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– mint ahogy ezt már sokan megtették, én is
hetvenéves lettem, sőt mostanában nekem is
többolyanfeladatomvolt,amikormásokéletútját vagy munkásságát hasonló alkalomból
tekintettem át, úgyhogy az ilyen életrajzok
nevetségesésunalmasrészeitsajnosmárjól
ismerem,próbálomis elkerülni.Többaprókérdésnélméginkábbkiderül,hogymilyenrosszul
ismerjük egymást, még akkor is, ha azt hiszszük, hogy ismerjük. Tehát olyan vonásokat
tételezünk vagy nem tételezünk föl, amelyek
vagyvoltak,vagynemvoltak.

Liszka József felvétele

–Milyen volt a családi háttér, szülei mivel foglalkoztak?
–Szegedenszülettem,édesanyámékFölsővárosból,édesapámékRókusbólszármaztak,arokonságunktehátszegedivolt.édesanyámnőiszabóvolt,majdkésőbbháztartásbelikénttevékenykedett,tehátrólaméshúgomról,erzsébetrőlgondoskodott.édesapámnakmozgalmasfiatalságavolt(jogiésállamtudományidiplomávalrendelkezett),
fiatal korában bécsbe is eljutott, kapcsolatba került a szegedi újságírókkal, nyomdászokkal. az anyámék a családba benősült koroknay józsefnek köszönhetően személyesenisismertékjózsefattilát,ugyanisazemlítettrokonvoltaköltőverseinekelső
kiadója. a szegedi hátteret bizonyos vonásokban máig is megőriztük. amikor az első
néprajzigyűjtőutakramenteméskipróbáltukotthonamagnetofont,akkorderültkiszámunkra–nemaz,hogymidialektusokatbeszélünkotthon,mertazzaltisztábanvoltunk–,hogymilyen„szörnyen”ö-zünk.mégmais,haahúgommalbeszélgetünk,deha
telefonálunk,akkoriseztadialektusthasználjuk.Sokolyasmirőltudnékaszegedieknekmesélni,amitőkmárnemláthattak,mertsokutcátátépítettek,aházakatlebontották. kéthetes voltam, amikor családunk budapestre költözött, de természetesen
későbbislejártunkSzegedre.azthiszem,nagyonsokunkrajellemző,hogyaztatudást,
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– A folklorista tudóst és a tanár Voigt Vilmost
sokan ismerik, de fiatalkori éveiről alig tudunk
valamit. Mivel ezt az interjút életinterjúnak is
szánjuk, bevezetésként megkérném, beszéljen
nekünk élete legkorábbi szakaszáról, diákéveiről. Kezdjük tehát Szegeddel, ahol 1940. január 17-én meglátta a napvilágot.
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amely egy régebbi közösség életére és mindennapjára vonatkozik, megőriztük, és
későbbenneknagyhasznátvettükaszakmánkban.azilyentudástvegyeslakosságú
területen is és több generációnál meg lehet őrizni. nekem volt szerencsém nagyon
távolraköltözöttemberekkelkülföldöntalálkozni,sazttapasztaltam,hogyhihetetlenül
megrögződött egy olyan kultúra, aminek akkor már nagyon zárvány jellege volt, sőt
olyasmi, ami az ő akkori életmódjuktól igen távol esett. azt az amerikai generációt,
amely’56végénvándoroltkimagyarországról,jólismertem,sokukatszemélyesen.az
őpolitikaibeállítottságuknemzetinekésjobboldalinaknevezhető,azonbangazdasági
beállítottságuk alapján a szőrösszívű kapitalistához és a viszonylag sikeres, de nem
nagyongazdagszőrösszívűkapitalistáhozsorolhatjuklegtöbbjüket.azőkultúrájukata
dISZ, a madISZ, a kommunista ifjúsági mozgalmak, a munkásmozgalmi dalok és a
pestiviccekjelentették,amelyekteljesellentétbenálltakkintiéletmódjukkal.amikor
azonban karácsonykor összegyűltünk – nekem volt ilyen karácsonyi élményem velük
kapcsolatban –, senki sem tudta közülük a mennyből az angyalt, cserében a mint a
mókusfennafán,azúttörőolyvidám…dalocskaszéltébenismertvoltkörükben.eza
fajtaháttéridentitáshihetetlenülérdekestudlenni,éskedvezőkörülményekközöttizolált embereknél is megmarad. Ha mondjuk, valahová elkerül egy nagymama, aki jól
ismerteasajátvilágát,azegykoriéletmódot,amelybeőbeleszületett,éshirtelenanyakábaszakadtkétvagyháromunoka,mondjukbuenosairesben,akkoranagymama
megtanítja őket magyarul, és például részletesen elmeséli nekik egy kárpátaljai falu
életétazelsővilágháborúelőtt.ezeketadolgokatsohanemmesélteelsajátgyerekeinek,mertőketnemérdekelte.anagymamaelmondásaalapjánaztánagyerekekpéldáuleljátszanakegydisznóöléstafényűzőenberendezettpalota26.emeletén,mert
ezthallottákanagymamátólésnagyonérdekesnektalálták.Tulajdonképpenezami
szakmánk,ezeknekatradícióknakabemutatása,ésháténisszerencsésvagyokabból
aszempontból,hogyilyenháttértudásraszerttehettem.
–Hol kezdett iskolába járni?
–budapesten,pontosabbanbudánjártamiskolába.egyházi,evangélikusiskolábankezdtem,ahovavéletlenülkerültem.Rövidesenállamosították,majdkörzetesítették,mindenkiodament,ahovaküldték,éscsaknagynehézségekkellehetettjobbiskolábabejutni.
azakörzet,ahováazéniskolám,aRákócziGimnáziumtartozott,nemvoltmesszetőlünk,
ígyénidejutottambe.azáltalánosiskoláimvegyesekvoltak,ámmostutólagvisszagondolvatudatosítom,hogymilyenérdekesvoltazatársadalmiközeg,ahonnanazosztálytársaimszármaztak.aszülőkközöttmindenféleemberekakadtak:abűnözőktőladeklasszálódottgrófig.agimnáziumnagyonjóáltalánosgimnáziumvolt,majdnemminden
tárgyból sok mindenre megtanítottak bennünket és rendszeresen számon is kérték a
tudást.nekemnagyszerencsémvolt,mertegykisosztálybakerültem,ahováhuszonhármanjártunk.atöbbiosztálylétszámajóvalmeghaladtaaharmincat.
–Milyenek voltak a tanárai? Kire emlékezik szívesen?
–Régivágásútanárainkvoltak,nagyonhálásvagyoknekik.mindigelszoktammondani,hogyazénközépiskolaiosztályfőnökömdr.mádyZoltánvolt,akinagyonsokrétű
tevékenységetfejtettki,többekközöttamagyarfalukutatásunkbaniskezdeményező
szerepevolt,az1930-asévektőlcserkész-ésfalukutatótáborokatszervezett.alegel-
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–Hogyan emlékszik egyetemista éveire?
– 1958-ban kerültem az egyetemre magyar–néprajz szakosként. a stúdiumokat tisztességgel elvégeztem, ezek között voltak jobbak és kevésbé jók, viszont nagyon sok
mástishallgattam,holrendszeresen,holrendszertelenül.Hallgattampéldáulszlavisztikát,germanisztikát,skandinavisztikát,valamintművészettörténetetésegykisrégészetetis.Úgygondoltam,hogyazórarendazértvan,hogykitöltsük,ígyalyukasórákon
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ső,akemseileírást2 cserkészdiákjaivalegyüttkészítette.ezekbenazévekbenGyörffy
István tanszékén népi társadalomrajzot, pontosabban „népi társadalomismeretet”
oktatott,ígyjólismerteanéprajzoskollégákat.azötlet,hogynéprajzszakramenjek,
tőle származott. egykori tanáraink közül csoma Gyula neves didaktikus él még.
latintanárunk volt Szerdahelyi andor, aki körül most valóságos kultusz alakult ki a
RákócziGimnáziumöregdiákjaikörében.éspersze,nememlítettemittmindenkit…el
kellmondanom,hogyaközépiskolábanamodernpedagógiánakvagyamodernirodalom-vagytörténelemszemléletneknyomasemvolt.1958-banazérettséginapján(június16-án)reggelbemondtaarádióahírtnagyImrekivégzéséről.meghallgattuk,hogy
kivégezték nagy Imrét, utána pedig bementünk érettségizni, közben nagyon féltünk,
hogy mi lesz az érettségin. érdekes, hogy még könnyebb is volt az érettségi, mert a
tanárainkjobbantudták,hogyezahírmitjelent,mintmi,ígynemvoltakjóhangulatban. középiskolás koromban részt vettem mindenféle tanulmányi versenyeken, úgyhogy fölvételi nélkül bekerülhettem volna matematikusnak a természettudományi
karra,denekemeszembesemjutottvolnaodajelentkezni.Felvettekerreabölcsészkarra,aholmosttanítok,bárakkoribaneznemvoltegyszerű,mivelsokatszámította
származás. noha én értelmiségi származású voltam, olyan rendesek voltak velem
későbbitanáraim,akikfölvételiztettekbennünket,hogymindenbajnélkülbekerültünk.
azegykorigimnazistaosztálytársakkaltulajdonképpenmaistartjukakapcsolatot,jóllehetigenkülönbözőterületentevékenykedünk.voltaképpennyugdíjbanvagyunkmár:
p.G.(velemáramedveutcaielemibenisegyosztálybajártunk)ésv.e.orvosok,m.G.
agronómus,p.l.máv-tisztviselővolt.Sz.T.nyelvész,v.I.geológus–p.I.pedigévtizedekótauppsalábanél,aholazegyetemiállattenyésztésbenvettrészt.múltnyáronvolt
egy skandinavisztikai kongresszus uppsalában – náluk laktam, sokat beszélgettünk.
Sajnos,mártöbbvoltosztálytársamelhunyt:azállatorvosF.I.,aközgazdászb.Gy.,az
építész d. m., a zenész, majd könyvtáros m. b. a legnevezetesebb lenne köztük
Feldmár andrás, aki 1956 őszén került az osztályba, ám már az év végén külföldre
távozottéssemmikapcsolatotnemtartvelünk.kanadábanlettlélekbúvár,azutóbbi
években többször járt, élt magyarországon és személyiségfejlesztő-tanácsadó irodát
vagyvalamieffélétvezet.Sokszorszerepeltasajtóban,televízióban,könyveijelentek
meg.minthogyazonbanvelünksemmikapcsolatasincs–azegésztörténetkuriózum.
Hasonló kuriózum, hogy a ma is széltében ismert politikai újságíró és kommentátor
avar jánost meg a medve utca elemiből ismerem. nem jártunk egy osztályba, de a
„földrajzszakkörben”együttjeleskedtünk.velelegalábbfélévszázadanembeszéltem.
ugyanezeniskolábólésugyanonnanismeremmályuszkárolyt,anagytörténészmatematikusfiát,akitazértkésőbbisláttam.ésbolberitzpált,akitűnőkatolikusteológusfilozófust, antall józsef gyóntatóját. ővele később is találkoztunk. ő segített abban,
hogy kiváló szakember adja le hallgatóinknak a katolikus vallási néprajzot. persze,
mindezvéletlen,ámjelzi,milyenfurcsakapcsolatoklehetőségeitadtákaziskolák...
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isbeültemkülönbözőelőadásokra,úgyhogynagyonkellemesenteltazidő,azember
sokattanult.egyidőutánkiderült,hogynemszabadfölvennitúlsokórát,úgyhogyezek
utánjónéhányórátnemírtambeazindexbe.Tehátteljesenkötetlenülazemberazt
tanulta, ami érdekelte. középiskolás koromban a tanáraink egyszerűen beneveztek
bennünketmindenféletanulmányiversenyre,tehátnemiskérdezték,hogyakarunk-e
versenyezni.ezhasonlóanfolytatódottittazegyetemenis,ígyrésztvettünkkülönféle
diákköriversenyeken.engemazirodalommindigérdekelt,ígyénazirodalmidiákkörnekvoltamvalamiféleelnöke.Sokatolvastunk,saztmondhatom,hogyazageneráció,
amihezénistartoztam,hihetetlenülszéleskörűtudásratettszert,mindenfélenyelveketistanultunk,aminekkésőbbnagyhasznátvettük.mieztanyelvtudástakorábbi
többgenerációs értelmiségi családok gyerekeitől eltérően nem hazulról hoztuk
magunkkal,hanemmagunktanultukmegésegymástszórakoztattuk.
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–Kik voltak az évfolyamtársai az egyetemen? Említene néhány ismertebb nevet?
–évfolyamtársamvoltkrízaIldikó,dömötörákos,Gémesbalázs,békefimargit,dejó
kapcsolatbanvoltunkakétévfolyammalfeljebbjárókisbáneszterrel,pócsévávalés
csalogZsolttalis.
– Bár nem említette, de a bibliográfiájából kiderül, hogy már hallgató korában több
tudományos írása is megjelent. Ortutay Gyula közelmúltban megjelent Naplóiból is
tudomást szerezhetünk arról, hogy tehetségesnek tartotta Önt és több feladattal is
megbízta.
–ortutaynakrészbenénis„rendeztem”azotthonikönyvtárát,éskésőbbúgyalakult,
hogyabibliográfiájaösszeállításábanissegítettem,deatanulmányköteteiszerkesztésében is részt vettem. akkor még az egyetemen az ötödik évfolyam gyakorlati évnek
számított, tulajdonképpen ekkor kerültem személyes kapcsolatba a néprajzi
múzeumban(ezazintézményakkormégakönyveskálmánkörútonvolt)többkollégávalis,mintpéldáulkovácságnessel,ugyanisekkorkészültanépmese-katalógus,így
énisbedolgoztam.debejárhattampéldáulFéleditmúzeumidolgozószobájábaésa
textilraktárába is, megismerhettem a diószegi vilmos által gyűjtött, sámánizmussal
kapcsolatos anyagot is, és folytathatnám. Többek közt akkor kerültem kapcsolatba
erdélyiZsuzsannával,pesovárernővelésmartinGyörggyelis.azötödiktanévmásodik
félévbenaRadnótimiklósGimnáziumbangyakoroltam,itttanultekkornagyIlonaés
verebélyikincsőis,akikkésőbbugyancsaknéprajzkutatóklettek.
–Aztán később a néprajzkutató Verebélyi Kincső a Tanár Úr felesége és kollégája lett…
De folytassuk az egyetemi évekkel! A szakdolgozatát milyen témából írta?
–amagyarnépmesestílusavoltatéma,eznyomtatásbaneddigmégnemjelentmeg.
„mintolysoknagyívű”dolgozat,ezsemkészültelteljesen.azelejénkommunikációelméleti,akkormoderneszmefuttatásvolt,majdamese„címezésével”foglalkoztam.
nem sok sikert értem el vele. egyik tanárom a következő levéllel küldte tovább
ortutayhoz: „kedves Gyula, én még életemben ilyen hülyeséget nem olvastam…”
ortutaynaknyilvánmégrosszabbvéleményelehetett,debecsületéreszólvánazértrögtön„jeles”minősítésselengedtetovább…
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–Hogyan alakult a sorsa az egyetem elvégzése után? Úgy tudom, kitüntetéses diplomával távozott onnan.
–1963-banvégeztemelazegyetemet,akkorabölcsészkaronkampányszerűenmajdnem minden tanszékre gyakornokot vagy tanársegédet kellett fölvenni, úgyhogy legalábbtizenötévfolyamtársammaradtbentakülönbözőtanszékeken,ígynekemállásgondomsosemvolt.olyannyiranemvolt,hogynemcsakafolklórtanszékenajánlották
fölagyakornokiállást,hanemapesti régimagyarirodalmitanszékenis,deGundabéla
debrecenbeishívott.pestenlaktam,teháttermészetesenittismaradtam.mégabban
is nagy szerencsém volt, hogy egy másodpercig sem voltam katona, amit egyébként
elmondhatatlanulfelesleges időrablódolognakvéltem,ésahogymásokelbeszéléseibőlutólagértesültem,avalóságmégazénelképzeléseimtőlisszörnyűbbvolt.
–Kik voltak az első tanítványai? Említene néhány olyan nevet, akik később neves kutatókká váltak?

–Kik voltak hallgatói a határon túli magyarok közül?
– két első szlovákiai hallgatónk néptáncos volt, a Sebők házaspár, ők azért jöttek
magyarországra,hogymartinGyörgyszárnyaialattmindentmegtanuljanakanéptáncról. amikor itt végeztek, sikerült elérni, hogy bekerüljenek a Szlovák Tudományos
akadémianéprajzikutatóintézetébepozsonyba,deutánaszintemindjártdisszidáltak
Svájcba, amiből mindkét oldalon eget verő botrányok voltak. Hallgatóm volt még b.
kovácsIstvánésliszkajózsefis,őkmindkettenszépenhazamentekazegyetemután,
amiígyhelyes.perszeakadtakolyanokis,akikittmaradtak.avajdaságbólisvoltak
tehetségeshallgatóim,példáulbeszédesvaléria,jungkároly,klamárZoltán,később
Raffaijuditvagypappárpád,közülüktöbbennálunkdoktoráltak.SzlovéniábólHalász
albertetemlíthetném.voltakerdélyihallgatókis,devietnamból,Finnországból,észtországbólésamerikábólis,devalamennyitmostnemsorolomfel…
–Egész életét az ELTE Folklore Tanszékén töltötte, ahol hetvenéves koráig volt munkaviszonyban…
–énszépenvégigjártamaszamárlétrát,ésmost,január15-énküldtekelnyugdíjba.
Tanszékvezetőifunkciótazember65éveskoráigtölthetbe,tanítaniezutánistaníthat
egészenhetvenéveskoráig,deazutánmárelkellmenniazegyetemről.éneztnagyon
jómegoldásnaktartom.azttartomproblematikusnak,hogyha–mintazénesetemben
–egyegyetemitanárkilépazegyetemforgóajtaján,akkorugyanazonaforgóajtónnem
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–elsőfolkloristahallgatómvoltpéldáulküllősImola(amáraRadnótiGimnáziumból
ismert nagy Ilona), Szemerkényi ágnes, Tátrai Zsuzsanna, kovács ákos, a nyelvész
balázs Géza, hogy csak néhányat említsek. a magyar és skandinavisztika szakosok
közülemlíthetnémbaloghanikót,ácspétert,kunoslászlótvagyamagyarirodalomból
kapitányágnestéskapitányGábort.detanítottamazíróházaspárt:mezeykatalintés
oláhjánost, kerényiFerencet,atkárijánost,petriGyörgyötésSzörényilászlótis,most
hirtelenőkjutottakeszembe,demégvoltaksokanmásokis,akikismertemberekés
megemlíthetnémőket.
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jönberögtönegykövetkezőegyetemitanár.azabaj,hogyezekazállásokörökreszűnnek meg. Tehát az a szisztéma sokkal jobb volt: amikor én bekerültem a tanszékre:
akkoratanszékvezetőortutayGyulavolt,aki1910-benszületett,azőelsőbeosztottja
déghlindavolt,aki1920-banszületett,akövetkezővoltkatonaImre,aki1930-ban
született,ésakkorjöttemén,aki1940-ben.voltegyszukcesszivitás,amirőlmamár
nembeszélhetünk.

Fórum Társadalomtudományi Szemle, XII. évfolyam 2010/2, Somorja

–A tanár úrnak pályafutása során alkalma nyílt kapcsolatba lépni nagyon sok európai
néprajzi tanszékkel, s annak köszönhetően, hogy nagyon sok nyelven beszél és olvas,
nagy rálátása van az európai néprajzi és folklórkutatásra. Hogyan látja a magyar folklórkutatás helyzetét európai viszonylatban?
–amikorelkezdtemegyetemipályámat,európábanszintemindenüttigenjónéprajzifolklorisztikaitanszékekvoltak.ezekrendszeresstúdiumokvoltak,tehátanéprajzisés
afolklorisztikaisegyrendesegyetemiszakvolt,aprofesszoroknagyrészetársadalmilagjelentőspozíciótképviselt.azegyetemitanárságrangvolt,elismerttársadalmirang.
voltlehetőségkülönbözőkutatásokra.az1960-asévekelejétőlanemzetközikapcsolatokegyreszélesebbéváltak,tehátmiisekkorkezdtünkkülföldreutazni.az1950-es
évekmásodikfelébenépítettekkikülönfélekapcsolatokatazénfőnökeimi,mintpéldául ortutay Gyula, de Gunda béla és mások is. ők megteremtettek számunkra egy
nemzetközihátteret,egykapcsolatrendszert,amitaztánmiisfokozatosankiszélesítettünk,újkollégákkalismerkedtünk.Havalaholeurópábanaztmondtam,hogypesten
végeztemésortutaytanszékéndolgozom,azjóajánlólevélnekszámított.mivelmivoltunktulajdonképpenaháborúutánielsőilyenfiatalgenerációtagjai,akikmárkülföldre utazhattunk, megszerettek bennünket és mindenki meg akart velünk ismerkedni.
Felkészültnektartottakminket,tehátnagyonjó,gyakranbarátikapcsolatokalakultak
ki.kölcsönösenmeglátogattuk,sőtotthonisvendégülláttukegymást,amainapigszívesenemlékszünkvisszaezekreazidőkreazzalanéhánykollegával,akikmégélnek.
magyarországon1948–1949-benkövetkezettbeatudományok,azoktatásésazegyetemátszervezésenagyonsokolyanmodernizálással,amireégetőszükségvolt.ennek
azonbansokhátulütőjeisvolt.abbanazidőbenbizonyoskorábbiintézményekromjain, azok folytatásaként kialakul például a magyar nyelvtudományi, irodalomtörténeti,
történettudományiésegyébmáskutatóintézetihálózat.Sajnos,ebbőlbizonyostudományágak furcsa módon vagy kimaradtak, vagy csak jóval később kerültek be. Ilyen
voltpéldáularégészetésanéprajzis.anéprajznak1966-ignemvoltakadémiaikutatóintézménye,bárakadémiaikutatóstátusokakkormárléteztekéstulajdonképpen
munkaisfolyt.azakadémiaiintézményihálózatlétrejötteutánanemzetközikapcsolatok, a külföldi utazások lehetősége és az anyagi háttér ezeknél az intézményeknél
voltmeg.Tehátégésföldkülönbségvoltazakadémiainéprajzikutatóintézetekvagy
-csoportok és az egyetemek között. az intézeti alkalmazottaknak évente számtalan
lehetőségük nyílt külföldi kutatóutakra a kulturális akadémiai egyezmény keretében
megszabott kutatóhónapoknak köszönhetően. mi Soroksárig sem tudtunk elmenni,
mertazegyetemavillamosjegyetsemfizette.Tehátaszakmaifeladatoknemcsupán
áttevődtekakutatóintézetbe,hanemezutánottisfogalmazódtakmeg.Ilyenvoltpéldáulamagyarnéprajzikutatásbananéprajziatlasz,későbbalexikon,néprajzikézikönyvek,ésmégtovábbsorolhatnám,milyentervfeladatokvoltak,amelyeketszerintem
azegésznéprajzosszakmánakegyüttesenkellettvolnamegoldania.Sajnos,ebbőlaz
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–Hogyan ítéli meg a mai magyar folklórkutatás eredményeit, perspektíváit, Ön szerint
melyek azok az irányok, amelyeket preferálni kellene?
–atémákésmódszereknagyonfontosak,amelyekkelafolklorisztikavagyanéprajz
foglalkozik, s az is, hogy ezek miképpen módosultak az utóbbi évtizedekben.
véleményemszerintamagyarnéprajzésafolklorisztikaisaz1930-asévektőlegyfajta
sikertörténetnektekinthető.nagyonsokkitűnőenképzett,színvonalasandolgozókutatótevékenykedett-tevékenykedik,rendszeresenjelentekésjelennekmegakülönféle
publikációk,tulajdonképpensohasenkitnemgátoltakabban,hogyjóműveketírjon.
Talánaz1950-esévekelejénvoltegyolyanrövidperiódus,amikornagyonsoktémával
vagy nem foglalkozott senki, vagy pedig nem is volt ajánlatos foglalkozni néhánnyal:
mintpéldáulavallásinéprajz.ekkornéhánytémakutatásátjobbanforszírozták,mint
példáulaszocialistafaluésazakkoriéletmód,amunkáséletmódkutatása.akollégák
eliskezdtékazilyenjellegűkutatásokat,deegyidőutánegyrejobbanlátták,hogyaz
általukmegismertésösszegyűjtöttadatokközölhetetlenek.nemcsakazért,mertaz
„ittvanmárakánaán”megállapítássalhomlokegyenestellenkezőekvoltak.azakkori
felsőtársadalmivezetésnekugyanisabbanazidőbenmégannáliskevesebbfogalma
voltavidékiéletről,mintakétvilágháborúközöttiidőszakvezetőrétegének.nemvol-
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egyetemet rendszeresen kihagyták, ami véleményem szerint emberi inkollegialitásról
tanúskodik.abbanazesetbenpersze,amikorahosszúéveksoránnemkészültekel
valamivel,természetesenbennünketkértekfelahiányzóanyagmegírására.azt,hogy
miképpenváltozottanéprajznakaszerepeezekbenazévtizedekben,éncsakegyetemiperspektívábóltudommegítélni,éselképzelhető,hogybenyomásaimmásszakterületekrevonatkoztatvaérvénytelenek.végeláthatatlan,hosszúlistáttudnékfelsorolni,
hogymáraeurópábanholszűntekmegezekakutatásilehetőségek.Hogyszűntekmeg
akutatásokanorvég,asvéd,anémetazosztrákstb.egyetemeken.anéprajzesetébenazegyetemekésamúzeumokvoltakugyanisazokahelyek,aholkorábbanafontospublikációk,kiadványokmegszülettek.az1980-asévekbenazegyetemenahallgatók létszáma nagyon megnőtt. körülbelül úgy másfél évtizede, amikor miskolcon
elindultakultúrantropológiaijellegűnéprajzioktatás,valamilyenjubileumalkalmából
meghívtak,hogytartsakottünnepielőadást.amikoraportásútbaigazított,hogyhová
kellmennem,ésrátaláltamegyamfiteátrumszerűhelyiségre,aholvagyháromszázan
ültek,azthittem,rosszhelyenjárokésvisszamentemaportáshoz,hogyismétútbaigazítástkérjek.kiderült,hogyjóhelyrenyitottambe,akkorugyaniséppenennyikultúrantropológus-hallgatóvoltmiskolcon.mostegyárnyalatnyitmegváltozottahelyzet,de
hátígyisnagyakülönbségakorábbiidőszakhozképest.ugyanishaharmincanjönnek
be egy órára, akkor szívem szerint adnék ennek a társaságnak valamilyen általános
műveltséget, ami egyre inkább hiányzik belőlük, másrészt kiemelném közülük azt a
néhány,két-háromtehetségeset,akikvalóbanérdeklődnekaszakmairántésszívesen
foglalkoznánakéletükvégéigezzel.énanéprajzszakotegyolyanévfolyambanvégeztem,aholöten-hatanvoltunk.ezaztjelenti,hogymindenfélévbenmindtárgyinéprajzból,mindfolklórbólkét-kétdolgozatotkellettírnunk.Hatízenlettünkvolna,csakegyet
kellett volna. Ha háromszázan vagy harmincan ülnek bent, az már teljesen mindegy,
mertfelsemtételezhetem,hogyaztabizonyoskönyvet,amelyrőlszóvan,elolvasták.
egykönyvnemháromszázvagyharminc,hanemmaximumkétpéldánybanvanmega
könyvtárban.Ittóriásiaváltozás.
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takismereteikamagyarfalunyomoráról,mertnembeszélteknekikerről,vagyegyszerűentudnisemakartakróla.Teoretikusanisképteleneklettekvolnafelfognivalamit.
Hapéldául1951-benvagy1952-benmegjelentvolnavalakiRévaijózsefnél,akinem
voltbutaember,vagyRákosinál,akiszinténnemvoltbutaember,ésaztmondtavolna,
hogyamagyarfalubanrengeteginnovatívjelenségbukkantföl,ezttámogatnikellene,
vagyéppenaztmondtavolna,hogytovábbraisélatradicionálisparasztföldimádata
és ezt figyelembe kellene venni, egyik érvet sem értették volna meg. Föl sem fogták
volna,hogytulajdonképpenmitismondanaknekik.ekkorideológiaiokokbólegészen
másvoltakultúrpolitika,deeztapárévetésbizonyostémákatleszámítvaamagyar
néprajzazzalfoglalkozottésaztírt,amitakart.ezutánegytörténetifordulatkövetkezettbe,amelyelsősorbanTálasiIstvánhozfűződik,akia mégGyörffyIstvánnálisemlegetett ötletet tárgyalta újból, miszerint mi valamiféle nomád életmódot hoztunk
magunkkalazőshazából,ésennekanomádéletmódnakanyomaiméga20.század
elejénismegvannakamagyarpusztákon.ebbenvannémiigazság,deezajelenség
nemúgytörtént,hogymindentörténetikorszakbanváltozatlanulmegvolt,hanemúgy,
hogybizonyosrégietapokatőrzöttmeg.ezzelszembenaTálasi-iskolatémakéntkiadtaazaratás,akukorica,apaprika,aburgonya,akapásnövényekmegjelenését,amelyekrőlépeszűembernemállíthatta,hogymiaburgonyátmegakukoricátazőshazából hoztuk magunkkal, és mondjuk lóháton termesztettük a szegedi fűszerpaprikát.
valóditörténetiségetkutattaktehát,ésnagyonsokterületenennekköszönhetőenjól
előrehaladt a kutatás, máig hasznosítjuk az akkor felderített ismereteket. ahol nem
lehetettvalamittudni–jelenesetbenahonfoglaláskora–,ottamagyarnéprajzhallgatott,nemgyártotttudománytalanelméleteket.ugyanebbenazidőbenafolklorisztika
is atörténetiségszempontjábólkutattaatémákat.amagyarfolklórszámosjelenségét
nemigazánnemzetköziperspektívábólvizsgálta,sőtolyanromantikuselgondolásokat
hangoztatott, miszerint minden igazi kulturális érték a néptől származik, meg ehhez
hasonlók. amikor a 1960-as évek közepén fölmerült a gondolat, hogy Hoffmann
Tamássalegyüttkészítsünkamagyarnépikultúrárólegytörténelmikeresztmetszetet,
akkor az első reakcióm az volt, hogy igen, de csak abban az esetben, ha Hoffmann
Tamásvagybárkimásmegírjaatárgyi-néprajzitörténetetapjaitamagyarnépikultúráravonatkozóan,ésahhozénmármegtudomírniamagyarfolklórtörténetét.aztán
HoffmannTamásnemvállaltaadolgot,ésénközöltem,hogyenélkülénsemtudom
megírniamunkát.későbbaztánaz1980-asévekbenazaddigikutatásieredmények
fényébenújragondoltamadolgotéskijelentettem,hogyazakkorrahozzáférhetőanyag
alapjánmármeglehetneírniamagyar folklórtörténtérőlszólókötetet.
– A magyar folklór című kötet 1998-ban jelent meg, amelyet Ön szerkesztett, illetve
több fejezetét is Ön írta, s nemzetközi viszonylatban is egy nagyon fontos kiadványként
jelezik, nem beszélve az egyetemi oktatásban betöltött hiánypótló szerepéről.
–mivelnagymennyiségűanyaggyűltössze,éstöbbinterpretációisszületett,ennek
alapjánmárlehetőségnyílottegytörténetifejlődésbemutatására.ortutayGyulavalamikorahatvanasévekfordulójánírtegyáttekintéstamagyarnépmeséről.az1960banmegjelentMagyar népmese címűkötetközismertbevezetésérőlvanszó,amelyben már szerepeltek történeti utalások. ezeknek a történeti utalásoknak a konkrét
adattartalma azonban tarthatatlan, ezt nyugodt lélekkel kijelenthetem. viszont tény,
hogylehetőségetadottaproblémaalaposabbvégiggondolásához.amikormiA magyar
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–Ha már az „apró műfajoknál” tartunk, a Tanár Úr is hozzájárult a közmondás-kutatáshoz, hiszen az idősebb Pieter Brueghel festménye alapján egy nagyon figyelemreméltó és a közmondáskutatás szempontjából fontos tanulmányt írt.3
–eztnagyonrégenírtam,ésbevallom,énisbüszkevagyokrá.azidőspieterbrueghel
Flamand közmondások címűközismertfestményevoltazalapjaennekatanulmánynak. azt azonban megjegyezném, hogy ezek tulajdonképpen nem is közmondások,
hanemszóláshasonlatok.anemzetközifolklorisztikalegkiválóbbszakértőimára19.
századtól szinte napjainkig azt próbálták megfejteni, hogy a festményen látható jelenetek melyik közmondással vagy pontosabban szóláshasonlattal azonosíthatók.
Százegynéhány szöveget tudtak kimutatni. Hangsúlyozni kell, hogy brueghelnek ez a
festményekorábbi,mintalegrégebbenföljegyzettmagyarproverbium.énmegnéztem,
vajonhánymagyarmagyarázatottudunkmiezekhezaflamandközmondásokhozadni,
ésarraazeredményrejutottam,hogynagyjábólegyjóharmadáttudjukmagyaradatokkalmegfejteni.aminemaztjelenti,hogyvalamelyikszövegrőlvagyábrázolásrólén
aztállítom,hogyaztaközmondástarraésarraakorralehetmagyarországondatálni,
hanemaztakövetkeztetéstvontamle,miszerintazakkorinyugat-európábanabbanaz
időbenmegtalálható,viszonylagáltalánosnaktekinthetőanyagegyharmadrészeami
proverbiumkincsünkben is megtalálható. ezek azonban nem úgy keletkeztek, hogy a
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folklór címűegyetemitankönyveketállítottukössze,amagyarnépmesérőlszólófejezetben először bemutattuk a világ népmeséinek történetét és utána következett a
magyarnépmesetörténeténekáttekintéseaközépkortólnapjainkig.ortutayaztisleírta, amiről tulajdonképpen semmit sem tudtunk. ezt ugye nem lehet megtenni.
Szerencséreforráskéntnagyonsokrégiművelődéstörténetiésfolklorisztikaianyagis
rendelkezésünkreáll.ezeketmamárbetudjukilleszteniavalóditörténetiadatokvalóditörténetisorrendjébeésezígymárnemspekulatívjellegű.azt,hogyaműköltészet
ésnépköltészet,akéziratosköltészetésafolklórösszefüggegymással,sohaépeszű
embernemtagadta.amiótaelkezdődötta18.századvégénsok-sokpéldányban,soksokvariánsbanfönnmaradtszövegekkiadása,ezközköltészetnévenkerültbeaköztudatba.Hihetetlenülgazdaganyagállrendelkezésünkre,olyanszöveganyag,aholmindenegyesszövegnélésannakvariánsaináltulajdonképpenkülönkelleneminősíteni,
hogyazadottpillanatbanatársadalmilétránakmelyikfokátképviseli.akutatásezta
19. század elejéig nyugodt lélekkel vissza tudja követni. persze még mindig vannak
fehérfoltok,sőtnagyonfurcsafehérfoltok.Ilyenekpéldáulamagyarnépdalszövegek.
amit a legkevésbé ismerünk a strófikusnem-szokáshoz kapcsolódó dalanyagból (én
nagyonóvatosanhasználomaztaszót,hogy„líraidal”),azaz1850és1890közötti
korszak.megvannakapublikációk,eztisnagyonjólennemárösszefoglalni,megírni,
remélem,hogyerreissorkerülegyszer.magyarországonsokáignemvolttalálóskérdés-kutatássem.mostvégreösszevangyűjtveazanyag,máranyomdábanvan,azis
lehet,hogykét-háromhétenbelülmegjelenikakötet,amelyaz1840-esévektőlazelső
világháborúigamagyartalálóskérdésekantológiájalesz.[anépszerűváltozatazinterjúkészítésénekidőpontjautánmegjelent:varghakatalin:Találóskérdések.budapest,
Tintakönyvkiadó,2010.–l.j.I.megj.]ennekazanyagnakköszönhetőenatémákváltozásátisfigyelemmelkísérhetjük,bárazalegnagyobbérdeme,hogynagyonrégi.a
szövegakkori,amikoraztföljegyezték,ésénmégegyhéttel,nemhogyegyévvelelőbbrenemdatáloksemmit,amitnemtudokbizonyítani,alátámasztani.
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brueghel-festménnyeljártakkörbeamagyarparasztokésarróltaláltakkiközmondásokat.arrólaközöseurópaiismeretanyagrólvanszó,amelyilyenformábannálunka
19.századiszövegekbenjelentmeg,sezösszetartozik.egymásikugyanilyenpélda,
amit most mélyebben nem részletezek, az exemplumok kérdése. a nagy európai
exemplumgyűjtemények között ott van Temesvári pelbárté és laskai osváté.
Temesvári, ha úgy tetszik, valamivel eredetibb, s megállapíthatjuk, hogy az európai
középkor végi exemplumanyagnak körülbelül egyharmad része megvan Temesvári
kötetében is, vagyis a nála található szövegek körülbelül egyharmad része európainemzetközi.paczolayGyula,akikülönbennemfolkloristakéntindult,évekóta,mondhatnámévtizedekótakészítibaranyaidecsimagyarközmondásgyűjteményénekkritikaikiadását.azösszesszövegnekaváltozataitnyomontudjukkövetniattól,hogyaz
adottmegfogalmazáshogyanjelenikmeg,alakulát.Hihetetlenülgazdaganyag,ráadásulezekakisműfajokazértolyanfontosakafolklorisztikaszámára,mertittmagyar
nyelvűadatokrólvanszó.Haadottegykonkrétcsehközmondás,aztmorvára,szlovákra, sziléziaira, tizenhatféle lengyel dialektusra, beloruszra, oroszra vagy kamcsatkai
oroszrastb.lelehetfordítaniegypercalatt.nemsokészkellehhez,ámezmagyarul
nem megy. vagyis ha nekünk megvan egy európai proverbiumunk magyarul, és ez a
magyarszövegmegtalálhatóakésőbbigyűjteményekben,akkortudjuk,hogyeztvalakitalálóan lefordítottamagyarra,ésmáigazthasználjuk,tehátazeurópaifolklorisztika
szempontjábóladottegyegészenkiválómagyaranyag,csaktudnunkkell,hogyebben
mitkellkutatnunk.
–Melyek lennének még azok a fontos területek, amelyek kutatását szorgalmazni kellene?
– az előbbiekhez még hozzátenném, hogy az 1960-as évekhez képest a folklorisztika
helyzetesokatváltozott.mamagyarországonnagyszerűenlehetművelnimagyartörténetifolklorisztikát,természetesenamennyibenakutatónakmegvannakehhezakellőfilológiaiéskomparatívismeretei.afolklorisztikávalharmincévvelezelőttnemlehetettúgyfoglalkozni,mintma,merthiányoztakamamármeglevőismeretek.amásikdolog,amitszerintemkutatnikell,azokazújjelenségek.Ittvanpéldáulazakkulturácó.azújjelenségek
vizsgálatához,azthiszem,régenisvoltakmodellek,ittvanpéldáulafolklorizmusfogalma.énafolklorizmustnemmintjelenséget,ésnemegyetlenfogalomként,hanemkomplexjelenségkéntmutatombe.Teháthaaztmondom,hogyvanfolklórésvananemfolklór,akkorteljesenmindegy,hogymiazanemfolklór,éshavalamiafolklórbólanemfolklórbaeljut,azafolklorizmus.viszonthaanemfolklórbóljutelafolklórba,azafolklorizálódás.nemegyetlenfogalomlétezik,hanemtöbb,ésezekközöttlétezikdialektikusmozgás.ezaz,amitanemzetközikutatásnemszokottfigyelembevenni,kivévenéhánykollégát,akikolvastákanálunkerrőlmegjelentmunkákat.aszlovákkollégákkal,például
milanleščákkalésmásokkaljóazegyüttműködésezenaterületen,együttdolgoztukezekenafogalmakon.4 amásikdolog,amiamagyarfolklorizmuskutatástmegkülönböztetia
többitől,hogynálunkeznemértékfogalom.amiénktőlkülönösenanémetfolklorizmuskutatástérel.ottúgydolgoztákkiafolklorizmuskritikaifogalmát,hogyazvalaminevetséges,falsideológiákszolgálatábanállóéshamisjelenség.emlékszem,amikorazakkor
Hermann bausinger által vezetett tanszéken Tübingenben kellett előadást tartanom a
folklorizmusról:bausingerúgykonferáltbeengem,hogyittkövetkezikxy,akiszerinta
folklorizmusnemabbóláll,hogyidősödőbajoröregurakbőrnadrágban,vadászkalapban
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hétvégénugrándoznakésjódliznakahegyekben,hanemafolklorizmuspozitívformákat
isölt,úgymintbartókésmásokműveiben.ugyanezt,vagyishogyezkülönböztetimega
magyarfolklorizmusfelfogástazövékétől,legutóbbidénjanuárközepénnekemküldött
üzenetébenugyanúgymegismétli,ugyanolyanpozitívmódon.Tehátezisegyszemléletbeli különbség. elmondhatom, hogy szerencsére a korábbi időszakhoz képest ma már
sokkal színvonalasabb a történeti folklorisztikánk, mint más országokban. Itt az igazi
probléma,hogyanminősítjükaztatársadalmiközeget,aholezekajelenségekelőfordulnak.vagyisakérdésaz,hogyazta közeget,amibenmiakorábbiparasztikultúránakmegfelelőjelenségeketkeressük,hogyannevezzük,hogyaninterpretáljuk.Tehátnemafolklorizmusjelenségeketvagynemazolyanmodernjelenségeket,mintpéldáulafénymásoló megjelenése, vagy az olyan leveleket, üzeneteket, amelyek a variálódásban meg a
humorbanafolklórkorábbiformáihozképestfejlődtekvagymegjelentek,mintpéldáulaz
internetútjánküldöttlánclevelek.

–megjelentegytechnika,amelyiklehetővéteszegyolyantípusúinformációterjedést,
amitkorábbanismegtudtunkfigyelni.vagyittvannakpéldádulazsms-ekvagyanagyközönség számára készülő magánblogok. egészen biztos, hogy ezeknek a megfogalmazásában, tematikájában és a szerkezetében stb. olyan elemek is megtalálhatók,
amelyekatradicionáliskultúrábólöröklődtekát.akérdésaz,hogyannevezzükezta
kultúrát.az,hogyaparasztilakodalombanviszonylagkésőnjelennekmegahivatásos
fényképészek,azifjúpárvagyajegyesekmárfényképezkednek,dealakodalomban
mégnincsenekképek,aztánmegjelennekaképek,aztánmagukarésztvevőkkészítik
afényképeket,aztánavideótéskitudja,mittalálnakkimégajövőben.Tehátnemez
afajtaszukcesszivitásakérdés,hanemhogymineknevezzükezt,bárakáraztismondhatjuk,ennekaterminusnakamegtalálásatalánnemafolkloristavagyanéprajzkutatófeladata.Igaz,néhányesetbenőkispróbálkoztakezzel,mintpéldáulerdeiFerenc.
„utóparaszti” meg hasonló kategóriákat használtak, ami vagy pontos, vagy nem, de
szerencsésebbmegoldás,hanemaztmondjukpéldául,hogyszocialistamezőgazdaság. véleményem szerint a posztparaszti sem megfelelő, de az utóparaszti sem. a
magyarnéprajzvagymagyarfolklórszempontjábólakkorlehetmegragadniajelenséget, ha egyszerre vizsgáljuk pl. a mátyusföldön, a kárpátalján, a Szilágyságban vagy
Székelyudvarhelyen, a bácskában meg a bánátban és Szlovéniában a szlovéniai
magyaroknális.ugyanezekatendenciákjelenlegeltérőenmódosulnak,mégistalálni
bennükvalamiközöset.ezzelkapcsolatbanmindigelszoktammesélni,hogymitöbbszörisjártunkvolttanítványom,Halászalbertjóvoltábóllendvakörnyékén.egyalkalommal az egyik adatközlőt kerestük. az említett Halász alberttel egy olyan autóval
mentünk, amiről azt sem tudtam megállapítani, hogy milyen típusú, csak azt, hogy
nagy, szürke, modern. és ezzel az autóval kerestük az adatközlőt. az adatközlő egy
hasonló színvonalú autóval ment el hazulról, bankba, tehát mi a folklóradatközlőt
mondjukegymercedesszelüldözzük,akiachevroletjénmegyelőttünk,deezzelszembenottvanakárpátaljaifalusimagyarésnemcsakafalusiszegénység,megamoldvaicsángókszörnyűgazdaságihelyzete.akérdésaz,hogymiazakategória,ahogyan
ma, 2010-ben ezeket a jelenségeket egy kalap alá fogjuk: ezen kell törni a fejünket.
bevallom,nekemsincssokötletem.
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–Mi a véleménye arról, hogy a rendszerváltás után egyre nagyobb mértékben, sőt az
utóbbi néhány évben különösen felerősödött és egyre jobban terjed a romantikus néprajzi szemlélet, terjed a rovásírás, évek óta már nemzetközi rovásírásversenyt is rendeznek. Egyre nagyobb teret hódítanak a különféle délibábos teóriák, a tudománytalan
elméletek terjesztői egyre hangosabbak. Ön mivel magyarázza, hogy az emberek ennyire fogékonyak tudománytalan elméletekre? Annak ellenére, hogy a néprajzkutatás óriási eredményeket ért el a romantikus kezdetektől, az emberek zöme – a képzett értelmiségiek is – a néprajz szó hallatán mégis az ősiségre, a nemzeti specifikumra asszociál, és a tévécsatornákban is egyre inkább ezt az irányvonalat preferálják?
–eznagyonbonyolultjelenség,ésakármelyikrészévelfoglalkozikisazember,minden
esetbennagyonkörültekintően,óvatosanlehetbármitismondani.azthiszem,hogyaz
egyetemenmieztpróbáltukcsinálni.anéprajzszakma,ittkonkrétismeretek,tudományos tények vannak. ezt a jelenségek különféleképpen lehet interpretálni, de a tudománykereténbelül.afantazmagóriáknemtartoznakide,aztazemberóránésazelőadásokonésmásholismegpróbáljaamagahelyéretenni,eltávolítanitőleazokat,akik
talánebbenhisznek.ennekajelenségneknagyonsokféleokavan,ésegyébkéntnem
csaknálunkvanígy.Teháteztarendszerváltozássalvagyamagyarokizolálthelyzetével,
Trianonnal vagy azzal, hogy valakik összeesküdtek az igaz magyar kultúra ellen, nem
lehetmagyarázni.nagyonnehézbármitismondani,mertakármilyenfogalmathasznál
valaki,azzalafogalommalkapcsolatbanislehetmegjegyzésttenni.amiaromantikus
kifejezéstilleti:azeurópainéprajzésafolklorisztikaszempontjábólkülönösenaszószorosértelmébenvettromantikaelőtt,a18.századtólaszószorosértelmébenvettromantika után, tehát a 19. század végéig a folklorisztika szinte mindent a romantikának
köszönhet.Tehátazénszámomraaromantikusfolklorisztikadicsérőszó.
–Ilyen értelemben igen, de én arra értettem, hogy a romantikus néprajzi szemléletmód
is hozzájárul a különböző tévhitekre alapozott teóriák terjedéséhez.
–nos,ennekajelenségnekamegmagyarázásáramiegyrosszszakmavagyunk…
–Tudom, hogy ennek az ideológiai szempontból eléggé veszélyes felfogásnak az elemzésére, magyarázatára nem a néprajz hivatott, azonban sokszor maguk a néprajzi diplomával rendelkező egyének is terjesztik…
–erremegintaztmondom,hogymiafolklórralfoglalkozunk,nempedigazembernek
a gyógyításával, és nem a genetikai ismereteit vagy egyebeket vesszük figyelembe,
mertakkorelmeorvosértlehetnekiáltani,hiszenezeknemcsakhogytévhitek,hanem
elképesztőszamárságokis.ugyanakkorakultúrábanamagahelyénottvannakezeka
jelenségek,shaegyilletékestudósaztmondja,hogyvalaminemjó,merttudománytalan, én biztos nem fogom azt mondani mint folklorista, hogy valami nem jó, mert
tudománytalan,ugyanisénjelenségkéntítélemmeg.egyébkéntafolklór99%-atudománytalan,ésattólamagahelyénnagyonjólvan.amiigazánszörnyű,azaz,hogyha
valaki tudja ezt, netalántán egyetemi képzésben részesült, és ennek ellenére beáll
szélhámosnak,nosazrémesdolog.
–Ráadásul ideológiai szempontból is nagyon veszélyes.
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–veszélyes,mertbutít,ésugyeatömegkommunikációisnagyonsokszempontbólfelelősezért.amikorgenerációkkalezelőttvetítetteatévénálunkaRobinHoodcíműfilmsorozatotagyerekeknek,akkoregyidőutánazadáselőttmegadásutánisfigyelmeztettékanézőket,hogyagyerekeknelövöldözzenek,ugyanisazok,amikormégszinte
végetsemértazadás,aházilagkészítettnyíllalésíjjallövöldöztékegymást,aszemorvosok legnagyobb bánatára. jelen esetben mi a teendő? ne legyen Robin Hood?
nem tudom. azt viszont igen, hogy ha valaki fantasztikus, hihetetlen és tarthatatlan
ideológiákatakarkitalálni,akkorkitudjatalálni,ésmegtaláljaamódotisarra,hogyterjesztenitudja.
–Most térjünk vissza a Tanár Úr munkásságához. Köztudott, hogy nagyon sok külföldi
egyetemen tanított (pl. Helsinki, Tartu, London, Marburg, Hamburg, Innsbruck,
Berkeley, Nashville, valamint Nyitra, Kolozsvár, Újvidék stb.), számtalan konferencián
vett részt és tartott előadást. Ezek mellett számos fontos szervezetnek a tagja vagy
elnöke mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Melyek ezek?

– Én viszont legalább néhányat megemlítenék: a Nemzetközi Szemiotikai Társaság
vezetőségének magyar tagja, a Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság és a
Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke, a Kalevala Társaság, az Európai Néprajzi
Társaság tagja, több ízben volt az UNESCO Rapporteurje, s a folklór védelméről szóló
1989-ben megfogalmazott javaslat végső szövege is Öntől származik. És még hosszan
folytathatnám tovább, azonban terjedelmi okokból nem tehetem. Az viszont érdekelne,
hogy munkásságát milyen díjakkal, elismerésekkel jutalmazták.
–nos,erreakérdésresemfeltétlenülszükségesválaszolni…
– Én viszont fontosnak tartom, tehát felsorolok néhányat: az Európai Folklór Intézet
Európai Folklór Érme, Scheiber Sándor-díj, Lukács György díj, Györffy István emlékérem, Ortutay Gyula emlékérem, Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pro Universitate
érme, a Kalevala Társaság jubileumi érme (ezt nagyon kevesen kapták meg), a Finn
Oroszlán Lovagrend tagja, s a Bukaresti Tudományegyetem „professor honoris causa”
címet adományozott Önnek. A Tanár Úr 70. születésnapjára az egyetemen szép ünnepséget szerveztek és meglepetésként készült egy kis kamarakiállítás is…
–Igen,hamostkisétálafolyosóra,akkorittláthatkülönbözőtablókat,amelyekmégaz
énünneplésemettartalmazták.aszületésnapiköszöntésemalkalmávalnemvoltalkalmammegnézni,csakkét-háromnapmúlvaláttamazanyagot.Többekköztbemutatták
aztis,hogyazénszületésnapomonmilyennevesszemélyiségekszülettek,példáula
születésnapunkegynapraesikalcaponééval…
–Verebélyi Kincső tanárnőnek, a Folklore Tanszék jelenlegi tanszékvezetőjének, az Ön
feleségének is készítettek a diákok és a kollégák egy hasonló kis kamarakiállítást nemrég ünnepelt születésnapja alkalmából…
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–mivelkülönféleszervezetekről,intézményekrőlstb.vanszó,mostinkábbezeketnem
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–Igen,sazőtfelköszöntőmegemlítette,hogyezenanaponhoztakegy,többkorábbihozképestisnagyonrosszdöntéstjaltában,aháborúutániberendezkedéstilletően,
valamintkelet-magyarországon,aholmárújrezsimvolt,ezenanaponakasztottákföl
azelsőelítéltet.nos,ezutóbbimégalcaponéhozképestismorbid.
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– Sokan tudják, mégsem mindenki, hogy Verebélyi Kincsővel házastársak. Hogyan
működik ez, oktatói, majd munkahelyi kapcsolatban?
– erre csak nagyon röviden kell válaszolnom. mi nagyon régóta (mondjuk: 50 éve!)
ismerjükegymást,kincsőgimnazistakoraóta.aztánjobbanakkorismertemmeg,amikormárbudapestiegyetemistakéntnéprajzszakoslett.egyébkéntegyikmunkahelyén
(azegyetemilapoknál)azőfőnökétmégcsecsemőkoraóta(!)ismertem.kincsőnem
úgykerültaFolkloreTanszékre,hogymielőbbösszeházasodtunk.Ittmindenfordított
sorrendbentörtént.vagyiselőbbtanítottamőt(is),majddolgoztunkegyütt(huzamos
és intenzív módon először a magyarországi folklorizmuskutatás megszervezésében),
majdőlettutódomaFolkloreTanszékvezetőjeként,anéprajziIntézetigazgatójaként,
doktoriprogramunkvezetőjeként.Gondolom,majd„utódom”leszefunkciókletevésekor,megnyugdíjbavonulásakoris.ennekazimmáremberöltőnyimunkahelyikapcsolatnaksoránviszontsosemegyazonszobábanműködtünk.otthoniskétkülöníróasztalunk van, két szobában. a két személyes könyvtár még megmaradt részeit viszont
egybetettük.Haolyankönyvetkérvagyhasznál,amelyazénszobámbanvan,gyakran
tőlem kéri és velem rakatja vissza a helyére. így elvben mindig tudjuk, melyik könyv
kinélvan.(azértőrjöngveisszoktunkkeresniegyetsmást...)aszakmábannagyonsok
mindenrőlugyanazanézetünk.eztnemkülönprogramkéntalakítottukki,hanemszinteeleveígyvolt.amitennélfontosabbnaktartok:társadalomfelfogásunkszinteteljesen
azonos.Irodalmiésművészetiízlésünkis.ezsemazegyüttlétidejénalakultki–eleve
ilyenvolt.báramikorénortodoxegyházizenétvagycigányfolklórthallgatokóraszám
–beszoktacsukniazajtaját,„ajóbólismegártasok”jelszóval.Sokkaltöbbetolvas,
mintén,főkéntfekveimádfranciáulésnémetülolvasni–napokonát.azthiszem,én
utoljára 1956 előtt olvastam fekve. a színházat és a koncertet nálam többre tartja.
viszontakrimiketegyüttszoktuknézniatelevízióban.(mástalig.)nagyonszépenénekel(ne)éstáncol(na)–deehhezénnemvagyokjópartner.Tőletanultamatárgyak,
benne a művelődéstörténeti értékű kis tárgyak imádatát, ismeretét, megkeresését.
elhűlök,mimindentgyűjtöttévtizedeksorán.azócskapiacraegyüttszoktunkjárni–
bárilyenkorzsandármódonjönmellettem,nehogyén„hülyeségeket”vegyek.(persze,
ősokkaltöbbtárgyatvesz–dehiszenőismeriezeket.)Időnkéntkitisztítjaavitrint–
ilyenkorperszenekemrögtönazlesza„kedves”tárgyam,amikivett.Imádautótvezetni, és ez megnyugtatja őt. én meg nem vezetek. és egyáltalán nem nyugtat meg az
autósokborzalmasviselkedése.azazsokféleazonosság,sokféleellentétvanköztünk.
nyaralniolyankorésolyanhelyreszeretmenni,amiténeleverosszdöntésnektartok.
azért, főként fiatalabb korunkban rengeteget utaztunk együtt, keresztül-kasul
marokkótól marburgig, a görög szigetekig. a Folklore Tanszéken mára már mindenki
hozzászokottamikettősünkhöz,amaikollégákvagydiákokelődeiis.őkezttermészeti
tényként fogják fel. a tanszéki értekezleteken azért vannak humoros pillanatok.
egyszerpéldául„bikfic”-nekneveztem–voltaképpenkedveskedésből.nemúgysültel.
egyébkéntkincsőezerszerelmondja,hogyazén„humoromat”élőembernemtudja
felfogni.abbanigazatadok,hogyvanilyenember...mindigvannakötletei,tervei,min-
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digszervezvalamit.ígyperszekönnyűvalakiközelébenfélévszázadotboldogan(no,
nemmindig!)leélni.elfutezazidő.
–Még egy utolsó kérdés, amit minden interjúalany utál: min dolgozik jelenleg a Tanár
Úr?

Az interjút L. Juhász Ilona készítette

jegyzetek
1. abeszélgetés2010februárjábankészült
2. azElsüllyedt falu a Dunántúlon (bp.1936)címűkötetrőlvanszó.
3. voigtvilmos:németalföldiközmondásokid.pieterbrueghelfestményén.magyartörténeti
folklorisztikaielemzés-kísérlet.Ethnographia, 96.(1985)59–71.p.
4. vö. leščák, milan–voigt vilmos (red.): Folklorismus Buletin 1. budapest, népművelési
Intézet,1979.
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– erre a kérdésre sosem szerettem válaszolni, ugyanis az ember mindig foglalkozik
valamivel, mindig voltak és vannak különböző feladatai. ezt tapasztalatból maguk is
tudják,sokszorhuszonötféledologgalkellegyszerrefoglalkozni,ésazember,minta
zsonglőr,próbáljafeldobálni,hogymelyikesiklelegkésőbb,ésháthaaddiglegalábbaz
egyikfeladatátbetudjafejezni.március24-énünnepeljüktanszékünkönaz1978-ban
elhunytortutayGyulaprofesszorszázadikszületésnapját.ővoltennekatanszéknek
egykor a vezetője, s az egyetemi néprajzi intézetnek igazgatója, az elTe rektora és
hasonlók.egyrendezvénytszervezünk,amelyakerepesitemetőbenazünnepeltsírjánakmegkoszorúzásávalkezdődikdélelőtt,utánapedigazelTeközpontiépületében,a
díszteremben egy emlékülést tartunk, ahol ortutay tevékenységét, életét s érdemeit
méltatjuk, majd megtekintjük a folklór tanszéken összeállított kamarakiállítást az ő
műveiből,valamintvelekapcsolatosművekbőlésszemélyesemlékeiből,emléktárgyaiból.akiállítástazünnepeltcsaládtagjainaksegítségévelkészítjükelő.Részleteketvetítünkabbólakétrészesportréfilmből,amitmég1975-benkészítettekortutayról.ezta
filmettöbbokbólszeretnémlátni:énvoltamariporter,teháttudom,mivanafilmben
ésmimaradtki,ugyanislehetőlegalegpontosabb,leghűbbképetpróbáltammegrajzolniebbenatévéinterjúbanortutayról,amiegyáltalánnemvoltkönnyű,ugyanisszínesegyéniség,rengetegetbeszélőinterjúalanyvolt.ennekazünnepségnekamegrendezésévelrészbenazisacélunk,hogysajátidentitásunkaterősítsük.egybenpéldát
akarunkmutatni,hogynemmindenelődünkberúgunkbeleott,aholérjük,sőthalehet,
egyikbese,tehátmégolyanvalakibese,akimegérdemelné,solyanbasetermészetesen, aki nem érdemelné meg. azt szeretnénk, hogy a hallgatóink vegyék észre, egy
nagyonhosszútradícióhozkötődnekőkis,ésugyaneztpróbálomsugallnikollégáimnak
is.arratörekszem,hogykicsithumorosan,szellemesmódonmutassukbeaszemélyiségét,hiszenamiszakmánknemmindigunalmas…
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Voigt Vilmos 70.születésnapjaalkalmábólegykülönkötetbenmegjelentettékazünnepelt bibliográfiáját, amely összesen 2194 tételt tartalmaz. (keményfi Róbert [szerk.]:
Voigt Vilmos könyvészete. debrecen, néprajzi Tanszék, 2010. 184 p. [a bibliográfiát
összeállította:molnárSzilvia]).abibliográfiábanszereplő5kategóriábasorolt,különféle nyelveken írt (a. könyvek, füzetek, önálló kiadványok; b. Szerkesztett művek; c.
Tanulmányok,szaklexikonok,címszavak;d.egyébközlemények:konferenciabeszámolók, ünnepi köszöntések, nekrológok, visszaemlékezések, interjúk; e. Ismertetések,
referenciák)tételekközülhelyszűkemiattmimostcsupánafontosabbönállókötetek
bibliográfiaiadataitközöljük:
afolklóralkotásokelemzése.budapest:akadémiaikiadó,1972,377p./néprajzi Tanulmányok/
afolklóresztétikájához.budapest,kossuthkönyvkiadó,1972,384p./esztétikaikiskönyvtár./
GlaubeundInhalt.dreiStudienzurvolksüberlieferung.budapest,eötvöslorándTudományegyetem,1976,120p./azeötvöslorándTudományegyetemókoriTörténetiTanszékének
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