya mod ni. 
Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr nak alá za tos tisz te let tel: 

Herepei Já nos 
igaz ga tó

37.
Herepei Já nos Gyár fás Bá lint nak
Sep si szent györgy, 1941. de cem ber 31.

Ked ves Bá lint!
Har minc egy évi hall ga tás után meg szó la lok én is. Bár ha res-

tel lem, hogy első sza vam is al kal mat lan ko dás, még is ne ha ra gudj 
éret te, sőt kér lek szé pen, ne ter hel tes sél az alább el mon dan dó igaz 
ügy ér de ké ben egy pár jó szót szó la ni az il le té kes ügy osz tá lyon. 
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um az egész szé kely ség nek, de kü lö nö-
sen an nak a me gyé nek, amelyből a Te csa lá dod is eredett, fél tett 
büsz ke sé ge. Nagy gyűjteménytárai gaz dag bi zony sá gai e nép és e 
föld kul tú rá já nak. Mú ze u mi anya gunk kö zül azon ban egy na gyon 
gaz dag, egész ter met meg töltő cso port, a lepkegyűjtemény, saj nos, 
Ro má ni á ban ma radt. Most szeretnők e nagy ér té kün ket, az egész 
anya got meg szer vező és fel dol go zó tu dó sá val, Diószeghy Lász ló 
festőművésszel együtt ha za hoz ni. A lep kék re vo nat ko zó lag már 
min den en ge dé lyünk meg van, most már az öreg úr ha za té ré sé hez 
szük sé ges a bel ügy mi nisz té ri u mi en ge dély. Fel ter jesz té sünk, min-
den iga zo ló ok mánnyal fel sze rel ve, fel kül de tett a sza bá lyos úton. 
Té ged pe dig ar ra kér lek szé pen, ke gyes ked jél ké ré sün ket tá mo gat-
ni. Ez zel azu tán nagy jót ten nél mind a Szé kely Nem ze ti Mú ze-
um nak, mind pe dig a ma gyar tu do má nyos vi lág nak. Bo csáss meg 
al kal mat lan ko dá so mért. Szí ves sé ge dért előre is há lás kö szö ne tet 
mond őszinte ba rát ság gal ré gi vén di ák tár sad: Herepei Já nos 

a Szé kely Nem ze ti Múzeum igaz ga tó ja.

1942

38.
Zahoránszky Jó zsef Herepei Já nos nak
Nagy vá rad, 1942. feb ru ár 23.

Mé lyen tisz telt Igaz ga tó Úr!
Éle tem leg ne he zebb kö te les sé gét tel je sí tem, amely nek meg-

rá zó ere je le dönt ben nem majd nem min den fér fi  as szi lárd sá got. 
Tel je sen meg tör ve, lel ki leg és vérző szív vel ho zom fáj dal mas 
tu do má sá ra, hogy Igaz ga tó Úr nak egyik leg jobb ba rát ja, az 
örök ifj  ú La ci bá tyánk, vég te le nül sze re tett Após-apám, lel két 
Is ten nek aján lot ta, és fo lyó hó 18-án el köl tö zött az élők so rá ból. 
Szá munk ra pó tol ha tat lan és nem ze ti szem pont ból is igen nagy 
vesz te ség. A szé kely nem zet ség egyik nagy szerű har co sa ke zé ben 
ha nyat lott le a fák lya, amellyel min de nütt hir det te a rop pant 
erőt, a tu dást és a tör he tet len szí vós aka ra tot e nem zet ség küz-
de ni tu dá sá ban. Úri tár sa sá gá val meg is mer tet te és pél dás te kin-
télyt szer zett a ne mes szé kely fér fi  nak, a szé kely asszonyt pe dig 
kitűnő gaz dasszo nyi tu dá sá val és szor gal má val he lyez te a vi lág 
asszo nyai fö lé. És nem ada tott meg, hogy ben nün ket el ka la u-
zol has son hőn sze re tett ha zá já ba, ami re annyi ra vá gyott. Szí ves 
bo csá na tát ké rem, hogy sze rény sza va im mal meg kí sé rel tem az 
Ő mél ta tá sát, pe dig Igaz ga tó Úr biz to san mé lyeb ben is mer het te 
meg Őt, és ré gi ba rát ság fűzte hoz zá, de e vég te len fáj dal mam-
ban lel ki megkönnyebülést je lent a nagy vesz te ség ér té ke lé se, 
mert ké rem, én úgy sze ret tem Apó so mat, mint ha édes apám lett 
vol na. Későn, 20-án kap tam a rö vid táv ira tot a meg ren dítő be-
teljesedésről, de mind má ig nem volt elég erőm Igaz ga tó Urat 
el szo mo rí ta ni a sa ját szenvedésemtől és sze gény fe le sé gem vi gasz-
ta lá sá tól, aki min den ki nél job ban sze ret te Édes ap ját. Még azon 
es te azon ban ke rülő úton in téz ked tem, hogy sze gény Anyó som 
a gyűjteményt na gyon gon do san és körültekintően in téz ze el. 

41 Csak 1941 no vem be ré ben he lye zik őket a Köz gyűj te mé nyek 
Or szá gos Fő fel ügye lő sé ge fel ügye le te alá, és ezt kö ve tő en ren de-
ző dik pénz ügyi hely ze tük. (L. HEREPEI J. 2004, 80, 88.)
42 Cím zés: Nagy mél tó sá gú dr. Keresztes-Fischer Fe renc M. Kir. 

Bel ügy mi nisz ter úr nak Bu da pes ten. A sep si szent györ gyi Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um ké ré se Diószeghy Lász ló festőművésznek és 
az ő tu do má nyos fel dol go zá sa alatt lévő mú ze u mi lepkegyűjte-
ménynek ha za te le pe dé si lehetősége iránt.
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KOCS Irén

Apó som ha lá lá val an nak ér té ke meg hat vá nyo zó dott, és er köl csi kö-
te les sé gem nek ér zem nagy mun ká já nak kellő meg be csü lé sét és mi-
ha ma rab bi ha za ju tá sát. Ha eset leg a szál lí tá sát a ro má nok Apu ha-
lá la mi att meg aka dá lyoz nák, ak kor a gyűjtemény Solymossy Ti bor 
bá ró őrizetébe ke rül, aki sze gény meg bol do gult nak nagy tisztelője, 
jó aka ró ja volt, és szin tén ter mé szet tu dós – bo ta ni kus –, ad dig, 
amíg meg fe lelő al ka lom kí nál ko zik a ha za szál lí tás ra. Le het sé ges, 
hogy azok a te rü le tek is ha ma ro san ha za tér nek!! Messzemenően 
bí zom azon ban a „Ke let” szál lí tó cég ke res ni vá gyá sá ban, és el kö vet-
nek min dent a gyűjtemény át ho za ta la te kin te té ben. Anyó som nak 
a ha za té ré si en ge dé lye ér vény ben van, és ezt na gyon ki hasz nál hat-
ná a szál lí tó a sa ját hasz ná ra, csak a gyűjtemény ke rül jön át. Egyéb 
bú to rok ezek sze rint nem ke rül nek szá mí tás ba, mert nincs ér tel-
me a nagy köl töz kö dés nek. Ret te ne te sen na gyok a gond ja im és 
tépelődésem, a fel be csül he tet len műértékről, ami most veszendő-
be megy egy 69 éves öreg asszony egye dül lé te mi att. Min den ap ró 
tárgy, amit Apó som hasz nált, az szá munk ra nagy ér tékű em lék. 
A lepkegyűjtemény mi att ké rem Igaz ga tó Urat, szí ves ked jék nyu-
god tan len ni, mert kör nye ze té ben min den ki tud ta – a szek ré nye-
ken pe dig pe csét tel el lá tott név jegy van –, hogy a gyűjtemény a Szé-
kely Nem ze ti Mú ze um tu laj do na. A könyv tár, va la mint a fel nem 
dol go zott anyag az mind gon do san őrizetben lesz, ha nem tud nák 
át hoz ni. Úgy em lék szem, hogy még van kéz ira ta is, ami még nem 
ke rült ki nyom ta tás ra, mindezekből egy-két hé ten be lül már vi lá-
gos sá got nye rünk, amint Anyó som át jön. Könnyes sze mek kel 
zá rom so ra i mat, és ké rem Igaz ga tó Urat, mél tóz tas sék to vább ra 
is meg tar ta ni szí ves jó in du la tá ban. A gyűjtemény sze ren csés sor sa 
re mé nyé ben ma ra dok Igaz ga tó Úr nak mé lyen tisz telő hí ve: 

Zahoránszky Jó zsef

39.
Herepei Já nos Zahoránszky Jó zsef nek
Sep si szent györgy, 1942. már ci us 1.

Mé lyen tisz telt Ellenőr Úr!
Őszinte szo mo rú ság gal ol vas tam a le ve lét, amely ben sze gény, 

ked ves La ci bá tyánk el huny tá ról tu dó sít. Na gyon fáj az el tá vo zá sa, 
pe dig éle té ben so ha sem volt al kal mam ve le ta lál koz ni. Csu pán 
le ve le zé sünk út ján is mer tem meg melegszívű, egye nes, be csü le tes 
egyé ni sé gét, szak dol go za ta i ból tu dós mi vol tát, és nagy szerű ado má-
nyá ból tán to rít ha tat lan faj sze re te tét. Már előre örül tem ter ve zett 
át köl tö zé sé nek, hi szen egy időben ar ról volt szó, hogy szülőváro-
sában fog le te le ped ni. Azu tán ter ve vál to zott, mind egy – gon dol-
tam –, csak egy szer ide át le gyen, nem fog ja megállani tud ni, s én 
sem nyug szom ad dig, amíg hoz zánk is el nem jön. El kép ze lem, 
sze gény, úgy be te gen is mennyi re ké szült a jö ve tel re. Ép pen ezért 
mennyi re szo mo rú, hogy ha lot ta i ban is ott kell ma rad nia, leg alább-
is ad dig, amíg ha tá ra ink is mét to vább nem ter jed nek. Vég te le nül 
fáj, hogy ked ves Apó sá nak 1940 szep tem be ré ben írott so ra it az 
ak ko ri za va ros vi szo nyok mi att annyi ra későre hoz ta a pos ta, hogy 
ak kor már is ten kí sér tés lett vol na a lepkegyűjtemény elhozataláról 
még csak gon dol koz nom is; pe dig – ha ab ban az időben le het sé-
ges lett vol na – hi szem, hogy lel ki leg is sok kal nyu god tab ban él te 
vol na le hátralévő nap ja it. Bi zony, mint ha előre érez te vol na a be-
következő vál to zá so kat, mint ha előre ké szült vol na a Reá néz ve 
is sú lyos el sza kí tott ság ra. Két év vel ezelőtt írott le ve lé ben már ha-
gya ko zott gyűjteményének ke ze lé sé re vo nat ko zó lag, ar ra az eset re, 
ha „az ör dög nem al szik, s az em ber vá rat la nul is itt hagy hat ja ezt 
az ár nyék vi lá got”. Ne ki ma gá nak is meg ígér tem, de kü lön ben is 
meg aka rom tar ta ni mind azt, amit előmbe írt. Szí ve egész sze re-
te té vel és ál dott em lé ké nek vég te len tisz te le té vel fo gok azon mun-
kál kod ni, hogy ne ve mél tó kép pen s örök re meg ma rad jon, olyan 
mér ték ben, aho gyan de rék egyé ni sé ge meg ér dem li. En nek pe dig 
leg lé nye ge sebb kö ve tel mé nye, hogy ki vá ló gyűjteménye épen, 
sér tet le nül, sze re tet tel s őt meg kö ze lítő hoz zá ér tés sel ke zel tes sék 

to vább is. Ezért s az Ő em lé ké ért re me gek úgy, hogy gyűjteménye 
tel je sen sér tet le nül ér kez zék meg hoz zánk. Mi lyen más lett vol na, 
ha a meg ér ke zés után, az ő sze mé lyes uta sí tá sa mel lett ren dez het-
tük vol na el a leérkezendő nagy szerű anya got! Dehát más kép pen 
ren del te tett el, s így is há lás va gyok a sors nak, hogy bár írás ban bír-
hat juk út mu ta tá sa it. Na pok óta ké szü lök, hogy ál dott emlékéről 
na pi lap ban is meg em lé kez zem. Be cses le ve le vé te le kor mind járt 
meg is ír tam so ra i mat, de a közléstől egyelőre vissza tar tott az a kö-
rül mény, hogy tör he tet len fajszeretetéről is meg kel lett em lé kez-
nem. Ad dig pe dig, amíg a sze re tett hit ves még a ha tá ro kon túl 
van, nem cél szerű meg ne he zí te nem ot ta ni hely ze tét, fel kelt sem 
a ro má nok rossz in du la tát, mint hogy tud juk, hogy az ot ta ni ha-
tó sá gok min dent, ami ide át tör té nik, éber szem mel fi  gye lik. Jól 
tu dom, mi lyen nagy le het a hoz zá tar to zók fáj dal ma, pe dig a sok 
szen ve dés után Reá néz ve még is csak meg vál tás le he tett a ha lál. 
Bá na tu kon a vi gasz ta ló sza vak mit sem eny hít het nek, még is ké-
rem, higgye el, hogy nagy fáj dal muk ban őszinte, igaz szív vel osz-
to zunk. Ta lál ja nak meg nyug vást ab ban a tu dat ban, hogy jó sá gos, 
de rék ki vá ló La ci bá tyánk nem élt hi á ba! Ké rem mind a mé lyen 
tisz telt Nagy sá gos Asszonyt, mint pe dig ked ves Ellenőr Urat, fo-
gad ják őszinte rész vé te met. Őszinte szí ves ba rát ság gal: 

Herepei Já nos

40.
Herepei Já nos özv. Diószeghy Lászlónénak
Sep si szent györgy, 1942. már ci us 1.

Mé lyen tisz telt Nagy sá gos Asszony!
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Igaz ga tó sá ga ne vé ben kér jük, fo-

gad ja pó tol ha tat lan nagy vesz te sé gé ben igaz szívből jövő rész vé tün-
ket. Drá ga em lékű fér je, mint em ber, mint művész, mint tu dós és 
mint tör he tet len hűségű ha za fi , mél tó em lé ket ha gyott Ma ga után, 
s mi, mint a Meg bol do gult nak lé lek ben és tu do mány ban hű ba rá-
tai, ar ra fo gunk tö re ked ni, hogy ál dott ne ve fenn ma rad jon. Vég te-
len tisz te le tet érdemlő faj sze re te tét pél da ké pül hagy ta mi re ánk, s 
tu do má nyos szem pont ból fel be csül he tet len ér tékű gyűjteményeivel 
együt te sen ez a leg na gyobb örök sé günk. Ad jon az Úr is ten vi gasz ta-
lást, erőt és meg nyug vást. Ke zét csó kol ja mély tisz te let tel: 

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó

41.
Herepei Já nos Nán Károlynénak
Sep si szent györgy, 1942. már ci us 3.

Mé lyen tisz telt Nagy sá gos Asszony!
Szo mo rú szív vel ér te sül tem drá ga jó Édes ap ja el huny tá ról. 

Mind nyá juk nagy fáj dal má ban őszinte szív vel osz to zom. Az el-
telt más fél év alatt egy re ké szül tem ar ra az időre, ami kor sze gény 
La ci bá tyánk vá gya tel je sül vén, át lép he ti a tőle el vá lasz tó ször-
nyűséges nagy ha tárt. Saj nos, hogy nem így tör tén he tett, s nem 
vál ha tott va ló ra az az óhaj tá som, hogy élő szó val is ki fe jez zem 
előtte mély sé ges tisz te le te met és sze re te te met. Ne mes egyé ni sé ge, 
tör he tet len faj sze re te te mind ég pél da kép lesz előttünk. Nagy bá-
na tá ban fo gad ja őszinte rész vé te met. Ke zét csó kol ja: 

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó.

42. 
Herepei Já nos Kor éh Fe renc nek
Sep si szent györgy, 1942. már ci us 17.

Ked ves Szer kesztő Úr!
Kül dök egy nehány sor nyi meg em lé ke zést né hai Diósze-

ghy Lász ló ról. Szé pen ké rem, hogy a Szé kely Nép ben kö zöl ni 
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szí ves ked jék, még pe dig a lap mél tó he lyén. Ha te he ti, mielőbb 
meg je len tet ni ne ter hel tes sék. Szé pen ké rem, hogy ab ból a lap-
szám ból, amely ben e meg em lé ke zés meg fog je len ni,43 5-6 pél-
dányt ne künk kül de ni ne ter hel tes sék, hogy a hoz zá tar to zók nak 
s a pes ti és más egye te mi ál lat ta ni in té ze tek nek meg küld hes sem. 
Szí ves ba rát ság gal kö szön ti: 

Herepei

Diószeghy Lász ló
Szo mo rú hírt ho zott a pos ta. Nem is gyász je len tés for má ban, 

ha nem csak úgy ke rülő úton jött a tu dó sí tás, hogy oda át, a ha-
tá ro kon túl, feb ru ár 18-án örök re meg pi hent az évek tisz te let re 
mél tó szá ma mel lett is mind ég ifj  ú nak ma radt, ara nyos ke délyű 
Diószeghy Lász ló. A sze re tet tel jes, jó sá gos em bert na gyon meg-
gyö tör te a szen ve dés. Ne héz be teg ség ke ser ves hó nap jai lán col-
ták ágy hoz, és ő még is erős hit tel hit te, só vár gó vá gyó dás sal 
vágy ta, hogy pár nái kö zül fel kel ve, mi ha ma rabb át jö hes sen sze-
ret te i hez. Ira tai már mind rend ben vol tak, s a szál lí tó vál la lat 
csak a ren del ke zést vár ta a bú to rok be cso ma go lá sá ra, amiköz-
ben meg ér ke zett a már előre sej tett, de még is vá rat la nul jött 
legeslegfelsőbb ren del ke zés. Így azu tán La ci bá tyánk nak most 
már nem kell sem út le vél, sem ha tár át lé pé si en ge dély: át jö he-
tett anél kül is. Lé lek ben már itt van szülővárosában s mind-
azok szí vé ben, akik sze ret ték mint em bert, ér té kel ték mint mű-
vészt, és el is mer ték mint tu dóst. Mi lyen cso dá la tos ado mány is: 
szé kely nek len ni! Ha az élet for ga ta ga szét is do bál ja e föld fi  a it, 
a gyö kér szá la kat sem mi sem tud ja ki sza kí ta ni. Diószeghy Lász-
ló is mind ég ide tar to zó nak érez te ma gát, s a tá vo li kis vá ros meg-
be csülő szeretetéből is egy re csak ha za gon dolt, az őt – bi zony 
– már alig-alig is merő Sep si szent györgy re. Ke nyér ke re se ti pá-
lyá ja a festőművészet volt. Elképzelhető, hogy mennyi re rö gös 
és ne héz szá má ra az élet, kü lö nö sen, ha ar ra gon do lunk, hogy 
mun ká i nak lét re ho zá sá ban mind ég a leg tisz tább művészet vá-
gya ve zé rel te. Olaj jal és víz fes ték kel fes tett al ko tá sa it, mi ként 
egész egyé ni sé gét, a ter mé szet me leg szív vel meg lá tott bé kés 
össz hang ja ha tot ta át. De a művészetszereteténél is ta lán még 
na gyobb szen ve dé lye volt a ma ga vá lasz tot ta szak tu do mány bú-
vár lá sa. A ma gyar lep ké szet ben ne na gyon ki vá ló és rend sze res 
tu dá sú szak em ber ét ve szí tet te el. Kü lö nö sen a Retyezát-hegysé-
get ku tat ta át a le hető leg ala po sab ban, s az ott gyűjtött rop pant 
mennyi ségű újabb és újabb lep ke faj tá val, va la mint a ró luk írott 
szá mos ta nul mánnyal tet te ne vét szak tu do má nyá ban örök éle-
tűvé. Cso dá la tos, hogy még tu do má nyos mun kál ko dá sá ban is 
ön zet len faj sze re te te ve zé rel te. Első nagy gyűjteményét, amely 
ma gá ban is sok ezer da rab ból ál lott, ne gyed szá zad dal ezelőtt 
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak aján dé koz ta. Ettől kezd ve azu-
tán egy újabb gyűjtemény meg te rem té sé hez és az éjt-na pot fel-
hasz ná ló szor ga lom mal össze hor dott anyag rend sze re zé sé hez és 
fel dol go zá sá hoz fo gott. Az ilyen for mán gombostűre szúrt pil-
lan gók tí zez re it, a nem egy könnyen össze szá mol ha tó mennyi-
ségű rit ka fa jok kal és vál to za tok kal együtt, va la mint bőséges 
mennyi ségű se géd esz kö ze it s igen nagy ér tékű szak könyv tá-
rát – szülőföldje irán ti nagy-nagy sze re te te je le kép pen – még 
1931-ben a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak aján dé koz ta. Erről 
a nagy szerű aján dék ról pe dig sze rény sé gé ben is mél tó büsz ke-
ség gel mond hat ta el, hogy bár lát tam gyűjteményeket, ame lyek 
egy em ber öltő alatt szü let tek, mind-mind el tör pül nek a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um nak adott tu do má nyos ér té kek mel lett. Diósze-
ghy Lász ló, a sze gény em ber, aki a ma ga és csa lád ja min den na-
pi ját csak a leg na gyobb nél kü lö zé sek árán tud ta előteremteni, 
tu do má nyos ér ték ben fe je del mi ado mányt jut ta tott an nak az 
in téz mény nek, amely re, mint szé kely, büsz ke volt, s ame lyet, 

mint tu dós, a ma ga szak já ban is naggyá és ma gas szín vo na lú-
vá óhaj tott emel ni. Az a faj sze re tet, amely az er nye det len szor-
ga lom út ján a semmiből is na gyot tu dott al kot ni, le gyen intő 
pél da min den szé kely szá má ra! El tá vo zott test vé rünk pe dig 
meg ér dem li, hogy mint művésznek, mint tu dós nak s mint szü-
lőföldje há lás gyer me ké nek ne vét mind nyá jan örök re szí vünk-
be zár juk. A csen de sen élő és dol go zó s ugyan olyan csen de sen 
el tá vo zó Diószeghy Lász lók nem ki sebb em be rei a szé kely faj-
tá nak, mint azok, akik már éle tük ben is elöl jár hat tak. Ép pen 
ezért szo mo rú, hogy há lán kat csu pán ha lá la után fe jez het jük 
ki kellőképpen. Csak most, hogy itt ha gyott, mond hat juk el 
a Szé kely Nem ze ti Mú ze u mon ke resz tül min den szé kely test-
vér őszinte kö szö ne tét. 

Herepei Já nos 

1943

43.
Herepei Já nos Pasteiner Iván
MKOFF44-főfelügyelőnek 
Bu da pest, 1943. jú li us 10.

Mél tó sá gos Főfelügyelő Úr!
Hi vat ko zás sal fo lyó hó nap 7-én kelt 5/1943. szá mú ren de le-

té re, a Diószeghy Lász ló-fé le lepkegyűjteménynek Borosjenőről 
va ló át ho za ta la ér de ké ben az aláb bi vé le mé nyes je len tést bá tor-
kod juk meg ten ni. 

I. Két ség te len va ló ság, hogy e lepkegyűjteménynek szin-
te meg mér he tet len fon tos sá gú tu do má nyos ér té ket kell kép-
vi sel nie. Ma gunk nem lát tuk e gyűjteményt, és így ha tá ro zott 
szám adat ok kal szol gál ni nem tu dunk. En nél fog va ér té ke lé sé nek 
alap já ul csu pán né hai Diószeghy Lász ló 1939. de cem ber 18-án 
kelt le ve lét tud hat juk szá mí tás ba ven ni. De tud juk azt is, hogy 
né hai jótevőnk ki vá ló lep kész tu dós volt, aki nagy hoz zá ér tés sel 
és rend sze res ség gel gyűjtötte és fel dol goz ta Er dély és kü lö nö sen 
a Retyezát vi dé ké nek lep ke vi lá gát. Ma ga is sok új fajt és vál to-
za tot fe de zett fel, ezért ne ve a szak tu dó sok vi lá gá ban kül föld ön 
is is me re tes. Egyút tal mel lé kel jük Diószeghy előbb hi vat ko zott 
le ve lé nek má so la tát. Alul írott, mint nem szak em ber, Diószeghy 
ama megjegyzéséből, hogy „a lep ké ket so ha nem szá mol tam meg, 
őrült mun ka len ne, er re so ha se volt időm”, – azt gon dol tam, és 
eled dig mind ég azt je len tet tem, hogy e gyűjteménynek kö rül be-
lül 10–20 ezer lep két kell tar tal maz nia. Most azon ban Ko vács 
Lász ló hely be li evan gé li kus pap tól, aki borosjenei szár ma zá sú, 
úgy ér te sül tem, hogy gyűjteményünk még en nél is gaz da gabb. 
Ugyan is nehány év vel ezelőtti kérdezősködésére azt mon dot ta 
ne ki ma már né hai Diószeghy Lász ló, hogy kö rül be lül 80 ezer 
da rab ból áll a gyűjtemény, amit a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak 
aján dé ko zott. Már ebből is lát szik, hogy olyan nagy tu do má nyos 
ér té ket kép vi sel het, ame lyet sem mi kép pen sem vol na sza bad vesz-
ni hagy nunk. Alig is hisszük, hogy or szá gunk ban még egy má sik, 
ennyi re rend sze re sen összegyűjtött lepkegyűjtemény vol na!

II. Ami pe dig ké ré sünk nek azt az ol da lát il le ti, hogy va jon 
jo ga vol na-e a ro mán kor mány zat nak ezt a gyűjteményt vissza-
tar ta nia, avagy éret te el len ér té ket kö ve tel nie, mi ha tá ro zott 
nem mel fe le lünk. Ugyan is e gyűjtemény min den se géd esz kö-
zé vel, könyv tá rá val együtt a ro mán ál lam ál tal el is mert tu laj-
do nun kat ké pe zi, amely nem csak ab ban jut ki fe je zés re, hogy 
a szek ré nyek „a Szé kely Nem ze ti Mú ze um tu laj do na” szö vegű 
fel irat tal van nak el lát va, ha nem ezen kí vül le vél tá runk ban van 
az az 1931. má jus 11-én Borosjenőn (Ineu) kelt ere de ti aján dé-
ko zá si szerződés, ame lyet a borosjenői ro mán adó hi va tal 1931. 

43 Szé kely Nép,1942. már ci us 20.
45 Rá ír va: 1 db mel lék let. Cím zés: Nagy mél tó sá gú Ghitzy Jenő 
M. Kir. Kül ügy mi nisz ter Úr nak, Bu da pest.
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má jus 12-én 2112 lei összegű il le ték kel rótt meg. Te hát ez zel is 
el is mer te a mi két ség te len tu laj don jo gun kat! Már pe dig ha a Szé-
kely Nem ze ti Mú ze um az el is mert tu laj do nos, ak kor a vissza tar-
tás ra nem le het jo ga. Igaz, hogy e gyűjtemény 1931-től 1939-ig 
még to vább gya ra po dott, azon ban ez már a mi tu laj do nun kat 
ké pező alap anyag nak to váb bi nö ve ke dé se.

III. Az a kö rül mény pe dig, hogy a ki vá ló ter mé szet tu dós bá-
ró Solymossy Ti bor, aki e gyűjteménynek borosjenei há zá ban 
jóindulatúlag he lyet biz to sí tott, már ma ga is ta ná csos nak tart ja 
e gyűjteménynek mielőbbi át ho za ta lát, bi zo nyít ja, hogy ez a szép 
anyag je len le gi he lyén se biz ton ság ban, se gon do zás alatt nin csen. 
Két ség te len, hogy ez a nagy ér ték Diószeghy hosszas be teg sé gé nek 
kez de te, majd ha lá la óta el telt időtől fog va sem mi fé le gon do zás-
ban nem ré sze sült, mint hogy egy olyan ház le zárt szo bá já ban van 
el he lyez ve, amely ház min den más férőhelyiségét ro mán ka to na ság 
tart ja le fog lal va. Még sze ren csé nek mond hat juk, ha e gyűjteményt 
mai na pig nem bán tot ták. De félős az is, hogy a fűtetlen szo ba 
té li nagy hi de ge, va la mint a nyá ri nap tűző su ga rai mi ha ma rább 
meg kez di rom bo ló mun ká ju kat. Eh hez já rul hat az a kö rül mény 
is, hogy a do bo zok ból a kon zer vá ló sze rek elpárologtával a mú ze-
um bo ga rak, szuvak stb. meg kezd ve mun ká ju kat, egy tu dós em ber 
örök élet re szánt, fel mér he tet len ér tékű al ko tá sa nehány hét le for-
gá sa alatt hely re hoz ha tat la nul meg sem mi sül het! Diószeghy Lász ló, 
aki szülőföldjének mér he tet len sze re te té ben – sze gény em ber lé té-
re is – rop pant nagy tu do má nyos és pénz be li ér té ket je lentő fe je del-
mi ha gyo má nyá val nö vel te mú ze u munk gaz dag sá gát, mindentől 
el te kint ve, már csak az ön zet len ma gyar ön tu dat ne mes pél da adá-
sá nak ér té ke lé se és pél da mu ta tá sa ér de ké ben is meg kí ván hat ja, 
hogy ne hagy juk el vesz ni drá ga kincs nek szá mí tó gyűjteményét. 
Mély tisz te let tel kér jük Mél tó sá go dat, hogy tisz te let tel jes ké ré sün-
ket bölcs be lá tá sa sze rint jó in du la tá ba fo gad ni ke gyes ked jék. S ha 
sza bad ar ra is kér nünk, hogy ké ré sün ket hat ha tós tá mo ga tá sá val 
se gí te ni méltoztassék, en nek meg tör tén te nagy há lá ra kö te lez né 
mél tó sá gos Főfelügyelő Úr alá za tos szol gá ját: 

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó

44.
özv. Diószeghy Lászlóné Herepei Já nos nak
Nagy vá rad, 1943. au gusz tus 25.

Igen tisz telt Igaz ga tó Úr!
A múlt hé ten itt járt Borosjenőből a lá nyom egy barátnője, 

per sze hogy azon nal meg kér dez tem, mi van a gyűjteménnyel? Hát 
an nak lát szó lag sem mi ba ja sincs, mert a szo ba még most is a bá ró 
Solymossy pe csét jé vel van le zár va. Hogy azon ban be lül hogy fest, 
ar ról sen ki sem tud. Mi vel pe dig sze gény uram nem tu dott már 
min den do bozt el lát ni kám fo ros és naf ta li nos zacs kó val, jó len ne 
már át ho zat ni, ta lán most le het ne. Mi lyen jó, hogy leg alább az ab la-
ko kat tel je sen el sö té tí tet tem. Nagy kár vol na, ha a moly en né meg 
a cso da szép gyűjteményt. Az én bú to rom is ott van, egy ma gya ros 
ebédlő és a tá la sok, és 3 lá da tá nyér és bo kály. Egyik lá da gyö nyörű 
tu li pá nos, az uram fes tet te. Ezek nek ba juk nem lesz, ha csak el 
nem lop ják. Egy ben kül dök 3 db kis na gyí tó üve get, me lyek, mint 
Igaz ga tó úr egyik leveléből, va gyis in kább azon dol gok fel so ro lá sá-
ból, me lyek az egyik ok irat ban vol tak, meg tud tam, hogy ezek is a 
Mú ze um tu laj do nai, te hát el kül döm, ta lán tud ják a lep ké szet nél 
hasz nál ni. Még volt egy, egy köralakú, de védő nél kül és csu pa 
kar co lás, mert évek hoszszú so rán sok szor le ej tet te. Ezt pe dig, mi-
kor mond tam a Ti bor bá ró édes any já nak, hogy vá lasszon va la mit 
az uram hol mi ja i ból em lé kül, azt hi szem szerénységből vá lasz tot ta 
azt. Most már saj ná lom, ha tud tam vol na, hogy nem enyém, nem 
ad tam vol na. Meg jegy zem, hogy én so ha sem lát tam a ka ta ló gust, 
amely ben fel vol tak so rol va a Mú ze um nak adott dol gok. Utol só 
időben min dent, de min dent el fe lej tett, és több ol ló és könyv, 

mi ket köl csön kér tek, oda ve szett. Az utol só éj jel pe dig, ame lyet 
már nem töl töt tem a la kás ban, va la ki ál kulccsal be ha tolt, és még 
a füg gönyt az ab lak ról is el vit ték, esőernyőt, fes té ke ket, vász na kat 
stb. Iga zán na gyon sok ká rom volt, per sze a lep kék és köny vek 
nem kel let tek a tol va jok nak. Úgy volt az idén, hogy a gyer me ke-
im (Zahoránszkyék) Szentgyörgyön töl tik a sza bad sá gu kat, alig 
vár ták, hogy me hes se nek, de a kisunokám be teg sé ge köz be jött, 
s mi re meg gyógy ult, el múlt, il let ve le telt a sza bad ság. Van ott egy 
Etbényi Pi ros ka nevű ha zai barátnője a lá nyom nak, az hív ta meg 
őket. Ő az Ibusz pa vi lon ban van az ál lo má son, és Nagy Ede uno-
ka hú ga, ki nyu gal ma zott vas úti főfelügyelő, és an nak ide jén ő vet te 
át a gyűjteményt. Még egy lá dá ra va ló tur fa is van a szo bá ban és 
sok feszítődeszka, kü lön fé le nagy ság ban. Azt hi szem, ezekről Lön-
hardt Mik lós ék sze rész pon tos le írást csi nált, és a könyvekről is. 
Volt még egy gombostűs do boz, amit bá ró Solymossy iro dá já ban 
hagy tam, és pár köny vet, ame lyen nem volt, hogy „a Szé kely Mú-
ze um tu laj do na”, em lé kül bá ró Lipthay Bé la úr nak, hogy ad ják 
át ne ki. Mi vel Ti bor bá ró val már nem ta lál koz tam, csak az em be-
re i nek hagy tam meg, hogy ad ják át. Ez a Lipthay bá ró lep kész és 
festő, iga zi fi  nom úr, és az uram na gyon sze ret te, va la mint mi is, 
majd nem úgy, mint a Ti bor bá rót. Ne ki hagy tam még az uram 
festőállványát is. Sok sze ren csét kí vá nok az át ho za tal hoz. Le het, 
hogy egy szer én is el ke rü lök Szentgyörgyre, de a gyer me ke im bi zo-
nyo san, s ak kor meg néz zük a Mú ze u mot, amelyről sze gény uram 
annyi szé pet me sélt. Szí ves üd vöz let tel: 

özv. Diószeghy Lászlóné

45.
Herepei Já nos özv. Diószeghy Lászlónénak
Sep si szent györgy, 1943. au gusz tus 30.

Mé lyen tisz telt Nagy sá gos Asszony!
A kül dött há rom da rab na gyí tócs kát kö szö net tel meg kap tuk. 

Leg alább ennyit már ma gun ké nak mond ha tunk drá ga em lékű 
Diószeghy La ci bá tyánk ha gya té ká ból, mert – saj nos – a töb bi, 
Is ten tud ja mi kor és mi lyen ál la pot ban fog a mú ze um gyűjtemé-
nyei kö zé be so roz tat ni. Csak nem há rom esztendő óta e tárgy ban 
foly ta tott le ve le zé sünk da rab szá ma a szá zat meg kö ze lí ti, és még is 
min den jóigyekezetünk mel lett sem tu dunk sem mi ered ményt 
sem el ér ni. A szál lí tó vál la lat egy ko ri ér te sí té se sze rint eled dig 
1942. feb ru ár má so dik fe lé ben nyílt vol na al ka lom a ha tá ron va ló 
át ho za tal ra, ami kor már min den jól elő volt ké szít ve; ek kor azon-
ban sze gény Bá tyánk ha lá la meg aka dá lyoz ta a be ho za talt; a má sik 
lehetőség ak kor kí nál ko zott, ami kor mé lyen tisz telt nagy sá gos 
Asszony át jött a ha tá ron, mert ez után Ro má ni á ban már na gyon 
rö vi de sen le til tot tak mindennemű ki szál lí tást. Az óta ál lan dó an kí-
sér le te zem a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um út ján, de hi á ba min den 
jószándékunk, pe dig tu do má sunk van ró la, hogy bá ró Solymossy 
is kér te a gyűjtemény el szál lí tá sát, mi vel a gon do zat lan ság mi att 
könnyen hely re hoz ha tat lan ká ro so dás ér he ti a lep ké ket. So kat ag-
gó dom és so kat bú su lok e szép gyűjteményért, mert fé lek, hogy 
egy szer csak azt a hír adást kap juk, hogy tel je sen meg sem mi sült. 
Ez ál tal – saj nos – el pusz tul na az a nagy szerű anyag, ami nagy tu-
dá sú, de rék Diószeghy Lász ló örök em lé ké nek fenn ma ra dá sát biz-
to sí tot ta vol na. És ez a leg szo mo rúbb, mert ki vá ló em ber volt, de 
ki vá ló sá ga csak gyűjteménye ré vén vál hat nék köz is mert té. Na gyot 
al ko tott az zal, hogy ezt a ren ge teg anya got ak ko ra tü re lem mel és 
hoz zá ér tés sel összegyűjtötte és fel dol goz ta, s ha már most mind ez 
meg sem mi sül ne, nin csen mi vel be bi zo nyí ta nunk az Ő nagy ér-
té két, ki vá ló tu dós vol tát. Még egy szer meg kö szö nöm, hogy a há-
rom na gyí tócs kát el kül de ni szí ves ke dett. Egyút tal ké rem, hogy ha 
a gyűjteményről va la mi újabb hírt mél tóz tat nék hal la ni, szí ves ked-
jék kö zöl ni ve lünk. Ke zét csó kol ja őszinte tisz te let tel:

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó
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46.
Herepei Já nos Pasteiner Iván
MKOFF-főfelügyelőnek 
Sep si szent györgy, 1943. au gusz tus 30.

Mél tó sá gos Főfelügyelő Úr!
Mély tisz te let tel kér jük, hogy a Diószeghy-féle lepkegyűj-

temény át ho za ta la ér de ké ben írt ké rel mün ket bölcs in téz ke dés 
vé gett a nagyméltóságú mi nisz ter úr hoz fel ter jesz te ni ke gyes ked-
jék. Ké ré sünk meg is mét lé se mel lett va gyunk mély tisz te let tel: 

Herepei Já nos
mú ze um igaz ga tó

Nagy mél tó sá gú Kül ügy mi nisz ter Úr!45

Ke gyel mes Uram!
Kap cso la to san fo lyó évi 38.803./3.b.-1943. szá mú ren de le-

té vel, mély tisz te let tel kér jük, ke gyes ked jék va la mi kép pen mód-
ját ej te ni an nak, hogy a Szé kely Nem ze ti Mú ze um tu laj do nát 
ké pező Diószeghy Lász ló-fé le lepkegyűjtemény Er dély meg szál-
lott területéről, Borosjenőről áthozassék. Ké ré sün ket az zal in do-
kol juk, hogy leg újabb ér te sü lé se ink sze rint a he lyi ség, amely ben 
e gyűjtemény el he lyez te tett, kivülről néz ve lát szó lag sér tet len, 
azon ban kö zel két esztendős gon do zat lan ság mi att Is ten tud ja, 
hogy e vi lág vi szony lat ban is ki vá ló gyűjtemény rö vi de sen nem 
le li-e tel jes ha lá lát! Ugyan is öz vegy Diószeghy Lászlóné tu dó sí-
tá sa sze rint urát idő előtt be kö vet ke zett nagy be teg sé ge és ha lá la 
meg aka dá lyoz ta ab ban, hogy az egész gyűjteményt át szál lí tás ra 
tel je sen előkészítse. En nél fog va a ren ge teg do boz ki sebb ré szét 

már nem tud ta el lát ni fertőtlenítő sze rek kel, ami ért is az ilyen-
faj ta gyűjtemények el len sé gei könnyen hely re hoz ha tat lan ká ro-
kat okoz hat nak a bennök el he lye zett lep kék ben. Ké ré sünk nagy 
fon tos sá gá ra va ló te kin tet tel kér jük, hogy a ki vá ló gyűjtemény 
meg men té se ér de ké ben bölcs be lá tá sa sze rin ti in téz ke dé se it meg-
ten ni ke gyes ked jék. Ma ra dunk nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr nak 
alá za tos tisz te let tel: 

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó

47.
Herepei Já nos a „Ke let” Nem zet kö zi Szál lí tá si Iro dá nak
Sep si szent györgy, 1943. szep tem ber 13.

Hi vat ko zás sal fo lyó hó nap 2-án kelt be cses so ra ik ra, tisz te let-
tel ér te sít jük, hogy csak ab ban az eset ben ad hat nánk meg bí zást, 
amennyi ben vál lal ni szí ves ked né nek, hogy az át szál lí tás al kal má val 
a gyűjtemény sér tet le nül jut na át a ha tá ron. Na gyon fon tos, hogy 
a ro má nok a ha tá ron vissza ne tart sák, a gyűjteményt ne bánt sák, 
a lep kés do bo zo kat fel ne bont sák. A gyűjtemény je len leg bá ró 
Solymossy Ti bor borosjenői há zá ban van. En nek ki adá sa felől is ő 
ren del ke zik. Ál lan dó la ká sa va la me lyik kö ze li fa lu ban van. Bővebb 
fel vi lá go sí tást özv. Diószeghy Lászlóné ad hat na, aki ve jé nél, Zaho-
ránszky Jó zsef do hány jö ve dé ki ellenőrnél la kik Nagy vá ra don (Szig-
li ge ti ut ca 16. sz.). Ne ki is ott ma radt sok hol mi ja. Azt hi szem, 
hogy ő is sze ret né azo kat át ho zat ni. Tel jes tisz te let tel: 

Herepei Já nos 
mú ze um igaz ga tó

Kocs Irén – Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Kós Kár oly u. 10, Sep si szent györgy, RO-520055; muzsnai@freemail.hu
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László Diószeghy şi Muzeul Naţional Secuiesc, 1934–1943
(Rezumat)

Lepidopterologul László Diószeghy (1877–1942) a fost colaborator extern al Muzeului Naţional Secu-
iesc timp de un deceniu. Prin donaţia sa din 1931, cea mai importantă colecţie de fl uturi realizată de cunos-
cutul specialist a intrat în posesia muzeului din Sf. Gheorghe, însă a rămas la Ineu, pentru a fi  prelucrat şi 
îmbogăţit în continuare de donator. Din scrisorile referitoare publicate acum din perioada 1934–1943 reiese 
că Diószeghy s-a implicat pe larg inclusiv în activitatea de organizare a muzeului. Pe de altă parte, odată 
cu al doilea partaj de la Viena Sf. Gheorghe revine la Ungaria, timp ce Ineu rămâne în România, şi se fac 
încercări repetate de a aduce colecţia în instituţia proprietară. După moartea lepidopterologului, în lipsă de 
îngrijirea necesară colecţia este expusă unui risc major de a se distruge, însă va ajunge la Sf. Gheorghe abia 
după sfârşitul războiului.

László Diószeghy and Székely National Museum, 1934–1943
(Abstract)

Lepidopterologist László Diószeghy (1877–1942) had been an external collaborator of Székely National 
Museum for a decade. By his donation dating from 1931, the most important collection of butterfl ies 
reali zed by the well-known specialist has entered in the museum’s possession, but remained at Borosjenő 
(Ineu), for being processed and enriched continuously by the donator. From the now published letters 
originating the 1934–1943 period it comes into light that Diószeghy has largely involved inclusively in 
museum organizing activity. On the other hand, with the second Vienna Award Sepsiszentgyörgy (Sf. 
Gheorghe) returned to Hungary, while Borosjenő stayed in Romania; and there had been several trials to 
bring the collection in the owner institution. After the passing of the lepidopterologist, due to the lack of 
the necessary caretaking the collection had been exposed to a major risk of destruction, but had fi nally 
come to Sepsiszentgyörgy only after the end of the war.
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