
BALASSA Ivan 

Szekely Muzeum, Bonyhad, 
Tolna megye, 1947-1950 
(Adalekok a Szekely Nemzeti 
Muzeum masodik vilaghaboru 
utani tortenetehez 

(Kivonat) 
A bonyhadi Szekely Muzeum az 1945-
ben a Vălgysegbe telepitett, hânyatott 
sorsu bukovinai szekely tăredek m(1zeu
manak jătt letre. A kezdivasârhelyi szti
letesu BODOR Gyorgy, aki a telepites
ben is rendkiviili szerepet jatszott, âtfog6 
tervvel rendelkezik: gazdasâgi szăvetke
zetet, iskolât, mlivelodesi egyesiiletet is 
alapit a vălgysegi szekelyeknek. Muze
umigazgat6nak HEREPEI Jânost ken fel, 
1947-ben. HEREPEI ekkor meg Keszt
helyen tart6zkodik, politikai okokb61 
nem ter vissza Erdelybe - o hajtotta veg
re, mint a sepsiszentgyărgyi Szekely 
Nemzeti Muzeum akkori muzeumore, 
felsobb utasftâsnak engedve, a muzeum 
legertekesebb anyagânak balsiker(f, ugy 
t(fnik, az anyag teljes pusztulasaval veg
zodo evakuâlasat a haboru vegen. 
HEREPEI, ·bar ugyanakkor a szekszardi, 
a balassagyarmati, a szekesfehervari mu
zeum igazgatasat is felajanljak neki, a 
Szekely Mu.zeumbeli tisztet vallalja el, 
ezt a szekely iigy iranti elkătelezettsege
vel indokolja. Vele tart Sepsiszentgyărgy 
6ta hliseges târsa, BARABAS Jeno al
tiszt is. Felmeriil annak a gondolata, 
hogy az uj muzeumot a Szekely Nemzeti 
Muzeum evakualt anyaganak roncsaira 
alapozzak, de HEREPEI ezt nem tartja 

realisnak: jelentektelen mennyiseg, es a 
helyet ennek is Sepsiszentgyorgyăn lâcja. 
A neprajzos ORTUTA Y Gyula, miru 
vallas- es kozoktatasiigyi mllllsZier 
(1947-50) a belso migraci6 kutatâsal âlli
tana a muzeum tevekenysegenek koz
pontjaba, de a kăzben, 1949-ben a!lamo
sftott intezmenyt 1950-ben maga kenyte
len besziintetni, a Muzeumok es Muem
lekek Orszagos Kăzpontja elnăkekenL 

român allami nyomasra. A român kor
mâny a nev ellen tiltakozik, allasponlja 
szerint Românian kfviil nem elnek szeke
lyek. A bonyhâdi muzealis anyagoc a 
szekszardi muzeumba, a kănyveket Toi
na varmegye leveltaraba szallitjâk. Szec
zo, aki 1941-1944-ben maga is a Szekely 
Nemzeti Muzeumban dolgozik, de fronl
szolgalatos mar anyagânak evakuâlâsa 
idejen, es kes6'bb ket alkalommal, 194-_ 
ben es 1947-ben is a kăzvetito szerepel 
jatssza az elszamol6 HEREPEI es az uj 
sepsiszentgyărgyi muzeumor, a kăltO

kent es egyetemi lanarkent ismertebb 
SZABEDI Laszlo kăzătt, HEREPEI Ja
nos emlekenek ajanlja ezt a dolgozatoL 

Mint az ma mar kăztudomasu , a sep i
szentgyărgyi Szekely Nemzeti Muzeum ladâkba 
csomagolt valogatolt anyaga 1944. szeptember 
2-an indult el hosszu vandorutjara, melynek veg
allomasa a keszthelyi Balatoni Muzeum. Innen a 
kii.iritesi parancsok ertelmeben tobbszor is utnak 
inditottak, majd hosszabb ideig a zalaegerszegi 
palyaudvaron vesztegelt, ahonnan legitâmadâs
kor a nyilt palyara vontattak ki a Szekely emze
ti Muzeum anyagat tartalmaz6 vagont a Balatoni 
Muzeum vagonjaival egyiitt. 1945. marcius 28-
r61 29-re virrad6 ejszaka erre nem volt ido, es az 
esemenyeket a hivatalos jegyzokănyv igy rogzf
tette: „„.a Szekely Nemzeti Muzeum ket vagon
ja, mely loszert szallft6 szerelveny toszomszed
sagaban aI!ott, az egyik loszeres kocsit ert talâlat 
kovetkezteben a zalaegerszegi palyaudvaron por
ra egett". A vagonokb61 _csak vasreszek maradtak 
meg, azok is deformal6d?tt' allapotban. A szecre-
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pi.ilt targyak maradvanyait, f6leg a femek egy re
szet, meg aznap szethordtfik az arra jar6k, bar 
HEREPEI es a Zalaegerszegre meneki.ilt sepsi
szentgyărgyiek mindent elkăvettek a maradekok 
megmentese erdekeben. Osszesen csak 44 db ap
r6bb targytăredeket es 95 ermet sikeriilt megta
lfilni. Ezeket a Balatoni Muzeum tulajdonat61 
szetvalogattak, majd a Kozgyujtemenyek Orsza
gos Feli.igyelosege visszajuttatta a Szekely Nem
zeti Muzeumnak Sepsiszentgyărgyre . 

Abban az eletrajzban, melyet HEREPEI 
Janosr61 1 kăzreadtam, mar emlftest tettem a ră
vid eletu bonyhfidi Szekely Muzeumr61. Azt gon
doltam, hogy az ut6kor szamara a rendelkeze
semre all6 frott forrasok, visszaemlekezesek se
gftsegevel egy kicsit reszletesebben is bemuta
tom ennek az intezmenynek alig hârom eves tăr
tenetet. 

A bukovinai szekelyek 6sei 1763-65-ben 
a szekelyfăldi hatfirorseg eroszakos szervezese, a 
Madefalvi veszedelem szekelygyilkossaga utan 
meneki.iltek Moldvaba. 1775 utan, amikor Buko
vina Ausztria reszeve velt, oda atszivarogva 
megalapftottak Fogadjisten, Istensegfts, 
Hadikfalva, Andrasfalva es J6zseffalva kăzsege
ket. Ezek lakossaga a mult szazad masodik felere 
annyira elszaporodott, hogy Magyarorszagra va-
16 telepi.ilesi.ikre gondoltak. 1883-ban az Al-Duna 
melle telepedett kăzi.ili.ik kozel 4000, de Deva, 
Vajdahunyad kămyeken is letrehoztak telepeket 
es mâshol is Erdelyben. 1905-1914 kăzătt Kana
dâban egesz falvakat alapftottak, 1924-ben meg 
Braziliâban is letrejătt egy bukovinai szekely te
lep (Boldogasszonyfalva). 1941-ben a magyar 
kormâny nehâny csalâd kivetelevel Bâcskâban, a 
ket vilâghâboru kozott letesftett, de a hâboru ko
vetkezteben elhagyott szerb telepesfalvakban 
biztosftott helyet szâmukra. Ez azonban csak 
1944-ig tartott, amikor a partizânok el61 el kellett 
meneki.ilnii.ik. Ezutan eljutottak Fejer, Vas, Zala, 
Veszprem megye falvaiba, de az orszâghat<'irt so
hasem Ieptek ât nyugat fele. 

1945 tavaszân dr. BODOR Gyărgy i.igy
ved vetette fel annak Iehetoseget, hogy a bukovi
nai szekelyeket Tolna megyeben, Bonyhâd kăz
ponttal, a Vălgysegijârâsban kellene letelepfteni. 
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Ehhez a Nemzeti Parasztpartcit, az Orszagos 
Făldhivatalt es annak akkori elnăket, KEREK 
Mihalyt megnyerte. Vegi.il az i.igyet az akkori 
beli.igyminiszter ERDEI Ferenc is j6vahagyta. 
Az eredetileg tăbbsegi.ikben svab falvak csaknem 
kii.iri.iltek, mert a lakosok vagy elmeneki.iltek, 
vagy kitelepftettek 61cet. BODOR kormânybizto
si megbfzâst kapott, es NEMETH Kalmân segft
segevel az egymassal alland6 ăsszekăttetesben 
lev6 bukovinai szekelyek dănt6 tăbbsege 1945 
majusaban mar Bonyhadon es kărnyeken 

gyi.ilekezett2. 

Pontos lelekszamukat nem ismerji.ik, 
csak a csaladokat tartottak nyilvan. ,,fgy a Du
nantulon 3321 bukovinai szekely, 702 erdelyi 
szekely es 141 moldvai csang6 csalad, ăsszesen 
4164 csalfid nyert letelepftest Tolnaban es Bara
nyaban. Az Eszak-Bâcskaban maradt 500 buko
vinai csalâddal egyi.itt 4664 az uj telepes csalâ
dok szama. Ulekszamukat sajnos pontosan nem 
ismerji.ik3." A csalâdok szamât 4-5 f6re teve az 
ăsszes telepesek lelekszâmat kb. 20000 f6re 
tehetji.ik4. A bukovinai szekelyek a hâzakon, ker
teken, sz616n kfvi.il 34593, a moldvai csâng6k 
1569 kh făldet kaptak. A szekelyeknek tărtent 

juttatasr61 nincsenek adataim. 
A Vălgysegi Telepesek Kăzponti Sză

vetkezete Bonyhfid 1947. elejen kelt kimutatasa 
szerint az alabbi szekely telepeket tartottak nyil
van: Tolna megye. Volgysegi jaras: Bonyhad, 
Cik6, Mocseny, Bonyhâdvarasd, Tevel, Zomba, 
Kety Majos, Aparhant, Mucsfa, Izmeny, Kis
vejke, Nagyvejke, Zâvod, Tap6d, Nagymanyok, 
Grab6c, Lengyel Kakasd. Simontornyai jaras: 
Felsonana, Kalazn6, Hogyesz, Di6sbereny, 
Duzs, Varsag. Kozponti jaras: Batszek. Baranya 
megye: Hegyhati jaras: Egyhazaskozar, Szarasz 
(itt csang6k laknak). Pecsvaradi jaras: Hidas. 
Mohâcsi jaras: Palotabozsok, Vemend, Sombe
rek, Himeshâza, Hercegszabar. Bacs-Bodrog me
gye: Bajai jaras: Vaskut, Gara, Csatalja. Tehât 38 
kozsegben telepedtek le, de donto tobbsegi.ik 
Tolna megyeben elt es el napjainkig is. 

A letelepi.iles elhuz6d6 folyamatcinak 
mar az elejen megkezdodătt a szekely gazdasâg 
megszervezese. Ennek f6 kezdemenyezâje 



ugyancsak BODOR Gyorgy volt (1904- 1976), 
aki Kezdivasarhelyen szi.iletett, majd a budapesti 
egyetemenjogot vegzett, kes6bb i.igyvedi es bfr6i 
vizsgat tett, es Budapesten 1932-tol i.igyvedi iro
dat nyitott. A BARTHA Mikl6s Târsasag tagja, 
egy ideig f6titkara eppenugy, mint a BAJCSY
ZSILINSZKY Endre alapitotta es vezette Ma
gyar Radikalis Pârtnak. 1940-es evek els6 fele
ben vallalati jogasz; foglalkozott torteneti (KOS
SUTH Lajos amerikai utjaval), kisebbsegi, nep
rajzi kerdesekkel is. 1945-ben egyik szervez6je a 
Nemzeti Paraszt Partnak, de az 6szi valasztasok 
utan nyilvânosan bejelenti kilepeset a kovetkez6 
indoklassal: 

„ ... Most a valasztasokon kepvisel6nek 
je!Oltek Tolna-Baranyaban. Azert ott, mert en te
lepitettem oda a bukovinai szekelyseget. A tele
pi.iles harcaiban a 33 szekely falu nepevel ossze
forrtunk, s ok kertek titeket erre a jelolesre, azt 
akarva, hogy legyen a parlamentben sz6sz616ja e 
telepi.iles erdekeinek is. Megegyezti.ink abban, 
hogy erdemben els6 hei yen je!Oltok, mert a pârt
nak ott egesz biztos mandatuma csak egy van. 
fgy hatarozott az intez6oizottsag is. En belevetet
tem magam szekely falvainkban a partert inditott 
valasztasi harcba. Mire el6jottem a valasztas 
elott, meglepetve lattuk, hogy a politikai morâl 
furcsa ertelmezesevel, a megegyezes ellenere er
demben a harmadik helyre jegyeztetek be ... 

Nos baratom, ebb61 azt !atom, ugy erzi
tek, hogy az en politikam, az en magatartasom 
szamara a Paraszt Partban nincs hely. Ezert er
zem kenyszerusegnek kilepesemet. 

NeMz szivvel teszem ezt. 
Kozi.iletek sokakhoz regi kozos ki.izde

lem emlekei fllznek. Egyi.itt voltunk BAJCSY -
ZSILINSZKY Endre lapjaiban a „Szabadsag"
ban, majd a ,,Fi.iggetlen Magyarorszâg"-ban. 
Egyi.itt ki.izdotti.ink a BARTHA Mikl6s Tarsasag
ban, majd a nemet elnyomas meger6sădesevel 
megsztlki.ilt vagy titkos kis koreinkben a konzer
vativ rendszer hibai ellen es a nepi demokracia
ert. Tavozâsornkor ket keresem van. 

Az egyik a tolna-baranyai szekelysegre 
vonatkozik. Ez a nep 180 eve nem vett reszt a 
magyar politikaban. Most tanul jarni. En ezt a ne-

pet odavezettem a Nemzeti Paraszt Pârtba. . ·_ 
godtan tettem ezt, hisz teny, hogy a pârt mellej:"' 
allt, s nagy becsi.iletes szolgalatot teu e tel 
i.igyenek .. . minden i.igyeben, minden bajaban se
gitsetek ezutan is, ugy mint eddig tettetek.... igaz 
es magyar i.igyet szolgaltok vele ... 

Masik keresem az ... , hogy nyiltan 
kell vallani.. . Upjetek arra az titra , amel) 
KOSSUTH Lajost61 BAJCSY-ZSILINSZKY 
Endreig a demokraciânak minden igazân mag_} 
harcosa jart" (1945. XI. 15). 

BODOR Gyărgy a tovabbiakban sem 
felre, hanem tovabb intezte, mint elnok az ăl 
letrehozott Volgysegi Telepesek Kozponti Sz.o... 
vetkezetenek (Bonyhad) i.igyeit. 

Mar 1945. augusztusaban elkilldte a. -_ 
niszterelnoksegre a „Bonyhad-videki Sz&el_ 
Kurat6rium" letrehozasanak tervet. Erre l 
szeptember 13-ân kapott valaszt egy olvasbalal
lan alafrasu allamtitkart61 (?): 

„Megkerlek, legy szives tâjekoztatni. ,-a
jon a bokuvinai szekely telepesek tolna Dleg} • 

telephelyeiken leendo megjavitasa erdekeben ki
szitett javaslataid eddig mii yen eredmennyel jăr
tak? A javaslatok kozi.il eddig mi val6sult meg . 
Ki, illet6leg melyik miniszterium gazdaja ennek 
a kerdesnek, amely kezeben tartja, szorgalma:zza 
a javaslatok gyakorlati megval6sitâsat?"5 

Most azonban nem annyira a gazdasâ_ 
megszervezes, hanem a muvelodesre, azon bel
is a SZEKEL Y MUZEUM megalapitâsăra for
ditsuk figyelmi.inket. 

A KIS UJSAG 1945. augusztus 10. sU
maban egy rovid hir jelent meg arr61, 
Bonyhadon egy SzEKEL Y MUZEUMot kivăn
nak letrehozni. Ebben az idoben HEREPEl.net 
felajanlottâk a szekszârdi, balassagyarmati v ..,,_ 
a szekesfeMrvâri muzeum igazgatasat. Amikoc 
azonban a cikkecsket elolvasta, levellel keresu 
fel NEMETH Kalman plebânus urat, aki mindea 
hâny6dasban vezette es vedte a bukovinai sztke
lyeket, mert 6t sejtette a kezdemenyezes mogOO.. 
Mindjârt elkeszitett egy tervezetet is , hogy ha az
zal egyetert, mindjart terjessze fel a Valliis- es 
Kozoktatasi Miniszteriumnak. Jelezte, hogy 
vallalja el egyik muzeumot sem a fentebb fi 
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roltak koziil: „Szivesen elhagynâm erette a j61 
megalapozott muzeumok kenyelmes' igazgat6i 
szeket, csakhogy ismet a szekely nep szolg~lata
ba âllithassam minden tudâsomat es eromet! Iste
nem, milyen j6 Jenne ismet erdelyi feladatokert 
dolgozni!"6 

U gy lâtszik, hogy a levei csak nagy ke
sessel jutott el NEMETH Kalmiinhoz, es azt ât
adhatta BODOR Gyorgynek, aki 1946. âprilis 
27-en kelt leveleben megfrta: 

„NEMETH Kâlman barâtomt61 tudom, 
hogy igazgat6 ur a!lit6lag Keszthelyen van. Măr 
osz 6ta foglalkoztat egy gondolat, hogy a Dunân
tul megteremtett kis Szekelyfoldon csinâljunk 
egy szekely muzeumot. Ebben ossze kellene 
gyujtsiink lehetoleg mindent, ami itt, Csonka
Magyarorszâgon a szekely dolgokb61 ugy level
târi, mint egyeb anyagb61 osszegyujtheto. Ha a 
szentgyorgyi muzeumnak valamije megmaradt 
volna es itt van, az lehetne az alap. Nagyon ke
rem frja meg nekem, helyesli-e ezt a tervet, lehet
segesnek tartja-e, es velemenye szerint mit tehet
nenk ennek erdekeben. Kerem, tudassa tehât ve
lem terveit es nezeteit minei e!Obb."7 

A felvetett gondolattal kapcsolatban kii
lonbozo oldalakr61 bizonyos 6vatossâg nyilatko
zott meg. A tart6zkodâs okât dr. BALAS Gâbor 
velemenye fejezi ki, aici abban az idoben „Buda
pest SzekesfOvaros tiszti fOi.igyeszhelyettese"
kent mu1<odott. HEREPEI tudakoz6d6 Jevelere 
tobbek kozott ezt vâlaszolta: „Veiemenyem sze
rint alapveto elv, hogy a Muzeumnak otthon kell 
lennie. A szekelyseg pedig Szekelyfoldon van el
sosorban, de mindenkeppen csak Erdelyben ... 
Pillanatnyilag vârni kell az esemenyek alakulâ
sat, a vegcel: vissza a Szekelyfoldre". Ugyan
ilyen vâlaszt adott a Muzeumok Orszâgos Fofel
iigyelOsege Budapestrol. Ekkor meg nem frtâk 
ala a Pârizsi bekeszerzodest ( 194 7. II. 10). 

Ideznem kell HEREPEI velemenyet BO
DOR Javaslatanak egy pontjâval kapcsolatban: 
„A Szekely Nemzeti Muzeum kihozott ertekei
bol csupân csak egy kis kosarnyi maradt, ezt 
azonban, amikor itt lesz az ideje, haza fogomjut
tatni; erre azonban feletteseim rendelkezeset 
vârom."8 A dolgok jobb megertese erdekeben 

308 

egy kis kiterot kell tennem, melynek sorân bizo
nyos kerdesekben sajât szerepemet be kell mutat
nom. 

1940. decemberetol a Kolozsvâri Tudo
mânyegyetem Bolcseszeti Kara Magyar Nyelv
tudomanyi Tanszeken SZABO T. Attila mellett 
gyakornokkent mllkodtem. 1941. szeptember 4-
en a Magyar Nemzeti Muzeum stâtusâba muzeu
mi segedorkent kinevezest kaptam a sepsiszent
gyorgyi Szekely Nemzeti Mt1zeumhoz, aho! a 
neprajzi gyujtemeny kezeleset es gyarapitâsât 
kaptam feladatul. 1942. okt6bereben Losoncra 
vonultam be, majd onnan keresemre âthelyeztek 
Sepsiszentgyorgyre a 27. Szekely Gyalogezred
hez, melynek kotelekeben 1944. âprilisat61 kezd
ve frontszolgâlatot teljesitettem. Augusztus 11-
en megsebesiiltem, majd Sâtoraljaujhelyen, Deb
recenben âpoltak. fgy a Szekely Nemzeti Muze
um kijelolt anyagânak elrendelt elcsomagolasâ
ban, majd szâllitâsâban es bolyongâsâban nem 
vettem reszt. Stâtusom ertelmeben a Magyar 
Nemzeti Muzeum Neprajzi Muzeumâban 1944. 
okt6bereben megkezdtem szolgâlatomat, mivel 
Szekelyfoldre nem mehettem vissza. A Szekely 
Nemzeti Muzeum i.igyet, amennyire lehetett 
nemcsak figyelemmel kisertem, hanem igyekez
tem segiteni is. 

1945. julius 8-ân BALOGH Edgar, a 
Magyar Nepi Szovetseg alelnoke es LASZLO 
Gyula muzeumi el0ad6 Kolozsvârr61 Jevelet in
tezett HEREPEI Jânoshoz, melyben tăbbek ko
zott ezeket frtâk: 

„Megdobbenessel ertesiiltiink az Igazga
t6 ur alta! SZABO T. Attila egyetemi tanâr urnak 
ki.ildott jegyz61<onyvekbol a Szekely Nemzeti 
Muzeum vâlogatott anyagânak pusztulâsâr61, s 
egyben elszomor~dva olvastuk annak az ember
feletti ki.izdelemnek eredmenytelenseget, ame
lyet az Igazgat6 ur folytatott a fasiszta kozonnyel 
es cinizmussal szemben a gyujtemeny megmen
teseert. 

A MNSZ mint a româniai magyarsâg 
kepviselOje, elsorendfi feladatânak tekinti, a ha
rom szekely varmegyevel egyi.ittesen, hogy a 
Szekely Nemzeti Muzeumot korszerfi gyffjte
mennye alkossa, es âsat6, valamint gyfijto mun-



kaval a hi:inyokat idovel p6tolja. E munka meg
kezdesere kerti.ik a Magyar Nemzeti Muzeum El
năksegetol dr. BALASSA Ivan muzeumi or ide
iglenes jellegu kiklildeteset Sepsiszentgyărgyre, 

s egyben felkerti.ik ot, hogy keszitsen reszletes 
jegyzeket a Szekely Nemzeti Muzeum mar elO
zetesen Budapestre vitt ertekeirol s pusztulasb61 
megmaradt t:irgyakr61 es a targyakat a szallitasi 
nehezsegek elmultaig a MNM-ba helyezze letet
be a tulajdonjog fenntartasaval. 

Az igazgat6 urhoz, aki annyi szeretettel 
es becsi.ilettel fejlesztette a muzeumot, az a kere
si.ink, hogy legyen szives BALASSA dr-te mun
kajaban tanacsaival es felvilagositasaival t:imo
gatni. 

„ .a MNSz a SzNM ujjaepitesenek elindi
tasara h:iromtagu direkt6riumot javasolt, amely
nek tagjai BOZODI Gyărgy, SANDOR Gabor es 
Fadgyas Anna, e bizottsag bevonja a munkaba 
MOZSOLICS Amalia osregeszt, BALASSA 
Ivan neprajzi kutat6t, mindkettot mint a MNM 
kiki.ildăttjet es vegi.il SZEKEL Y Zolt:int, akire a 
r6mai regisegek rendezese var."9 

1945. kora oszen kalandos utazas ut:in 
erkeztem meg Sepsiszentgyărgyre, ahol megbi
zasomnak mindenben igyekeztem eleget tenni. 
Ebben az idoben Jett SZABEDI SZEKEL Y 
L:iszl6 ( 1907-1959) a Szekely Nemzeti Muzeum 
igazgatasaval megbizott muzeumor, akivel 
oszinte baratsagot kototti.ink. Megrendeztem a 
„Szekely kenyer tărtenete" c. kiallit:ist, melynek 
rajzait LASZL6 Gyula keszitette el. A munka
mat FADGYAS Anna, SANDOR Gabor es ma
sok nagymertekben segitettek. 1947-ben meg 
egy alkalommal ellatogattam a SzNM-ba, es 
igyekeztem annak munkajat segiteni. ltthon pe
dig mindent elkăvettem, hogy a nagy egesbol 
megmaradt, alig hasznalhat6 t:irgyat felettes ha
t6sagaink diplomaciai uton hazajuttassak. 

Az a halatlan feladat v:irt ram, hogy 
HEREPEI es SZABEDI kăzătt kăzvetitsek. 
Mindezt csak az kănnyitette meg, hogy megbi
zott bennem mind a ketto. fgy vegi.il is a kettoji.ik 
kăzătti ellentet felold6dott. 1947. marcius 27-en . 
SZABEDI a sok kemeny sz6 kăzătt mar ezt frja 
HEREPEinek: 

„Ami a bonyhadi csang6-muzeum dol_· 
illeti, oszinten ărvendek, hogy rnegiscsak lz!e
sednek megfelelo munkakărt kapt:iL Ez azon 
szorosan nem tartozik rank„. Azt azonban reme
lem, hogy a bonyhadi csang6-muzeum es a se 
szentgyărgyi szekely muzeum kăzt e!Obb-ut • 
baratsagos viszony fog kialakulni , hiszen gyiij 
kări.ik rokon." 10 

A SZEKEL Y MUZEUM megvaJ6silâs.? 
akkor indu! t meg, amikor 194 7. febru:ir 6-:in !re 
levelevel BODOR Gyărgy rnegk~ 

HEREPEI Janost, es kărvonalazta, hogy mi min
dent tettek viszonylag răvid ido alatt a bukmim? 
szekelyek muvelOdesi szintjenek emelese erde
keben: 

„Az ottani szekely kulturalis munka ceren 
eddig a kăvetkezok tortentek. 

1. Ki.ilăn Szekely Szabadmuvelooesi ke
riileti.ink van, kiszakitva a megyei kerecbOI. \'e
zetoje KOV Acs Pal, helyettese szAKAc An
tal. 

2. Egyik kăzsegi.inkben, Tevelen (KO
ROSI CSOMA S:indor Szekely Tanintezet ne
ven) szakositott altalanos iskolat letesfteuiink. 
ami gyermekek năvekedesevel egyi.i tt erett.segii.,, 
no. A kultusz elismerte az iskola szekely jellegCl. 
Igazgat6ja FOLDI Istvan, 12 szekely tan:ir es u
narno van, kăzti.ik V ASS Gyula es felesege is. 

3. Harmadik lenne a Muzeum. Megemli
tem, hogy lenn el Kakasdon TOROK Pali. 
nagy szeretettel veti most ra magat a milzeum e
tesitesenek munkajara. 

4. Tervi.ink a „TELEKI Pal Tudom:in. 
Intezettel" a muzeum mellett egy szekely tăj- C:s 
nepkutat6 intezmeny letesitese is. Ez csak ren-. 
de a kultusz a gondolatot rokonszenvvel foga 

Csak tajekoztatasul jegyzern meg, hogy a 
bonyhadi szovetkezeti kăzpontunkat KO. TZ 
Istvan bar6ti i.igyved vezeti . A kornyekre 
mintegy 30 szekely tanit6t tudtunk kineveZlef:CL 
Lassacsk:in szaporodik egyeb ertelmisegi.ink · 

A Szekely Szăvetkezet neveben teMt 
kerem lgazgat6 Urat, hogy a megbiz:ist v:illar 

Ha elozoleg szet akar ott nezni. kerem ec
tesiteset. Barhogy hataroz, elv:irjuk szives ,. • 
szat. Budapest, 1947. februar 6. 6szinte hh 



BODOR Gyorgy a Volgysegi Telepesek Koz
ponti Szovetkezete~ek Elnoke."11 

Ebbol a levelbol j61 kitetszik BODOR el
gondolasa. Eszerint megalakitotta azt a gazdasa
gi szovetkezetet, mely az anyagi elet alapjat ke
pezte. Ezutan kovetkezett az iskola, melyhez 
azert pr6balt minei tobb szekely pedag6gust 
megnyerni, hogy a sziilOfO!dhoz val6 tartozast 
elosegitse. Az iskolan kiviili mffvelOdest is rend
ki viii fontosnak tartotta, es ezert hozta letre a 
„Szekely SzabadmffvelOdesi Keriiletet". Ez es az 
iskola igazaban csak ugy mukodhetett, ha muze
um es kutat6 intezet segiti azt. Azt hiszem, hogy 
jobb szervezeti keretet ma sem lehetne letrehoz
ni, de az un. „fordulat" eve ( 1949) athuzta a ter
veket. 

HEREPEI a felkeresre nem sokat gon
dolkozott, hiszen Keszthelyen eleg nehez koriil
menyek kozott eltek, ezert mar februar 22-en irt 
leveleben bizonyos feltetelekkel elvallalta a 
megbizatâst, es valaszat ezekkel a szavakkal zar
ta: „Nagy orommel iidvoz!Om tehât a bonyhâdi 
szekely muzeum gondolatanak megereset es 
magval6sulas elott val6 allasat. Ajanlatodat ko
szonettel elfogadom ... "12 

1947. elejere megvaltozott a helyzet, es 
ezt mutatja BALAS Gabor febr. 13-âri kelt leve
le: 

„BODOR Gyorggyel, aki a telepitest in
tezte, megtârgyaltuk a felmeriilo kerdeseket, es 
arra gondoltunk, hogy a levelezesiinkben mar re
gebben megpenditett muzeum gondolata most 
aktualis lenne. Bonyhâdon helyisegkent... a szo
vetkezet hâzanak nehany Uresen all6 szobaja ki
nalkozik. A miniszteriumban eljarva hajland6sa
got tapasztaltunk arra, hogy az ottani telepesek 
reszere muzeum letesiteset lehetove tegyek. A 
TELEKI Pal Intezetben is igen erdeklodtek a te
lepesek irant, es hajland6k lennenek nepkutatasi 
kozpontot a helyszinen kije!Olni."13 

A kori.ilmenyek megvaltozasanak egyik 
tenyezoje lehetett, hogy 1947. februar 10. alair
tak a Parizsi beket, es a Trianoni hatarok megme
revedtek. A visszateres lehetosege csokkent illet
ve megszunt. Feltetlentil elosegitette a megoldast 
ORTUT A Y Gyula, akinek akaderniai szekfogla-
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16ja: A mai magyar belso vandorlas es a neprajzi 
kutatas, mely 1947-ben meg is jelent. 14 Mint val
las- es kozoktatasiigyi rniniszter ( 1947-1950) a 
kutatas targyaul elso helyen a bukovinai szeke
lyeket emelte ki, es az attelepiiltekkel kapcsolat
ban megallapitotta: „Ezt a munkat feltetleni.il el 
kell vegezni, hacsak nem vagyunk vegteleniil ko
zombosek sajat nepiink, etnikai strukturank, pa
raszti muveltsegi.ink alakulasa irant." A kutatas 
legfelso iranyitasaban a Magyar Tudomanyos 
Akademiara gondolt, de ktilonosen a muzeumok
nak szant nagy szerepet, es a „ ... kozpontilag 
megszervezett, szakemberek alta! iranyitott in
tezmenyek mellett meg val6saggal a tarsadalmat 
is megmozgat6 intezkedesekre is lesz szi.ikse
giink, hogy ... a kiilso munkatârsak, mukedvelok, 
levelezok, gyujt61< serege is mellenk alljon." 15 

Ebbe az elgondolasba a bonyhadi Szekely Muze
um terve nagyon j61 beleillett. 

1947. marcius 5-en a Volgysegi Telepe
sek Kozponti Szovetkezetenek bonyhâdi szekha
zaban a Szekely Muzeum es a Szekely Taj- es 
Nepkutat6 Intezet megalapitâsat a kovetkezok 
hatâroztâk el: dr. PAKA Y Zsolt min. osztâlyta
nacsos, dr. RADN6TI Aladar a Kozgyfijteme
nyek Orszagos feli.igyelojenek alland6 helyette
se, HEREPEI Janos muzeumigazgat6. A 
VTKSz. valasztmanya alta! kiktildott Muzeumi 
Bizottsag: FOLDI Istvan, KISSV fi..RDA Y Gyu
la, dr. id. TOROK Pal, dr. BODOR Gyorgy, 
LASZL6 Antal, V ASS Gyula, KOV AcsI Pal 
szabadmfivelodesi feliigyelo es helyettese SZA
KACS Antal. Meghivott vendegek: ERMENYI 
Janos bonyhadi fOjegyzo, DOMOKOS Istvan 
bonyhâdvarasdi, BARABAS Gaspar cik6i, 
CSOBOTH Gaspar vemendi, R6ZSA Lajos 
tab6di szekely telepes birak. 

A VTKSz. kikiildott Muzeumi Bizottsâ
ga egyhanguan kimondja, hogy „Szekely Muze
um Egylette" alakul at. Az egylet alapszabâlyai
nak az erre vonatkoz6 hat6sâgi eloirasok megtar
tasaval val6 el61<eszitesere HEREPEI Janos mu
zeurnigazgat6 urat keri fel. 

.A magat ily m6don megalakultnak ki
mond6 Muzeum Egylet keri a Kultuszrniniszteri
um jelenlevo kepviseloit, hogy a Miniszter ur-



nak tegyen eloterjesztest HEREPEI Janos urnak 
es altisztjenek Bonyhadra val6 athelyezesere. 
Keri azt is, hogy ot a Bonyhadi Szekely Muze
um, valamint a Bonyhadi Taj- es Nepkutat6 Inte
zet megszervezesevel es vezetesevel bizza meg. 

A maguk reszerol felajanljak az intez
meny elhelyezesere szolgal6 helyisegeket dij
mentesen. „Felajanljuk az osszes dologi kiadasok 
fedezeset, igy a helyisegek f(iteset, vilagitasat es 
takaritasat." 

A megiiresedett nemet hazak koziil az 
Orszagos Făldhivatal az igazgat6nak egy ket, az 
altisztnek (BARABAS Jeno) egyszobas hazat, 
kisebb huzavona utan kiutalt. A VKM pedig gon
doskodott az athelyezesrol. fgy a munka, igaz 
sok nehezseggel, megindulhatott. A Muzeum 
Egyesiilet el so kozgytîleset 1947. augusztus 8-an 
Tevelen (Tolna m.) tartotta, melyen az alapsza
balyokat elfogadtak. A miikodesi teriilete elso
sorban a Vălgysegi-jaras, de az egesz orszag, 
aho) „letelepedett szekelyek es csang6k elnek". 

„Az Egyesiilet feladata: 
A szekelyseg es csang6sag mult es jelen

beli eletenek s lelkiiletenek, tovabba kornyezete
nek es kortilmenyeinek tiizetes megismerese s 
kozkinccse tetele, hasonl6keppen az uj eletlehe
tosegek koze szakadt szekelyek es csang6tărede
kek osi mtîveltsegenek megorzese es fejlesztese 
erdekeben feladataul valasztotta a korebe tartoz6 
szellemi es targyi adatoknak m6dszeres alapon 
va16 gytîjteset, feldolgozasat es az eredmenyek 
hozzaferhetove tetelet, valamint kozmtîveltsegiik 
gyarapitasat." 

A tovabbiakban a belso szervezet, a kii
lonbozo tagsagi fokozatokat es a mtîkodes szerve- · 
zetet mutatja be. Maga az intezmeny harom resz
re tagoz6dott: 1. Muzeum, 2. Taj- es Nepkutat6 
Intezet, 3. Kozmtîvelodesi Csoport. A Kozgytîles 
alta! megvitatott es elfogadott alapszabalyokat a 
Magyar Vallas- es Kozoktatasiigyi Miniszterium
hoz terjesztettek fel, hogy azt j6vahagyasra a Ma
gyar beliigyminiszteriumhoz juttassa el. 

Az elso kozgytîlesen megvalasztottak az 
Egyesiilet rendes tagjait, akiknek szama legfel
jebb 24, de legkevesebb 15 helyet be kell tolteni. 

1. Dr. BODOR Gyorgy, 2. BOGNOCZKI Geza 
ref. lelkesz Hidas, 3. DANCS Pal tanar Tevel, 4. 
ELEKES Denes r. kat. plebanos Kalazn6, 5. 
FAZAKAS Ede ny. tanit6 Bataszek, 6. FOLDI 
Istvan igazgat6-tanar Tevel, 7. HADIKF AL VI 
Istvan igazgat6 ellenor Majos, 8. KIS-V ARDAY 
Gyula igazgat6 Vemend, 9. KONCSAG Sandor 
igazgat6 Lengyel, 10. Dr. KONCZ Istvan iigyved 
Bonyhad, 11 . KOV Acs Pal tanacsos, szabadmtî
velodesi feliigyelo Bonyhad, 12. MIKL6S Ger
gely tanfeliigyelo Szekszard, 13. Dr. NEMETH 
Kalman esperes-plebanos Bataszek, 14. Dr. 
PUSKAs Odon torvenyszeki jegyzo Bonyhad, 
15. SEBESTYEN Antal fOesperes-plebanos , pa
pai kamaras Kisdorog, 16. SZAKACS Antal sza
badmtîvelodesi feliigyelo helyettes Bonyhad, n 
SZOTS Gergely alt. iskolai tanit6 Bonyhad, 18. 

Dr. TOROK Pal iigyvect Kakasd, 19 . TOROK A. 
Pal szovetkezeti igazgat6 Kakasd, 20. VASS 
Gyula tanar Tevel, 21 . Dr. BALAS Gabor szekes
fOvarosi tiszti fOiigyeszhelyettes Bp. - - 2 evre 
meghivott tagok: 1. BARABAS Gaspar bir6, te
lepes gazda Hadikfalva reszerol, 2. CSINGAR 
Istvan telepes gazda Szarasz a moldvaiak resze
rol, 3. MOLNAR J6zsef telepes gazda, ellenor 
Kakasd Andrasfalva reszerol, 4. SANTHA 
Menyhert telepes gazda Majos Istensegits resze
rol, 5. SZEKELY Albert telepes gazda Bataszek 
J6zseffalva reszerol. 

Egyesiileti tiszteleti tagok: 
1. Dr. BARABAS Andor ny. fOispan 

Di6sd, 2. Dr. BODOR Antal egyetemi rt. tanar 
Bp., 3. DEMETER Bela ny. koll. igazgat6 
Kakasd, 4. Dr. Tusnadi EL THES Gyula egyete
mi rk. tanar Bp., 5. FARKAS Perene Orszagos 
Szovetkezeti Hitelintezet elnoke Bp. , 6. Dr. 
GELEI J6zsef egyetemi ny. r. tanar Szeged, 7. 
GYALLA Y-PAP Domokos ir6 Bp., 8. Dr. GYU
LA! Zoltan egyetemi ny. r. tanar Bp., 9. Dr. HA
MAR Samuel pi.i. igazgat6 Szeged, 10. Dr. KE
RESZTES Ede iigyved Bp., 11. KISS Istvan tor
venyszeki bir6 Bp., 12. KODAL Y Zoltan zenetu
d6s Bp., 13. Dr. MIK6 Tibor miniszteri tanacsos 
Bp., 14. dr. PARADI Jeno ny. miniszteri osztaly
fOnok Bp., 15. Dr. ROSKA Marton egyetemi ny. 
r. tanar Szeged, 16. Dr. SZILAGYI Laszlo mi-
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niszteri tanacsos Bp., 17. TAMAS! Aron fr6 Bp., 
18. VARGA Nandor Lajos kepzomuveszeti fOis
kolai tanar Bp., 19. VERESS Peter honvedelrni 
miniszter Bp. 

A fenti nevsort ugy igyekezett osszeallf
tani, hogy a rendes tagok a kornyekrol kertiljenek 
ki, mfg a tiszteleti tagok dont6 tobbsegtikben sze
kely, erdelyi szarmazasuak legyenek, akik a fel
sobb tamogatast tudjak megszerezni. 

Tulajdonkeppen csak az 1948. es az 
1949. evet szamfthatjuk olyan teljes evnek, ami
kor a nagyon sanyaru kori.ilmenyek kozott, de 
megis fenn lehetett tartani a Szekely Muzeum 
Egyesi.ifet miikOdeset. Errol a ket evrol keszitett 
HEREPEI Janos reszletes jelentest, mely nem
csak eredmenyeket, hanem azokat a hallatlan 
nagy nehezsegeket is mutatta, mellyel az egysze
melyes muzeumnak meg kellett kiizdenie, hiszen 
a nagy csalados hivatalseged kenytelen volt 
olyan munka utan nezni, melybol meg tudtak el
ni. fgy rninden munkat maganak HEREPEI Ja
nosnak kellett vegeznie. A helyzet meg csak su
lyosbodott, „amikor a muzeumunkat letrehiv6 
testi.ilet ugyancsak anyagi termeszetiI okok miatt 
hosszas huzavona utan kenytelen volt kimondani 
mukodesenek megsziinteteset. Ezzel elveszftve 
labunk al61 az elhelyezes es a dologi kiadasok fe
dezetenek biztosftasara szolgal6 anyagi bazist". 
16 A nehez helyzetet mi sem mutatja jobban, a 
teljes evi bevetel 2 500 (ketezerotszaz) forintot 
tett ki, melyet teljes egeszeben ki is fizettek lak
berre, ffitesre, vilagftasra, irodaszerekre, postara 
es mindossze 300 ft. maradt gyujtemeny-gyara
pftasra. Az uj eletformat kialakit6 kifosztott tele
pesek nem voltak hajland6k megvalni a nagyon 
keveske megmaradt emlekeiktol. Ezert a konyv 
es leveltari anyag gyarapodott tavolabbi ajande
kokkal, de aranytalanul kevesebb targyat sikeriilt 
megszerezni. 

Az utols6, 1949. ev sulyos nehezsegeit es 
helyben val6 topogasat legjobban jellemzik azok 
a sorok, melyek HEREPEI eves jelenteseben ol
vashat6k: "1949. evi kiadasaink legnagyobb es 
legterhesebb tetelet a lakber osszege teszi. Nagy
sagban utana a postakoltseg kovetkezik, bizony
sagaul annak a kori.ilmenynek, hogy a jovedel-
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miinket kepezo tamogatasok novelesere minden 
toliink telhetot igyekezti.ink megtenni. Orvendetes 
tenykeppen kell mar megallapitanunk, hogy 
anyagi kiizdelmeink ellenere gyujtemenygyarapi
tasra tobb mint ketszer annyi osszeget a.Jdozhat
tunk, mint a megelozo esztendoben. !gaz, hogy e 
tăbbletkiadast a fiitesre es irodaszerekre forditan
d6 osszegeken kellett megtakarftanunk." 17. Eb
ben az evben magam is jartam a bonyhadi Sze
kely Muzeumban, es bizonyfthatom azt az ember
telen kiizdelmet, melyet HEREPEI Janos vegzett 
az intezmeny megmaradasaert. 

1949. 13. tărvenyereju rendelet kimondta 
valamennyi muzeum allamositasat. HEREPEI 
abban remenykedett, hogy ez megkonnyfti hely
zetet, hiszen maga allarni statusban volt korab
ban is. Ekkor alakult meg a Muzeumok es Mu
emlekek Orszagos Kozpontja (NMOK), melynek 
elnokeve ORTUTAY Gyulat neveztek ki, aki el
mondtil nekem, hogy a bonyhadi Szekely Muze
umot kenytelen megsziintetni, mert Romania til
takozott m(fkodese ellen, mondvan, hogy szeke
lyek csak az o hataraik kăzătt laknak. fgy az az 
OTRUTA Y Gyula, aki a migraci6 neprajzi kuta
tasat kivanta kozeppontba allftani, annak egyik 
szervet, a bonyhadi Szekely Muzeumot, kenyte
len volt 1950-ben megsziintetni : 

„A Vallas- es Kăzoktatasiigyi Miniszte
rium f. h6 10-en kelt. „.rendelete alapjan a bony
hadi szekely muzeumegyesiilet tovabbi mlfkăde
set azonnali hatallyal megsziintetem. A szekely 
muzeumegyesi.ilet tulajdonkeppen jogi ertelem
ben nem is volt muzeum. Miikădeset az alapft6-
level j6vahagyasra val6 beterjesztesekor, a j6vâ
hagyas remenyeben tenylegesen megkezdte 
... rendelet szerint nem volt j6vâhagyhat6, tehat 
letre se jott." 

A megsziintetes indoklasa bizonyos mer
tekig santitott, mert minden tovabbi nelki.il lehe
tett volna âllamosftani. Ami pedig a j6vâhagyas
ra va16 hivatkozast illeti: nagyon nehezen kepzel
heto el, hogy magasan kepzett, nagy gyakorlattal 
rendelkezo iigyvedek, birak, miniszteriumi tiszt
segvisel61< a jelzett tărvenytelenseget ne vettek 
volna eszre, fgy ezt mindenkeppen a kivi.ilrol jă

vo nyomâsnak lehet tekinteni. 



A bonyhadi Szekely Muzeum Egyesi.ilet 
alapszabalyainak 20.§. rendelkezett: 

„Megszunes eseteben, kozvetlen ut6d hi
anyaban, ertekeinek, gyujtemenyeinek es iigyke
zelesi anyaganak nem szekely es nem csang6 vo
natkozasu reszet a felszamol6k a szekszardi Tai
na viirmegyei Muzeumnak kell orokletetkeppen 
atadniok, a muzeum egyeb javait, tiirgyait, 
konyvtiirat, felszerelesi es berendezesi anyagat 
kezelesre es gondozasra egy ujabb szekely Mu
zeum letesi.ileseig egyszera letetkeppen a Ma
gyar Nemzeti Muzeumba, vagy a sepsiszentgyor
gyi Szekely Nemzeti Muzeumba, vagy a szekely 
telepesek lakhelyehez kozel es6 valamelyik elet
er6s muzeumba kell elhelyezniok. A felszamol6k 
egyidej(ileg kotelesek megnevezni azokat a ter
meszetes, vagy jogi szemelyeket is, akik az eset
leges uj szekely muzeumnak val6 atengedeser61 
rendelkezhetnek." 

Az atadas-atvetel kerdeser51 az · intez
menyt megsztintet6 rendelet nagyon pontosan 
megfrta, de az nem volt minden vonatkozasban 
megegyezo az alapszaballyal: 

„ .. . a bonyhadi szekely muzeumegyesiilet 
muzealis anyaga a szekszardi muzeumba, a szep
irodalmi konyvei a Tolna varmegye Jeveltaraba 
szallftand6, es a varmegye kezelesebe adand6. 
Termeszetesen az egyesi.ilet targyainak atadas-at
vetelerol jegyz6konyvet kell felvenni." 18 

Az atadas-atvetel 1950 junius 25-en 
megtărtent. Dr. NOV AK J6zsef, a szekszardi 
muzeum igazgat6ja vette at HEREPEI Janost61 
es ezzel megsz(int a Bonyhiidi Szekely Muzeum. 

BODOR Gyorgy, aki a Szekely Muzeum 
megalapftiisânak egyik kezdemenyez6je volt, an
nak fe loszlatasar61 ertesi.ilve egy magan levelben 
tăbbek kozott ezeket frta 1950. julius 5-en: 

„Leveledet, aminek mott6ja Jehetett vol
na 'fuimus' Kiingosre (Csajag Veszprem m.) 
kiildtek utiinam ... Nyugodt lelkiismerettel mon
dom ... nem lattam elore a kesobbi fejlemenyeket. 
A szekelyek homogen letelepfteset sem a hat6sa
gok tamogatiisaval, inkabb annak ellenere hajtot
tam vegre. Ez volt a helyzet a fOldmfves szovet
kezeti hiil6zat es a Volgysegi megszervezesnel es 
a teveli iskola megnyitiisanal is. Szent meggy6-

z(5desem volt akkor, hogy nehanyunk akaratereje 
a muzeum fejl5deset is biztositani fogja. Mas
kepp tortent. 948 tavasziin ismertem fel a fejlo
des iranyat, a jelentkez6 uj er61< jelent5seget, su
lyat. Levontam a felismeres konzekvenciiiit els5-
sorban szovetkezeti teren. Es nem lepett meg, 
arni azutiin sztiksegszeruen folytat6dott: a sza
badmuvelodessel, Tevellel, es most utols6nak a 
muzeummal" (kezirasos maganlevel). 

Igy tehat az a szeleskoru, j61 atgondolt 
szervezet, mely a bukovinai szekelyek es a hoz
zajuk kapcsol6d6 mas szekely tăredekek gazda
sagi, szellerni megmaradasat kfvanta szolgfilni, 
megsemmisi.llt, de neprajzi vizsgalatuk tovabb 
folytat6dott, s6t kozi.ili.ik nottek ki olyanok, akik 
tortenettikkel, nepi muveltsegtikkel foglalkoztak. 
Feltetleni.il sztikseges lenne egy olyan bibliogra
fia osszegyujtese es kiadasa, mely l 945-t51 a bu
kovinai szekelyekrol irtakat pontosan osszefog
lalna, es a tovabbi kutatiist elosegftene. 

HEREPEI Janos eletenek tovabbi utjat 
megirtam, de erdemes lenne valakinek azokkal îs 
foglalkozni, es emlektiket megorokfteni, akiket a 
fentiekben megernlftettem. BODOR Gyorgyr61 
tudjuk, hogy „Kiilpolitikai erdekek veszelyezte
tese" miatt letart6ztattak ( 1962), es hiirom es fel 
evi bortonre iteltek; kozkegyelemmel szabadult 
1963-ban. l 9 A bukovinai szekelyek megkfserel
tek ujabb es ujabb szervezeteket letrehozni, de ez 
mar tărtenettiknek egy mas szakasza. 
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Muzeul Secuiesc din Bonyhad 
(R. Ungară, jud. Tolna), 
1947-1950 (Contribuţii la 
istoria postbelică a Muzeului 
Naţional Secuiesc) 
(Rezumat) 

Muzeul Secuiesc din Bonyhâd a fost înte

meiat în cadrul unui program bine gândit. Gyorgy 

BODOR care s-a născut la Tg. Secuiesc, a jucat un 

rol deosebit de important deja la colonizarea secuilor 

din ţinutul Volgyseg Gud. Tolna, R. Ungară). BO

DOR pune bazele unei societă\i economice, înteme

iează şcoli şi o asocia\ie culturală, muzeul ar trebui 

să servească şi el educa\ia culturală a celor nou stabi
liţi. Secuii de aici constituie un fragment al grupului 

secuiesc din Bucovina, descenden\i în mare parte ai 

celor refugiaţi în 1764, după măcelul de lângă Ci

ceu, când secuii au încercat să protesteze împotriva 

constituirii regimentelor de grăniceri (v. şi lucrarea 

lui Jânos SZOCS, din acest volum). Refugiaţii care 

nu au vrut să se întoarcă după aplanarea conflictului, 

au fost colonizaţi de către contele Andrâs HADIK în 

sate bucovinene din zona Siretului. La începutul ce

lui de-al doilea război monp.ial majoritatea acestora 

sunt transmutaţi în Voivodina, în locul sârbilor refu

giaţi sau alungaţi de aici. La sfârşitul războiului multi 

vor cădea victimă răzbunării sârbilor întorşi, cu toa

te că ei nu sunt de vină de cele întâmplate. Cei scă

paµ, ajunşi din nou pe drumuri, sunt dirijaţi spre 

satele şvabilor refugiaţi, sau deportaţi din Vălgyseg. 

BODOR ia legătura cu Jânos HEREPEI care trăieşte 

în acel timp la Keszthely, şi acesta acceptă să devină 

director al noului muzeu, cu toate că · i se oferă 

aceeaşi func\ie la încă trei muzee: Szekszârd, Ba

lassagyarrnat, Szekesfehervar. Îşi argumentează 
opţiunea prin faptul că vrea să servească în conti

nuare secuimea. În România, în secuimea propriu-
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zisă crede că nu se mai poate întoarce, din motive 

politice: HEREPEI este fostul director al Muzeului 

Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, cel care a exe

cutat ordinul de evacuare a materialelor cele mai 

valoroase ale muzeului, evacuare cu un deznodă

mânt catastrofal - se pare că aproape totul s-a distrus 

în timpul bombardamentului de la Zalaegerszeg. 

Ministrul de atunci (1947-1950) al Cultelor şi al 

Învăţământului din Ungaria, etnograful Gyula OR

TUT A Y ar vedea principala sarcină a noului muzeu 

în cercetarea migraţiei interioare, dar el însuşi va tre

bui să desfiinţeze instituţia naţionalizată în 1949, în 

anul următor, ca şi preşedinte al Centrului Naţional 

al Muzeelor şi Monumentelor Istorice, în urma pre

siunilor guvernului român care susţine că în afara 

graniţelor României nu trăiesc secui, şi existenţa 

unui Muzeu Secuiesc în Ungaria constituie în con

secinţă un gest de iredentă . Fondul muzeistic al 

muzeului desfiinţat va fi. preluat de către Muzeul din 

Szekszard, iar biblioteca de către Arhivele jud. Tai

na. Autorul a lucrat şi el la Muzeul Naţional Secu

iesc între 1941-1944, dar fiind chemat pe front, nu a 

mai participat la evacuarea materialelor, iar în 1945 

şi 1947, în timpul predării muzeului, l-a reprezentat 

la Sf. Gheorghe pe HEREPEI, faţă de noul director, 

Llsz16 SZABEDI, cunoscut mai mult ca poet şi ca 

profesor universitar, cu soarta tragică - s-a sinucis în 

urma desfiinţării universităţii maghiare de la Cluj. 

Lucrarea este dedicată în amintirea prietenului de 

neuitat al autorului Janos HEREPEI. 

The Szekely Museum in 
Bonyhad (Hungary, Tolna 
County) (Data Concerning the 
History of the Szekely National 
Museum after the 2nd World 
War) 
(Abstract) 

The Szekely Museum in Bonyhăd was 

founded after very thorough reflections. Gyorgy 

BODOR who was born in Kezdivâsărhely (Tg. 

Secuiesc, Remania}, had played a very important 

part already in the colonisation of the Szekelys in 



the region of Volgyseg (Tolna County, 
Hungary). BODOR laid the ground of an eco
nomica! society, founded schools and a cultural 
association and so the museum should have also 
served as a cultural basis for those newly estab
lished there. The group was part of a larger 
Szekely one from Bukovina, descendants of 
those who had taken refuge in Moldavia in 1764, 
when the Szekelys tried to defend themselves as 
a protest against the constitution of the Szekely 
frontier regiments. Those who did not want to go 
back after the end of the conflict were colonised 
by count Andras HADIK in the villages of 
Bukovina on the Siret river. At the beginning of 
the 2nd World War, they were moved over to 
Voivodina, instead of the Serbs who had fled. At 
the end of the war many became victims of the 
returning Serbs, and those who escaped fled 
toward the villages of the (German) Schwabs 
who had taken refuge or tled from Volgyseg. 
Janos BODOR contacted Janos HEREPEI, who 
at that time lived in Keszthely, asking him to 
accept to be director of the museum. He accept
ed, explaining that he continued to wish to help 
the Szekelys, and he could not go back to 
SzekelyfOld (in Romania) due to politica! rea
sons. HEREPEI was the ex-director of the 
Szekely National Museum in Sepsiszentgyorgy 
(Sf. Gheorghe) and he was the one who gave 
effect to the order of evacuation of the museum, 
an order that turned out catastrophically, since 
almost everything burned at Zalaegerszeg. The 
Minister of Culture and Education of that time, 
1947-1950 in Hungary, the ethnographist Gyula 
ORTUT A Y, wanted the new museum to investi
gate inner migration, but unfortunately he was 
the one who in 1949 was forced by the 
Government of Romania to close the institute, as 
the Romanian Government stated that the 
Szekelys were living all in Romania and the exis
tence of a Szekely Museum in Hungary was 
unacceptable for Romania. The objects of the 
museum were to be taken over by the Szekszard 
Museum, the library by the Archives of Tolna 
County. The author who himself had worked at 
the Szekely National Museum between 1941-

1944, represented HEREPEI when the new 
director Laszl6 SZABEDI became the director of 
the museum in Sepsiszentgyorgy. (He had been 
known rather as a poet and teacher; he commit
ted suicide after the Hungarian University in 
Kolozsvar (Cluj) was closed.) The author dedi
cates this paper to his unforgettable friend Jânos 
HEREPEI. 
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