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Fehérre meszelt, a népi építészet jellegét magán viselő kertes családi ház könyvtár-
szobájában, szegedi, közelebbről szőregi otthonában fogad dr. Péter László ny. egyetemi
tanár, a karcagi múzeum első igazgatója. A nyolcvankettőt is túlhaladt úr fitten és élénken
beszél életéről, emlékezik az egyéni sorsfordulókról, amelyek tükrözik általában a hazai
értelmiség életének jellemzőit az elmúlt évtizedekben.

- Egy rövid időre Karcagra vetette a sors. De miért is?
- Nos, számomra Karcag száműzetés volt - kezdi a mondandóját beszélgetőpartnerem,

majd így folytatja. - Engem 1950 elején politikai okokból, titoizmus vádjával följelen-
tettek, és ennek alapján eltávolítottak egyetemi gyakornoki státusomból. Egész nyáron,
ősszel állás nélkül voltam. Katona Imre, akit korábban magam helyett én ajánlottam Dégh
Lindának a budapesti egyetem néprajzi tanszékén álláshoz, összeösmertetett Barabás Jenővel,
a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának néprajzi előadójával. Ortutay Gyula,
a MMOK elnöke 1945 óta ismert, mivel Kálmány Lajos hagyatékának föltárásában kap-
csolatba kerültünk. Ők hárman segítettek hozzá a karcagi Györffy István Nagykun Múze-
um vezetői állásához. Ortutay 1950. december 6-án nevezett ki. Valójában múzeumot kellett
létrehozni, hiszen a korábbi gyűjtemény jórészt a háborúban elpusztult; maradványait a
gimnázium pincéjében őrizte Szász Béla gimnáziumi tanár. Azon a nyáron Szűcs Sándor
is pályázott Karcagra, de őt ekkor politikai okokból nem fogadták el. Furcsa, hogy
ugyanakkor nekem is politikai okok miatt kellett ott állást keresnem. Hétfői napon, talán
10-én, utaztam Karcagra, és jelentkeztem Varga Róza művelődési osztályvezetőnél.
Kiderült, van néhány ezer forint, amelyet a költségvetési év lezárultáig, 15-éig sürgősen el
kell költenem, nehogy elvesszen. A városi tanács a múzeum számára, „amíg a véglegesnek
szánt kórházépület ki nem ürül", a Horváth Ferenc u. 7. sz. alatti magánház emeletét utalta
ki. Elmentem Debrecenbe, vettem írógépet, ezt-azt, ami szükséges. írógépasztalt is. Talán
íróasztalt is. Egy pár berendezési tárgyat. Aztán kubikosokat fogadtam, és fölásattam a
kórház elgazosodott környékét. Több évtized telt el még én utánam is, mire végül új
kórház épült, és a réginek a helyébe beköltözhetett a múzeum. Úgyhogy tisztességesen
elköltöttem azt a pénzt karácsonyig.

- A Horváth Ferenc utcai házról mit tudhatunk meg?
- Horváth Ferenc utca 7. szám alatti épület államosított magánház volt. Egy iparosé,

emlékezetem szerint jómódú bádogosmesteré volt a szép, nagy, egyemeletes ház. A
tulajdonosok ráadásul bent éltek a melléképületben, és ez eléggé feszélyezett helyzetet
teremtett köztünk, holott tudniuk kellett, hogy házuk elvételéhez nekem semmi közöm

Az interjú 2007 augusztusában készült.
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nem volt. Mégis betolakodófélének éreztek. Az épületet át is kellett alakítani. Falat
bontani, hogy kiállítási terem legyen. Úgy emlékszem, már áprilisban vándorkiállítást
rendeztem. Képzőművészeti kiállítást, szovjet festők reprodukcióiból.

- Akkor már volt hely, ahová rakja a tárgyakat. De honnan kerültek be az első tárgyak
az új múzeumba?

- Igyekeztem, hogy néprajzi anyagot szerezzek be. A háborút átvészelt néprajzi anyagot
átvettem Szász Bélától, aki addig mellékfoglalkozásként viselte gondjukat. Ő is neheztelt
rám, hogy megfosztottam attól a pénzecskétől, amelyet ezért kapott. Később, amikor
nyugdíjasként a lányához Szegedre költözött, bejárt a Somogyi-könyvtárba, és megbékélt
velem. Én szerkesztettem meg és adtam ki kéziratát (Karcag történetéhez, 2002). A
pincében szerszámok, kisbundák, köcsögök voltak. Érdekes volt számomra az egyszerű
lyukas virágcserép, amelyet fölfelé fordítva a szalonna fölé akasztottak, ne tudja megrágni
az egér, mert lecsúszik a cserépről... Voltak pálinkafőző szerszámok is. Nem tudom, meg-
vannak-e. A többire már nem emlékszem. Azt hiszem, később Szűcs Sándor leltározta be
ezeket a tárgyakat. Én ugyanis bűnrossz leltározó voltam. A gyűjtéshez segítségül hívtam K.
Kovács László barátomat Budapestről. Egy napot gyűjtöttünk együtt. Gyarapítottuk a
kisded anyagot. Októberben, talán 3-án - 1939-ben aznap halt meg Györffy István -
nyitottuk meg az első állandó kiállítást, a pásztoréletről. Mégpedig éppen Kovács Laci
mondta a megnyitót. Ott volt Györffy Gyurka is, Györffy István fia.

- Volt-e helybeli segítője?
- Kovács Istvánt vettem föl hivatalsegédnek. Büszkén nevezte magát így bemutat-

kozáskor, telefonban: „Hivatalsegéd Kovács István." Mindössze 18 éves volt. Ez volt első
és egyetlen állása: innen ment nyugdíjba. Nem tudom, él-e még. Az apja a tanácsházán
volt hivatalsegéd. Onnan tudták meg a lehetőséget. Én ugyanis az első néhány éjszakán ott
alhattam a városháza vendégszobájában. Azután egy festőművész rajztanár özvegyénél.
Ott hideg is volt, meg a festékszagot sem bírtam. Pár nap múlva ott is hagytam. Pista
szerzett egy vaságyat, és fölállítottuk a múzeum igazgatói szobájában. Ez lett az irodám és
hálószobám is. A hétvégeken siettem haza, Szőregre.

- Sikerült ott valakivel összebarátkozni?
Ott helyben nemigen. A városi tanács építési osztályán volt munkatárs Bodrogi János;

vele összebarátkoztunk. Szintén ott dolgozott Dobrai Ilona. Vele is. Úgy hírlett, ő többre
is számított, de nem tudta, hogy itthon menyasszony vár. Nem emlékszem, miért éppen az
építési osztállyal lettem jóba. De száműzetésben érezvén magam, akkor már közvetlenül
Ortutaynak írogattam a leveleimet, hogy helyezzen közelebb a szüléimhez, testvérnéném-
hez, menyasszonyomhoz.

- Még mielőtt Makóra került volna, mit tudott tenni a múzeumügyért?
- El kezdtem múzeumokat szervezni. Ez afféle pótcselekvés lehetett számomra. Elmen-

tem Kisújszállásra a gimnáziumba. Ari Sándor volt az igazgató. Nem vette a lapot. Szeret-
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tem volna ott is helyi múzeumot. Elmentem Szarvasra; ott Palov Jóskával sikerült megala-
poznunk a Tessedik Sámuel Múzeumot. Mezőtúron a híres fazekasnak, Badar Balázsnak a
lányával, Erzsébettel tárgyaltam. Ott is sikerült sajátos helyi gyűjteményt létrehoznunk.

- Ekkor alakult a íúrkevei múzeum is. Ebben milyen segítséget adott dr. Dankó
Imrének?

- 1951 nyarán Imrétől levelet kaptam. Ő akkor gimnáziumi igazgató volt Túrkevén.
Eleinte nem is értettem, miért vágyik múzeumba, ha gimnázium igazgatója lehet. Nem
ismertük egymást. Hírét vette, hogy engem kineveztek Karcagra, és fölvetette: szervez-
zünk Túrkevén is múzeumot. Az ötlet tehát az övé. De én tudtam, hogy hagyományos
városi múzeumot a semmiből nem fogunk tudni szervezni. Olvastam azonban a szovjet
kolhozmúzeumokról. Túrkeve lett februárban „az ország első termelőszövetkezeti városa".
Gondoltam: ha erre hivatkozással bevetjük, hogy az ország első termelőszövetkezeti
múzeuma pedig szintén Túrkevén alakul meg, ez fog menni! Hárman alapítottuk meg a
túrkevei múzeumot. Dankó Imréé volt az ötlet, az én szívósságomon múlott, hogy
„termelőszövetkezeti múzeum" ürügyén megvalósult, és a Múzeumi Központból Keszeg
Pista politikai támogatása kellett. Rémlik, mintha ő lett volna a MMOK párttitkára. De
néprajzi érdeklődésű és képzettségű volt. Ebben az ügyben kitűnően együttműködtünk. A
végső rendezésben is mind a hárman ott voltunk. Abban a kis vadászlakban rendeztük be
az ország első - és azóta az egyetlennek bizonyult - termelőszövetkezeti múzeumát. Ebből
lett, mint reméltem, Dankó Imre igazgatása alatt - városi múzeum. írtam is az
Ethnographiában tudósítást ezzel a címmel: Az ország első termelőszövetkezeti múzeuma.
Azt hittük, hogy követik a példánkat, és még több lesz.

- A múzeumok alapításának sorában következett Makó, amely az Ön újabb
állomáshelye lett. Hogyan került oda?

- Ortutaynak addig rimánkodtam, hogy '52. január 1-vel áthelyezett Makóra. Közelebb
kerültem a családomhoz. Makóra már naponta járhattam át vonattal Szőregről. Nincs egy
óra járás. Makón hasonló föladat jutott nekem, mint Karcagon, csak ott nem Györffy István,
hanem József Attila jegyében. A tennivaló ugyanaz lett: volt egy üres épület, a Borotvás-
féle ház. Egy ügyvédé volt. Benne egy csomó koszlott madár, amelyeket fölküldtem a Ter-
mészettudományi Múzeumba, hogy restaurálják. Egyet sem tudtak megmenteni. Mindet
megevett a moly addigra. Megmaradt viszont az értékes középkori régészeti anyag,
amelyet Bálint Alajos ásott a környéken, Mezőkovácsházán meg Mezőkopáncson. Ez a
középkori anyag a makói múzeum specialitása volt. Lojzi Makón született, itt járt gimná-
ziumba. Vele, akkor a szegedi múzeum igazgatójával, rendeztük az első itteni állandó
kiállítást. Az elődöm Makón viszont Pesovár Ernő volt, a népi táncos. Őt Pestről küldték
le, ő meg Makót tartotta száműzetésének... Annyi érzéke volt a dologhoz, hogy ő adta a
József Attila Múzeum nevet. De egy kéziratot, egy aláírást sem gyűjtött, mert ő meg Pestre
utazgatott állandóan. Azért háramlott még rám is neheztelés: szintén gimnáziumi tanár volt
mellékfoglalkozásúként a madaraknak meg a cserepeknek az őrizője. Neki is rosszul jött,
hogy elesett a kis mellékestől.
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- Ön tartott-e előadásokat, szervezett-e egyéb programokat?
- Nem emlékszem, hogy Karcagon tartottam-e. Makón már igen. Itt már szerveztem

múzeumbarátkört, miegymást.

- Makón mennyi ideig volt?
- 1952. január 1-től '54. január 16-ig. Tehát Makón dupla ideig, mint Karcagon.

- Onnan hová ment?
- Akkor már a múzeumi központot megszüntették, beolvasztották a Népművelési Mi-

nisztériumba egyik osztályaként. Vezetője a Nemzeti Múzeum addigi igazgatója, Fülep
Ferenc volt. 0 megszüntette Makón a főállású igazgatói státust, és ezért engem Félegyhá-
zára akart helyezni. Onnan Mezősi Károly akkor került föl Szentendrére; ő lett a Pest
megyei múzeumok igazgatója. Én elmentem háztűznézőbe Félegyházára, de a múzeum-
épület (a hajdani kiskun kerületi székház) emeletén akkor még katonatiszti lakások voltak.
Szó se volt arról, hogy kiköltöznek onnan. Hogy odamenjek; hogy alul múzeumot csinál-
jak, fölül katonatisztek járkáljanak ki-be; ebből csak konfliktus lesz, gondoltam. De egyéb-
ként se akartam Félegyházára menni. Mikor már egyszer közelebb voltam Szőreghöz,
akkor most menjek messzibbre? Ámbár azért úgy gondoltam, ha a feleségem, akit még
karcagi időmben, 195 l-ben vettem el, jönne velem, és ott lakást is kapnánk, akkor esetleg.
De erre sem volt semmi kilátás; feleségem sem szerette volna elhagyni a megszokott,
megszeretett szőregi tantestületet. Végül is nem mentem. Hanem közben - nem tudom
már, honnan jött az ötlet, ki kezdeményezte - bementem Szegeden az egyetemi könyv-
tárba, amelynek akkor lett igazgatója Hencz Aurél. Ő korábban Makón volt tanfelügyelő,
és például '48 tavaszán a feleségem előtte tette le a hivatali esküt. Tehát mi innen ismertük.
Ő is ismert engem névről, mert írogattam. Parasztpárti volt, Erdei Ferenc barátja. Én nem
voltam parasztpárti, de rokonszenveztem a parasztpárttal. Hiszen a népi írókon nőttem föl.
Ezt azért tudogatták rólam. Hencz Aurél fölvett! Január 16-tól a szegedi egyetemi könyv-
tár bibliográfiai csoportjának lettem a tagja, és fittyet hánytam Fülep Ferencnek. Nem
mentem Félegyházára! Viszont a makói múzeumot mellékfoglalkozásúként átvette Búzás
László gimnáziumi tanár. Nagyon lelkes férfiú volt. Ő sem él már. Nem boldogult a
dolgokkal, és egy idő után inkább visszalépett.

- Elkerülve a Nagykunságból, tartott-e kapcsolatot Szűcs Sándorral?
- Szűcs Sándorral föltétlenül. Én azzal mentem el Karcagról, hogy mindenütt azt

hirdettem, írtam hivatali papíron és nyomtatásban is - és ez meg is könnyítette az én
eltávozásomat -, hogy erre a posztra egyedül Szűcs Sándor alkalmas. Megtört a karcagiak
ellenállása, és utánam ő lehetett a múzeumigazgató. Amikor ő onnan nyugdíjba ment,
meglátogattam. Itt vannak a dedikált kötetei. Később is. 1978. október huszonvalahanya-
dikán, aznap, amikor II. János Pál pápát Rómában megválasztották, aznap látogattunk el
hozzá a feleségemmel Biharnagybajomba. Akkor volt Szűcs Sándor születésnapja. Utoljá-
ra akkor találkoztunk. Dedikálta nekem egy csomó könyvét.
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- Dankó Imrével találkoztak-e gyakran?
- Vándorgyűléseken. Dankó Imre nem sokáig volt még Túrkevén. Ő viszont ahol volt,

néha fölkerestük. Talán Pécsett is. Gyulán mindenképpen. Gyulára előadásra is hívott. Sőt,
kiadta a Juhász Gyula és Gyula című fűzetemet is az ő sorozatában. Ő nagyon szorgos
múzeumigazgató lett. Már régen mondtam, hogy Kossuth-díjat érdemelt volna, mert ahol
járt, mindenütt föllendítette a helytörténeti kutatást és a múzeumi munkát.

- Ön dolgozott Szegeden a Somogyi-könyvtárban is.
- Kényszerűségből. Mert miután '56-ban becsuktak, utána az egyetem visszavett ugyan,

de csak szerződéses státusra. Azért vettek vissza, mert akkor rendeztük sajtó alá Ilia
Miskával Juhász Gyula összes műveinek kritikai kiadását.

- Szabad megkérdezni, miért került börtönbe?
- Izgattam.
- Vállalt valamilyen feladatot?
- Nem, nem. Izgatás címén. '56 novemberében, decemberében jöttek a barátaim a

könyvtárba, a szobámba, és beszélgettünk. Szidtuk az oroszokat, Kádárt.

- Ennyi elég volt?
- Ó! Besúgó is jött közénk — Szabolcsi Gábornak hívták - , és ő följelentett. Ugyanaz a

Szabolcsi Gábor, aki '50-ben az egyetemen jelentett föl: akkor meg azért, hogy szidtam
Sztálint. Ebből lett az, hogy titoista vagyok. És akkor kirúgtak az egyetemről. Ugyanez a
Szabolcsi Gábor 1956-ban megint följelentett. 1957. március 12-én letartóztattak. Tökölön
voltam. Onnan augusztusban visszahoztak. Bíróság elé állítottak; november 19-én annyira
ítéltek, amennyit már letöltöttem. Nyolc hónapra, de én öt nappal tovább voltam. Aznap
szabadultam. Még nem itt laktunk, hanem a feleségem szüleinél a Szegfű utcában, innen
lóugrásszerű útvonalon öt percre. Oda tértem vissza. Mondom, akkor készítettük a kritikai
kiadást. Az maradt félbe, amikor letartóztattak. A tanszékem akkor már a Magyar Iroda-
lomtörténeti Tanszék volt. Érdekes módon a rektor, Baróti Dezső, '57 januárjában, tehát
még letartóztatásom előtt a könyvtárból áthelyezett a néprajzi tanszékre, mivel ott volt
csak státus, de gyakorlatilag az irodalmi tanszéken, az ő tanszékén dolgoztam. Onnan tar-
tóztattak le, de oda már nem térhettem vissza, mert közben az egyetem a nyáron fegyel-
mivel elbocsátott. Szabálytalanul, sőt törvényellenesen, mivel nem bocsáthatott volna
jelenlétem, fegyelmi tárgyalás nélkül. De hát én Tökölön voltam, nem hallgatott meg a
kutya sem. Július valahanyadikával fölmondtak, tehát amikor visszatértem, állás nélkül
voltam. De addigra Barátit is becsukták, őt meg rektorként. Két évre ítélték. Találkoztam
is vele a börtönben, de csak messziről láttuk egymást. Szabadulásom után az egyetem
félévenként megújítandó szerződéses alapon mégis visszavett, oda a magyar irodalmi
tanszékre, hogy fejezzük be a kritikai kiadást. Mikor elkészültünk, 1961 nyarán, az egye-
tem már nem tudta megújítani szerződésemet. Fölmondtak. Annyit megtett az akkori
tanszékvezető, Szauder József, hogy elment Komócsin Mihályhoz, a „nagyszegedi"
párttitkárhoz, tegye lehetővé, hogy tanárként elhelyezkedhessen!. Komócsin elvtárs azt
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mondta neki: Péter László tanár nem lehet, mert azt nem tudjuk ellenőrizni, hogy mit
fecseg, de hát majd a könyvtárban elhelyezzük. így kerültem 1961 nyarán a Somogyi-
könyvtárba. Ott kihúztam 25 évet. Közben jött a rendszerváltoztatás. Még a rendszervál-
toztatás előtt, amikor elértem a hatvanat, 1986-ban, nyugdíj áztatni akartak, mert megint
konfliktusom támadt a város vezetőségével. Most már a szegedi történeti monográfia
miatt. Nem tudom, ismeri-e ezeket a vastag kék köteteket. Azt a sorozatot én terveztem, és
én kezdtem volna szerkeszteni, de onnan is kiakolbólítottak. Másra bízták. Én egy-egy
kötetről néhány kritikai cikket írtam a helyi újságba, a Délmagyarországba, és ez nem
tetszett Papp Gyula tanácselnöknek, meg nyilván Komócsinnak sem. A könyvtár igazga-
tója, Tóth Béla, író, nekem nagyon jó barátom, sok mindenben együttműködtünk vele,
többek közt éppen a történeti monográfia ügyében is. Ő kért, hogy a 60. évem után ne
menjek nyugállományba, maradjak a könyvtárban, szerkesszem tovább is a könyvtár kiad-
ványait. Szüksége volt rám. Jól jött neki is, s könyvtárnak is, hogy volt egy tudományos
kvalifikációjú embere. De később Tóth Béla ezzel szöges ellentétben mégis nyugdíjazni
akart, mert Papp Gyula ráparancsolt. Béla közölte velem, hogy nyugdíjazni fognak.
Ekkortájt kaptam éppen ajánlatot Klaniczay Tibortól, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének igazgatójától. Két föladat közül választhattam:
szerkeszthetem Babits Mihűly összes műveinek kritikai kiadását, vagy új irodalmi
lexikont. Én az Új magyar irodalmi lexikont választottam. A nevét is én adtam. Azóta két
kiadásban is megjelent. 1986-ban átvett Klaniczay, így neki köszönhetem, hogy nem
kellett nyugdíjba mennem. Ennek azért lett számomra nagy jelentősége, mert amikor
1989-90-ben eljött a rehabilitáció ideje, ha én már nyugdíjas vagyok, nem történik semmi
velem. Kezet ráznak velem, és azt mondják: bocsánatot kérünk. De miután még aktív
voltam, az egyetem vissza tudott venni, és 1990-ben rehabilitációképpen egyetemi tanár
lehettem. Először csak Csákány Béla rektor megbízásából, de közben megszereztem az
akadémiai doktori fokozatot, Móráról írtam. Kandidátusi értekezésemet pedig Juhász
Gyuláról. A doktori fokozat alapján már a köztársasági elnök, Göncz Árpád aláírásával
kaptam meg egyetemi tanári kinevezésem. így '96-ig aktív maradtam. Akkor már 70 éves
lettem, és ekkor már mindenképpen nyugdíjba kellett mennem.

— Hát, ez elég változatos pálya volt. Olvastam én egy nagy cikket a Magyar Nemzetben,
amiben arról beszélt, hogy Önt figyelték. Ez melyik időszakban volt?

— Igen. Azt kiadtam. Majd mindjárt lemegyünk a könyvraktáramba, és ott majd adok
belőle egy példányt. Az én besúgóim címmel kiadtam 97 olyan dokumentumot, amelyek
az 1947 óta rólam szóló ügynöki jelentéseket tartalmazzák.

— Amióta nyugdíjba ment, hogy telnek a napjai?
— Dolgozom. írás és olvasás a dolgom, mint az első elemiben. Most is, amikor telefo-

nált, Szent-Györgyi Albert amerikai napjairól írok. Merk Zsuzsa, a bajai múzeum igaz-
gatója, Rapcsányi Laci barátommal, az ismert rádióriporterrel, kiadták a kitűnő bajai pol-
gármesternek iratait, leveleit, emlékezéseit, róla szóló dokumentumokat. Ez a polgár-
mester Vojnics Ferenc volt, szabadkai születésű bunyevác. Kitűnő magyar ember lett belőle.
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Egy szegedi értelmiségi, Péter László életútja

1931-ben, Baja szerbek alóli felszabadulásának 10. évfordulója tiszteletére Borbíróra
magyarította a nevét. Nemcsak ő, hanem nyilván meggyőzött egy csomó embert, valami
54 nevet számoltam össze a dokumentumból, hogy ezek mind akkor magyarosították meg
a nevüket. Egyik lánya, Borbíró Márta Szent-Györgyi Albert felesége lett. Borbírót '51-
ben deportálták, internálták Nagyrábéra, ide Bihar megyébe. Azután onnan sikerült
valahogy Keszthelyre jutnia. '56-ban kiment Szent-Györgyihöz Amerikába. Utolsó éveit
ott töltötte. A leveleiben nagyon jó leírásokat ad Szent-Györgyiek mindennapi életéről.
Most Szent-Györgyi-évforduló van, Nobel-díjának évfordulója, és a Szeged című havi
folyóiratnak ígértem cikket ezzel a címmel: Szent-Györgyi Albert amerikai napjai. Ezt
írom most. A vége fele járok. Egyébként a nyugdíjazásom óta sok könyvet adtam ki. A
betakarítás idejét élem. Késő szüret, ahogy kedves költőm, Juhász Gyula egyik
verseskötetének címében hirdette.

— A Nagykunság irodalomtörténete nem foglalkoztatta?
Erre a feladatra ott volt Karcagnak Körmendi Lajos, aki a helyi könyvkiadást meg-

teremtette. Ő kitűnően végezte ezt a dolgot, de meghalt szegény. Néhány könyvét meg is
szereztem. Mint mondtam, én Szász Béla írásait formáltam könyvvé. Ennek a bemutató-
ján jártam utoljára Karcagon.

A beszélgetést még hosszasan folytathattuk volna, de eltelt az idő. Péter László még
megmutatta külön tartott folyóirattárát és saját könyveinek raktárát; számos könyvével
meg is ajándékozott. Végezetül megmutatta „a szerette város", Szeged nevezetességeit.

Péter László
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