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Boér Ilka

Balogh Jolán levelezése a Székely Nemzeti Múzeummal 
(1942–1943)

A Székely Nemzeti Múzeum intézményi levéltárában többszörös levélváltás bizonyít-
ja a jeles művészettörténész és a múzeum közötti kapcsolatot. Balogh Jolán1 1932-
ben két levelet küldött Sepsiszentgyörgyre az intézmény igazgatójának, melyekre 
egy válaszlevél érkezett. Ezekhez kapcsolódva 1941-ben Balogh Jolán az intézmény 
titkárnőjéhez, Fadgyas Annához2 fordult levélben, aki azt megválaszolta. Egy másik 
levélcsoportot Balogh Jolán és Fadgyas Anna négy levélből álló, 1942–1943. évi 
levélváltása képez.

További levelezés, adatok a levéltár teljes feltárását követően kerülhet még elő, 
valamint a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetben 
található budapesti Balogh Jolán-hagyatékban,3 esetleg Herepei János4 és Fadgyas 
Anna hagyatékában. Az előbbit Sas Péter (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) 
gondozza, az utóbbi után a csíkszeredai oldalági leszármazottaknál (Vikárius család) 
lehet még nyomozni.

A levelezés hátteréről: A Székely Nemzeti Múzeum intézményi levéltárából tud-
juk, hogy „1932. júl. 18-án estétől 1932. júl. 24. reggelig Dr. Balogh Jolán szépmű-
vészeti múzeumőrnő Balogh Ilonával5 együtt a múzeum vendége volt”.6 Balogh Jolán 
1931 és 1935 között minden évben, valamint 1938-ban is gyűjtött anyagot Erdély-
ben nagy munkájához, Az erdélyi renaissance-hoz,7 s ennek kapcsán mondott köszö-
netet 1943-ban Herepei János akkori sepsiszentgyörgyi múzeumigazgatónak, vala-
mint más erdélyi múzeumőröknek és tisztviselőknek is. Munkájáról így vall: „A nagy 
feladat elvégzésében az erdélyi magyarok súlyos helyzetükben is nagy megértéssel és 

1 Balogh Jolán (1900–1988) művészettörténész (ld. pl. Bodó–Viga, 2002, 47–48).
2 Fadgyas Anna (1906–1983), a Székely Nemzeti Múzeum legendás titkárnője, múzeumőr 1924–1961-

ben. A gyűjtésben-rendezésben-kutatásban is részt vesz (1939-ben Árapatakon néprajzi gyűjtés, a levél-
tári anyag rendezése, az erdélyi szövésű szőnyegek adatainak cédulázása stb.). A második bécsi döntés 
után állami alkalmazott, kezelő, tudományos segédszemélyzeti besorolással levéltári munkát is végez. 
1944 őszén ő védi meg a múzeum Sepsiszentgyörgyön maradt gyűjteményeit. 1945–1951-ben múzeum-
őr, pénztáros, a könyvtárért felel (Bodó–Viga, 2002, 247) .

3 Köszönet az információért Szőcsné Gazda Enikőnek, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusának.
4 Herepei János (1891–1970), művelődéstörténész, régész, néprajzos, 1938–1945-ben a Székely Nemzeti 

Múzeum igazgatója (Bodó–Viga, 2002, 367–369), az 1941. évi részletes igazgatói jelentését ld. Here-
pei, 2004.

5 Balogh Ilona (1912–1947) néprajzos–művészettörténész, Balogh Jolán húga (Bodó–Viga, 2002, 46–
47).

6 SzNM Munkanapló, 1922–..., 79.
7 Balogh, 1943.
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szeretettel támogattak, segítettek. Kalákában készült ez a könyv is, mint minden igazi 
erdélyi munka.”8

Az 1932 és 1941 közötti évek levélváltásának anyaga a Székely Nemzeti Múzeum 
évkönyvében kerül közlésre.9 Mivel az 1942–1943. évi leveleket kötetzárta után sike-
rült azonosítani, ezért azokat alább adjuk közre. 

Az 1942–1943. évi levelezés apropóját egy olyan kéziratos forrás adta, amely-
ről Balogh Jolán valószínűleg az 1932. évi sepsiszentgyörgyi látogatás során szerzett 
tudomást Cs. Bogáts Dénestől,10 a múzeum levéltárosától.11 Másik, de kevésbé való-
színű lehetőség, hogy a kézirat nagyváradi vonatkozású adatát már 1922-ben ismerte-
tő Varju Elemértől12 kérdezte meg a lelőhelyét, Budapesten (a lelőhely és a dátum az 
ismertetésben13 nem szerepelt). A kézirat Szentkatolnai Polos István 1669–1671-ből 
(vagy 1669–1676?) való feljegyzéseit tartalmazta, és két és fél évvel később, 1945. már-
cius 28-ról 29-re virradó éjszaka együtt pusztult el Zalaegerszegen a Székely Nemzeti 
Múzeum egyéb menekített értékeivel.14 Balogh Jolán is csak nagyváradi adattárában 
tett említést róla.15

Az első levélben Balogh Jolán a kéziratnak arról az 1671-re datálható részéről kért 
betűhív másolatot, ahol Polos István Szent László nagyváradi szobrának feliratát je-
gyezte fel. Fadgyas Anna a válaszlevél mellékleteként el is küldte a másolatot, Cs. Bo-
gáts Dénes átiratában. Balogh Jolán ezt követő levele a feljegyzés utolsó négy sorának 
tisztázása végett érkezett Sepsiszentgyörgyre. Fadgyas Anna ezúttal tudós igazgatója, 
Herepei János pontosításait és megerősítését továbbította.

  8 Balogh, 1943, 7–8.
  9 Boér, 2013. Köszönöm a Székely Nemzeti Múzeumnak, hogy lehetővé tette a levelezés kutatását és 

közzétételét.
10 Cs. Bogáts Dénes (1882–1949), a Székely Nemzeti Múzeum levéltárosa, tb. múzeumi igazgatóőr, az 

Erdélyi Szótörténeti Tár ötletadója (Bodó–Viga, 2002, 107).
11 Cs. Bogáts Dénes ismerte a feljegyzés jelentőségét, a sepsiszentgyörgyi helyi lapban két évvel Balogh 

Jolánék látogatása előtt le is közölte azt (Cs. Bogáts, 1930). Ez a Budapesten is elérhető közlés tartal-
mazza a feljegyzés Balogh Jolán levelében megadott pontos dátumát is.

12 Varju Elemér (1873–1944) művelődéstörténész, Kassán, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban mú-
zeumigazgató (Bodó–Viga, 2002. 925–926). Az 1916-os román betörést és a román hadsereg Erdély-
ből való kiszorítását követően a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményének jelentős részét Budapestre, 
a Magyar Nemzeti Múzeumba evakuálták, és részben 1918-ig, részben 1922-ig ott őrizték (Tóth–
Boér, 2002, 163–164). A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóőreként ekkor és itt pillanthatott bele a 
Polos-kéziratba Varju Elemér.

13 Varju, 1922. Az ismertetőre Csáki Árpád történész, a Székely Nemzeti Múzeum külső munkatársa 
fi gyelmeztetett, aki a kézirat sorsáról is tájékoztatott. Ezúton is köszönöm.

14 A menekített múzeumi anyag az L. számú, 1856-ból származó vasalt ládában volt, amely a legrégibb ok-
irat- és kéziratos anyagot tartalmazta (Sas, 2006, 221, 227; a háborús menekítés ügyéhez vö. Herepei, 
2004).

15 Balogh, 1982, 310.
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Források

1.
Balogh Jolán levele Fadgyas Annához

Budapest, 1942. december 30.16

(SzNM 6-1943)17

Kedves Annusom!

Engedd meg, hogy az év végeztével ismét18 szíves segítségedet kérjem. Szükségem 
lenne a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött egyik kéziratból, úgymint Szentkatol-
nai Polos István irataiból19 (1669–1671) az 1671. május 21-én kelt feljegyzésre Szent 
László váradi szobráról.20 Nagyon kérlek, küldd el nekem betűhív másolatát vagy 
esetleg ennek a pár soros részletnek a fényképét, ami még jobb lenne. Azután sze-
retném tudni, hogy a Nálatok lévő kézirat eredeti-e avagy másolat, és mikor került a 
Székely Nemzeti Múzeumba.21

A közelgő új esztendőre kívánunk Neked minden jót, erőt, egészséget, sok örömöt, 
és meleg szeretettel csókolunk

Joli
Ilonka22

1942. december 30.
Herepei igazgatónak23 kérlek add át szíves üdvözleteimet és újévi jókívánságaimat.

16 Hátoldalon bélyegzőn: „Érkezett 1943. jan. 6. ...Elintéztetett: 1943. jan. 7.”
17 Az irattartó felirata: „6-1943. Dr. Balogh Jolán múzeumőr a váradi Szent László-szoborra vonatkozó 

feljegyzés megküldése tárgyában.” 
18 1941. december 10-éről maradt fenn másolatban a múzeum intézményi irattárában a legutolsót meg-

előző, Balogh Jolánnak írt válaszlevél. 
19 Szentkatolnai Polos István, vagyonos háromszéki nemes (Tüdős S., 2000, 326; Tüdős S., 2003, 403–

404).
20 A törökök 1660-ban foglalták el Nagyváradot, és elpusztították a királyszobrokat. A feljegyzés azért 

jelentős, mert valószínűsíti: a török hódoltság idején, 1671-ben még mindig érintetlen lehetett a szo-
borfelirat. Vö. Balogh, 1982, 310. Az adatra Emődi Tamás nagyváradi építész-művészettörténész 
fi gyelmeztetett, ezúton is köszönöm. 

21 A Polos-iratok már az 1890-es években a múzeum gyűjteményét képezték (ld. pl. SZOkl, VI. 421, 449).
22 Dr. Balogh Ilona; az 1932-es látogatás óta ismerték egymást Fadgyas Annával.
23 Herepei János 1943. évi részletes igazgatói jelentését ld. Herepei, 2004.
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2.
Fadgyas Anna levele Balogh Jolánhoz

Sepsiszentgyörgy, 1943. január 7.
(SZNM [ad] 6-1943)24

Édes Jolánom!

1942. dec. 30-án kelt leveledet csak a tegnap, 6-án kaptam meg. Ezért sietek minél 
előbb megadni válaszomat, illetve mellékelten elküldeni a kért másolatot.25 Igaz, 
hogy ezt nem én csináltam meg, hanem Bogáts Dénes26 levéltáros urunk, de betűhív 
másolatot készített. Fényképet azért nem csináltattunk róla, mert az nem látszana 
elég élesen.

A sor végén vagy elején levő kipontozások azt jelentik, hogy ottan hiányzik a papi-
ros, leszakadozott.

Remélem még idejében megkapod e sorokat, és még felhasználhatod az adatot. 
Nagyon sajnálnám, ha nem így lenne, a posta késedelme miatt.

Újesztendei jókívánságaitokat hasonló jókkal viszonzom, és Mindkettőtöket27 
szeretettel csókollak meg.

Sepsiszentgyörgy, 1943. január 7-én.
Fadgyas A.28

1 db melléklet.29

24 Hátoldalán: „Exp. 1943. jan. 7-én.”
25 A becsatolt mellékletről (Cs. Bogáts Dénes – vö. következő jegyzet – bizonyára kézírásos átírása a Po-

los-kézirat alapján, vö. 81. jegyzet). Fadgyas Anna nem készített másolatot. Ha fennmaradt, akkor ma 
valószínűleg Balogh Jolán budapesti hagyatékában található.

26 Ld. 9. jegyzet. 
27 Balogh Jolán és húga, Balogh Ilona.
28 Fadgyas Anna saját kezű aláírása.
29 Vö. 24. jegyzet. 
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3.
Balogh Jolán levele Fadgyas Annához

Budapest, 1943. január 18.
(SZNM [ad] 6-1943)30

Kedves Annusom!

Nagyon hálásan köszönöm mind Neked szíves gondoskodásodat, gyors intézkedé-
sedet, mind Bogáts Dénes31 levéltáros úrnak a pontos, betűhív másolatot.32 Pótlólag 
még lenne egy kérdésem, légy szíves, beszéld meg vele. Én úgy látom, hogy Polos 
feljegyzésében (2. oldal) az utolsó négy sor (.......ac in quondam p.pugnando / ... tale’ 
scriptum est. / ...geries lapidum diverso ex orbe parata / ......t et, ruptas raptor habebit 
opos [opus?]) már nem vonatkozik a szoborra, hanem valamilyen más váradi emlék 
felirata. Szeretném tudni, hogy vajon nem látható-e valamely írásjel a kéziratban, amiről 
erre lehetne következtetni. Nincs pont az előző sor Regis szava után? Jó lenne tudnom, 
hogy vajon Polos következő feljegyzése mire vonatkozik? Vagy az talán már a harmadik 
lapon található? Arra gondolok, hogy esetleg a feljegyzések egymásra következéséből 
vagy a sorok elhelyezéséből, illetve a sorközök hagyásából lehetne valamit következtetni 
arra nézve, hogy az utolsó négy sor a lovasszobor feliratához tartozik-e vagy sem.

Szívességedet hálásan köszönve, szeretettel ölel
Joli33

Budapest, 1943. január 18-án

4.
Fadgyas Anna levele Balogh Jolánhoz

Sepsiszentgyörgy, 1943. január 21.
(SZNM ad 6-1943)34

Kedves Jolánom!

Folyó hó 18-án kelt leveledre sietek megadni válaszomat.
A Polos-féle feljegyzés 2. oldal utolsó négy sorát ismét közlöm, mégpedig a Herepei 

igazgató úr35 megoldása után:
„(H?)ae in quodam ppugnaculo

30 Hátoldalon bélyegzőn: „Érkezett 1943. jan. 21. ...Elintéztetett 1943. jan. 21.” 
31 Ld. 9. jegyzet.
32 Vö. 24. jegyzet.
33 Balogh Jolán saját kezű aláírása.
34 Hátoldalán: „Exp. 1943. jan. 21. F[adgyas].”
35 Herepei János, ld. 4. jegyzet.
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tale scriptum est
(Con?)geries lapidum diverso ex orbe parata
...t et raptas raptor habebit opes.”
Ezzel be is fejeződik a második oldal. Igaz ugyan, hogy e négy utolsó sor előtt levő 

Regis szó után nincsen pont, sem pedig a feljegyzés között nagyobb sorközök sincse-
nek, mégis az a véleménye Igazgató Úrnak is, hogy e négy sor nem vonatkozik a szobor-
ra. A lapszél e négy sornál egérrágott, de a felsőbb sorok után ítélve nem hiányozhatik 
egy-két betűnél több a szövegből.

A következő, harmadik oldalon levő feljegyzés már egészen más vonatkozású, mely-
lyel nem lehet összefüggésbe hozni.

Mindenkor a legnagyobb örömmel teljesítem kívánságodat, ha tőlem kitelhetik, 
akármi is.

Ilonkával36 együtt szeretettel üdvözöl:
Fadgyas A.37

Sepsiszentgyörgy, 1943. január 21-én.

36 Balogh Ilona, vö. 5. jegyzet.
37 Fadgyas Anna saját kezű aláírása.
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