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A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 24-25 (2003) 7-10. 

GRIN IGOR 60 ÉVES 

Grin Igor neves néprajzkutató, muzeológus 
2003. november 3-án ülte meg 60. szüle
tésnapját. Olyan néprajzi szakemberként 
köszönthetjük, aki egyedülálló Békés me
gyében, hiszen mindegyik itt élő etnikai 
csoport népi kultúrájával foglalkozik ma
gas szinten. Tudományos munkásságának 
középpontjában elsősorban a szerbek folk
lórja áll, ugyanakkor figyelmet szentel a 
megyebeli magyarok, a románok, a szlo
vákok, ill. a németek népi műveltségére, 
népköltészetére is. 

Életét történeti és geográfiai értel
mezésben metaforikusán szólva öt fénylő 
csillagpont határozta meg: Az első Zágráb, 
ahol 1943. november 3-án világra jött, a 
második Mosonmagyaróvár, ahol gyermek-
és serdülő korát töltötte, azután Szeged, 

amely elindította folklorista útján, majd Battonya, ahol együtt élhetett a szerb ki
sebbség epikus tradíciójával, s végül Békéscsaba, ahol az itt töltött hosszú évek so
rán kibontakozhatott tudományos életpályája. 

Nagy családba született. Édesapja iparos, szabómester, és megközelítően ha
sonló szintű hivatást választott két fiútestvére és húga is. Ő volt az, aki kilépett e 
tisztes foglalkozási körből, és választott a család életében eladdig szokatlan „mes
terséget" , a néprajzot. Mosonmagyaróvarott végezte el az általános és középiskolai 
tanulmányait. Lehetséges, hogy már ott is elérte hallomásból vagy közvetlen érint
kezés révén a közeli horvát falvak sajátos népköltészetének híre. Mindenesetre a 
szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar
orosz szakja mellett már másodéves korától bekapcsolódott a Néprajzi Tanszéken 
folyó képzésbe is. Különösen nagy hatással volt rá a tanszék akkori vezetője, Fe-
renczi Imre, aki felismerte a tehetséges fiatalemberben a néprajzos vénát, és arra 
ösztönözte, hogy gyűjtse a délszláv folklór közismerten gazdag kincsének még fel
lelhető magyarországi énekeit. A nyugat-magyarországi Horvátkimlén és Bezenyén 
végzett első gyűjtés igazolta, hogy az itteni horvátok epikus költészete igencsak 
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első gyűjtés igazolta, hogy az itteni horvátok epikus költészete igencsak archaikus 
és élő. S már az egyetemi évei során kivívta első tudományos sikerét, a hazai szerb 
és horvát hősénekekről szóló dolgozatával díjat nyert, az anyag megjelent az egye
tem periodikájában, a Néprajz és Nyelvtudományban is. A tanári pályára való lépé
sekor megadatott neki - tudatos elhatározása alapján - hogy olyan településen, 
Battonyán kezdjen, ahol folytathatja kutatótevékenységét, mégpedig az itteni szerb 
lakosság körében. Battonyán, ill. Deszken szinte kimeríthetetlen bányára lelt, a ha
zai szerbség népköltészetének legszebb gyöngyszemeit gyűjthette. Mivel ezt a mun
kálkodását mindmáig folytatja, neki köszönhetjük a magyarországi horvátok és 
szerbek értékes népi énekhagyományainak szinte előzmények nélküli feltárását, 
megmentését, tudományos feldolgozását és hozzáférhetővé tevését. Nemcsak a ha
zai közönség ismerhette meg őket, nemzetközi figyelmet is felkeltettek. 

A megyében csakhamar felfedezték a törekvő fiatalember egy nemzetiség 
népi kultúráját gyűjtő munkájának jelentőségét. 1971-től részfoglalkozású, 1972 nya
rától teljes állású néprajzos muzeológusként dolgozhatott a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumban. Ez a munkahely vált Grin Igor igazi tudományos műhelyévé, 
második otthonává. Végigjárja - ahogy köznyelven mondani szokás - a hivatali sza
márlétrát. 1977-ben megszerezte a bölcsészdoktori címét a magyarországi szerbek és 
horvátok népköltészetéről szóló disszertációjával, s ez évben a néprajzi-nemzetiségi 
osztály vezetőjének nevezték ki. Utána igazgatóhelyettese, majd megbízott és 1996. 
május 1-től kinevezett igazgatója lett a múzeumnak, melyet öt éven át irányított. 

Miként a bevezető mondatomban már említettem, egyéni kutatói érdeklődé
sének megfelelően különböző módon foglalkozott a megyében élő nemzetiségek 
népéletével. A battonyai szerbeken túl kutatást folytatott a Békés és Hajdú-Bihar 
megyei románok, a megyebeli magyarok és szlovákok között. Munkakörébe tartoz
tak az állandó és időszaki kiállítások, amelyeken az itteni németek és románok kul
túrája is helyet kapott. Ezt tanúsítják kiállításvezetői, forgatókönyvei is. Az Etnikai 
csoportok Békésben a XVIII-XX. században című tárlat főrendezője. Több hazai és 
külföldi kiállítás aktív előkészítője, részvevője. Külön említjük a saját gyűjtésű 
anyagából rendezett Békés megyei románok című kiállítást. Ő rendezte be Kétegy-
házán a hazai románok egyetlen tájházát is. S említsünk meg még egy kiállítást, 
melynek megnyitása nemzetközi kutatóközönség előtt zajlott, s amelyet a Békéscsa
bai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia tiszteletére készítettek el 
Népi üvegképek a Kárpát-medencében címmel. 

Sikeres és tartalmas muzeológusi és igazgatói tevékenységéről számos adat 
tanúskodik: 1985-ben felügyelte a békéscsabai szlovák tájház újjáépítését, koordi
nátora volt a gyulai Erkel-ház helyreállításának, nyolc éven át segítette az Omaszta-
kúria Munkácsy Emlékházzá történő kialakítását. Mindehhez járult a felettesi és szak
mai elismerés, mely szerint a korábban kissé zilált körülmények közepette működő 
megyei múzeumi szervezet feltornázta magát a magyar múzeumok „derékhadába". 
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Tudományszervezői működése is tükrözi a céltudatos és sokoldalú vezetői tö
rekvését. Másfél évtizeden át fő szervezője volt a román nemzeti kisebbség körében 
megvalósult román néprajzi tábornak, s részt vett a hasonló szlovák néprajzi gyűj
tőtáborok munkájában is. Kezdetektől figyelemmel kísérte a méltán nagy nemzet
közi tudományos érdeklődést kiváltó Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzeti
ségkutató Konferenciát, s 1995-től e sorok írójának egészségügyi okból való távo
zása miatt vezető titkáraként a helyébe lépett. Ugyancsak e sorok szerzőjével közö
sen kiemelkedő színvonalon szerkesztette a város népéletének legszélesebb körű fel
dolgozását tartalmazó Békéscsaba néprajza (1993) című monográfiát. A vaskos kö
tetben jelent meg a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatok, kölcsönösség jegyé
ben íródott Epikus szájhagyomány, népballadák, népdalok című elemző és doku
mentatív, nagy ívű tanulmánya. 

Külön kell szólnunk művelődéspolitikai közreműködésének arculatáról is. Szak
jához illően természetes volt, hogy több éven át a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat megyei nemzetiségi bizottságának, majd néprajzi szakosztályának az elnö
ke, egy évtizeden át tagja a Békés Megyei Tanács nemzetiségi bizottságának, majd 
1994-től a Békéscsaba Megyei Jogú Város művelődési és sportbizottságának is. 
Rendszeresen vesz részt a Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságá
ban; 1996-tól az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tagjává választották. 

Életpályáját megfontolt, meghatározott kutatói habitus jellemzi, melynek ve
zérfonala a hazai szerbek és horvátok epikus hagyományának minél részletesebb, 
minél teljesebb feltárása. Minden tanulmányában, írásában a magyarországi dél
szláv népköltészet újabb és újabb oldalát ismerhetjük meg. Életművét a gondos, fo
kozatos egymásraépítés, a kutatott kör állandó szélesítése jellemzi a hősénekeken, a 
szerelmi, a lakodalmas, a katona és tréfás dalokon át egészen a mesékig. Ennek 
remek tanúságtevői a főként magyar, de szerb és román nyelvű tanulmányainak so
ra és könyvei. Most csupán két kötetét említem, a kezdetekből származó, az ún. 
Battony ai Füzetek sorozatában kiadott, Délszláv epikus hagyományok Battony án с 
gyűjteményét és a főművének is tekinthető Szerb népi énekek (Debrecen, 2001) cí
mű pompás könyvét. 

A délszláv etnikai csoportok folklórjának feldolgozásával párhuzamosan termé
szetes ösvény vezetett a román és szlovák szájhagyomány kutatásáig, és ezzel együtt a 
nemzetiségi sors, a nemzetiségek népi kultúrájának, művelődéspolitikájának érzékel
tetéséig, múzeumi bemutatásáig. így válik teljessé Grin Igor sok évtizedes stúdiuma. 

A PhD tudományos fokozatot 2000. november l-jén szerzi meg, melyet akár 
kutatói, tudományos búvárkodása betetőzéseként is értékelhetjük. 

Amint a fentiekből kitűnik, Grin Igor sokszínű egyéniség. Figyelme az élet, 
a társadalom több területére is kiterjed, de mindenekelőtt tudós kutató, akinek nagy 
lehetősége volt arra, hogy egész eddigi életén át azzal foglalkozzék, amelyet ked
vel, s amely a hazai és külföldi néprajzi körökben, muzeológusainál számára tisz
teletet és megbecsülést szerzett. 
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A hazai délszláv folklór, valamint más nemzetiségek népi kulturális javainak 
gyűjtése, feldolgozása tehát nem csupán szűk etnográfiai, szakmai teret ölel át, je
lentősége túlnő e kereteken, amire büszke lehet Grin Igor és mi is, akik nagyra ér
tékeljük műveit. 

Tudományos oeuvre-jének megvalósításához a családi hátteret a kezdetektől 
biztosítja a hűséges feleség, Mária Klára asszony, erőt nyújtanak neki lányai, vejei, 
és akikre nagyon büszke, unokái Márk és Milán. 

Grin Igor státusza 2001. március 1-től tudományos főmunkatárs, mely a mú
zeum hivatásos kollégái támogatásával együtt kezességet jelent további zavartalan 
alkotómunkájához. Ehhez egészséget, jókedvet és sikereket kívánok, kívánunk. 

Krupa András 
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