
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
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Fe!szól az emeletre.
- Anyám, jöjjön le, kérem, Anyám ...
Hajlott hátú, töpörödött asszony csoszog Ie a falépcsön.
- Itt vagyok, fiam.
- Főzne nekünk kávét? Itt van a Vigilia szerkesztője, Beszélgetni fogunk.
Rámnéz. Barázdált arcán fénylő, kívánesi szempár és sokat megélt, megfáradt

mosoly.
- Aztán mit akar kérdezni az én fiamtól ?
- A néprajz professzorához jöttem.
Bólogat. Barátságosan hellyel tessékel. - Akkor csak beszélgessenek. - És

kitipeg a konyhába.
Elkezdenénk, de csöng a telefon. Később is, egyre sűrűbben, követeIődzően.

!fincs mit tenni, újra és újra fel kell venni a kagylót. Ortutav Gyulát sokan
keresik: a professzort is, a közéleti embert is - tanácsért, pártfogásért. emberi
szavakért. S nem marad adós sohasem: míndíg türelemmel, készségesen válaszol,
segít, támogat, eligazít - és minduntalan barátsággal köszön el.

Tiszta, egyenes beszéd az övé.

- Honnan ered a Professzor Úr máig
fáradhatatlan közéleti aktivitása? Miből

táplálkozik szenvedélyes elkötelezettsé
ge szinte kora ifjúságától fogva? Mi
lyen élmények indították el ezen az
úton?

- A harmincas években a szegedi
fiatalok agitácíós útjain népnevelési,
politikai felvilágosító munkát végeztünk
a szegényparasztság körében és a mun
kásotthonokban. Buday György, Tolnai
Gábor, Baróti Dezső, Tomori Viola, Er
dei Ferenc, Hont Ferenc és jómagam
voltunk, akik rendszeresen jártuk a
Viharsarkot. A biatorbágyi robbantás
után országos statáríálís tilalmat hirdet
tek ki mindenféle csoportosulásra, közös
megmozdulásra, mivel kommunista me
rényletnek próbálták feltüntetni Matuska
Szilveszter rémtettét, mi azonban nem
riadtunk vissza a kock6zattól.

Öt-hat évvel ezelőtt Békés megyében
ünnecséget rendeztek, a régi falujárás
emlékeit felidézve, ahová' meghívtak
többedrnagunkkal. Ott találkoztunk
azokkal aparasztgazdákkal, zsellérek
kel. akikkel annak idején összeismer
kedtünk. Felelevenítettük. míről is folyt
a szó ezeken az összejöveteleken. Egy
alkalommal például Erdei Ferenc az
1931 utáni évek gazdasági problémáival
foglalkozott, én Fazekas Lúdas Matyijá
ról és aktuális tanulságairól beszéltem,
a szegényember győzelméről. furfang
járól éli arról, hogy eljön majd az

ideje annak, hogy ismét háromszor ve
ri vissza az urakon a rajta esett sé
relmeket. Tolnai Gábor irodalomelméle
ti kérdéseket fejtegetett. Mindegyíkünk
a m-aga speciális szakmájából adott elő,

s közvetlenül - mondhatnám az élet
tel, az emberekkel szembesülve - a
tanúja lehetett tudománya hatásának, a
tudása iránt való érdeklődésnek. Szá
munkra, fiatalok SZámára életünk nagy
iskolája volt ez a szegedi kőzösség, ez
a rendszeres vidéklátogatás.

N~PRAJZ ~S KUZ~LET

- A folklór, a magyar nép hagyomány
világa sajátos tükre mind a társadal
mi változásoknak, mind a kultúra for
málódásának. A nemzeti múvelődés

kincs megőrzésének, fejlődésének és
gya7'apításának folyamata tehát elvá
laszthatatlan az adott történelmi va
lóságtól, a valóság értékelésétől és fel
dolgozásától, de elválaszthatatlan a
mindenkori továbbhaladást ösztönző

küzde~mektől is. Az Ön munkássága
éppen ennek - a népélettel való fog
lalkozás és a népért folytatott tevé
kenység - harmonikus egységét állít
ja elénk példaként.

- Életem úgy alakult, hogy ahogy
elkezdtem a parasztsággal foglalkozni,
a néprajzet tanulmányozni és müvel
ni, ugyanúgy kezdtem politikai kérdé-
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sekkel is foglalkozni. Néprajz és köz
élet, a valóság megismerése és javí
tási szándéka egyszerre jelentkezett
bennem, egyszerre vált mindkettő

igénnyé, gyakorlati és politikai üggyé,
Ezekben a nevezetes 1931-39 közöttí
években együtt ébredt föl és alakult
ki bennem a politikai érdeklődés és a
néprajz tanulmányozásának. elsajátítá
sának vágya. Falujáró útjaim csak
megerősttettek a paraszti élet megis
merésének szükségességében, és mind
jobban foglalkoztatni kezdett a magyar
paraszti múlt feltárásának, a néprajzi
gyűjtőmunka fontosságának gondolata
mellett a paraszti létforma megváltoz
tatásának a lehetősége is, a magyar
falu felemelésének gondja. Erdei Fe
renccel, aki már ifjúkori szocíográfíaí
munkáiban a paraszti társadalom szer
kezeti összefüggéseit, ellentmondásait
boncolgatta, s korán, saját paraszti":
munkás élményeiből bogozgatní kezdte
a tanyas település, tanyás gazdálkodás
kérdéseit, sokat vitáztam abban, hogy
ő mindent, ami a paraszti lét múltjára
emlékeztetett, félre akart söpörni, Ezért
minden szépségük és értékük ellenére is
indulatosan tüzelt a népi díszítő-rnűvé

szetre, népviseletre, míndarra, ami a
paraszti életberr a költészetet, az alko
tást jelentette, mert ez is jelkép volt
számára, jelképe a meghaladandó parasz
ti életformának. Veres Péter idegenkedé
se ugyanilyen gyökerű volt. Én pedig
azt állítottam, hogyanéprajzi kutató
nak az a feladata, hogy megértse: ho
gyan, miért és milyen alkotások szület
nek abban az írástudatlan paraszti lét
ben, amit hazánkban tanulmányozhat
tunk. Meg kell menteni a paraszti élet
forma értékeit, becses alkotásait, s
ugyanakkor meg kell mutatni, mik ha
tározzák meg ezt az életformát, mílyen
gazdasági és politikai tényezők, milyen
műveltségí színvonal. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy később, a felszaba
dulás után Erdei is, Veres Péter is
lelkesen rabiai lettek a paraszti nép
költészet szépségeínek.

- Ki kezdeményezte a szegedi fia
talok falukutat6 útjait?

- A szegedi fiatalok falukutató út
jainak mozgatója Buday György volt,
a ma világhírű grafíkusművész, Ű pro
ponálta, mert akkor még elsősorban

szocíológiaí érdeklődéssel bírt. Az első

volt, aki egy vitában rádióállomást kö
vetelt Szegednek, hogya Szeged kör
nyéki tanyavilágot bekapcsolják a kul
túra áramkörébe és műveltté tegyék.
Buday egy angliai útja alkalmával is-
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merkedett meg a settlement-csoportok
kal, s az általuk hirdetett elveket Ma
gyarországon is megvalósíthatónak vél
te. Az ipari settlement-tet alkalmazta
a parasztság vizsgálatára is, tehát a
magyarországi settlement-mozgalom tu
lajdonképpen a falukutatásnak is ne
vezhető szakszerűen. Nagyjából ezt kép
viselte nálunk a Bethlen Gábor Kör is,
melyben többször tartott előadást s vett
részt vitáiban. Mi azonban nem tar
tottuk a magunk számára megfelelő

nek a Bethlen Gábor Kört, a reformá
tus fiatalok körét, mert szűknek, le
határoltnak éreztük. Közülünk akkor
már egyesek az illegális Kommunista
Párt tagjai is voltak - például Hont
Ferenc -, de kapcsolatot teremtettünk
a csehszlovákiai Sarló mozgalornmal is,
és nem akartunk felesleges kötöttsé
geket vállalni. A tizenöt fős csoportot
elegendőnek találtuk: új tagot 1930 után
nem is vettünk fel.

- Buday György azt írja önvallo
másában, hogy ifjúságának magányos
barangolásai, természetjáró meditációi,
az egyedüHét belső erőforrásaiból val6
táplálkozása képezték lelkének egyik
felét, míg a másikat "ll közösségi élet
és szerpezés ugyanolyan erős szenve
délye" hatoUa át. Az egyik [ametsze
teiben, rajzaiban kapott hűséges for
mát, a másik a vezetése alatt működö

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumá
ban, "e korszak egyik leqjelentősebb

filatal értelmiségi mozgalmában" öltött
testet.

- Buday György volt a szellemi ve
zetőnk. Nemcsak kitűnő, egyre gazda
gabb tehetségű művész, hanem ragyo
gó szervező, irányító tehetség, kiváló
propagandista is. Szenvedélyes mester
volt, tanítani is szerétett. pedig fiatal,
s azt hiszem, konokul önfejű és magá
nyos művész volt, de a maga baráti
körét úgy szerette. mint saját művé

szetét. Néha azt gondoltam, bennünket
is, mint alkotása egyik részét, úgy te
kintett. Az ő levelezése is kordoku
mentum. Levelezett a honi politika kű

lönböző rangú vezetőivel, s levelezett
az ellenzék, az illegális kommunista
párt nem is egy tagjával, Irókkal, mű

vészekkel. levelezett a Sarlós mozgalom
vezetőivel, s mikor Balogh Edgárral.
Gaál Gáborral először találkoztunk,
már régi barátként üdvözöltük. hiszen
írásaíkból, leveleikből. vitáinkból szin
te mindent tudtunk róluk. De ugyaníay
kaocsolatban V0It Buday az erdélyi
ir6kkal, s Tamási Aron a mi meghí
vásunkra járt először Szegeden, s itt



olvasta fel először a Városháza ünnepi
termében, a megrökönyödött Glattfel
der püspök előtt a Rendes feltámadást.
Leveleztünk az Erdélyi Fiatalok szocí
ográfusaival, a Vajdaság íróival is. S
jöttek a látogatók: Gaál Gábor is, aki
nek 'szegedi rokonai voltak, unokaöccse
osztálytársam, jó barátom; jött Féja
Géza, aki könyvéhez kereste az anya
goto meg nem is egyszer írt rólunk;
jött Móricz Zsigmond, fáradt, tempós
nyugalommal, s ahogy egymás szavába
kankodva meséle;ettük neki történetein
ket, ő megnézegetett bennünket. s je
gyezgetett kis noteszában. Másfél lite
res csatos üvegben hozott móri bort
magával Berda Jóska, s egész napon
át meaélgetett nekünk, kedves raccso
ló hangján; de meglátogatott bennün
ket Veres Péter is, fehér inge paraszti
mód begombolt, csizmája ráérősen ko
pogott, s mi büszkén sétáltunk vele:
már akkor az új paraszti vezetőt lát
tuk benne, amikor Németh László még
nem gondolt erre.

Buday alakította ki a művészí kon
cepciót, szerkesztette a financiális ala
pokat adó Szegedi Kis Kalendáriumot,
melynek egyik kötete Bálint Sándor
Szeged-Alsóvároson gyűjtött népdalait
is tartalmazta, Buday György illuszt
rációival. Ezek a kis kalendáriumok
hozták a pénzt minden további mun
kánkhoz, így könyvsorozatunk kiadásá
hoz is. A kalendárium ára 1 pengő

volt. de mindig rányomtattuk. hogy
"feli\lfizetés~ket elfogadunk" s elég so
kan akadtak, akik az 1 pensőt kisebb
naeyobb összeaael meatoldották. A sze
gedi Prometheus nyomdában előállított

könyvecskéknek nagy sikerük volt, még
külföldön is érdeklődést keltettek. Az"
első kiadvány Budaynak 1931-ben szü
letett fametszetsorozata volt, a Boldog
asszony búcsúja, melyen először szere
pelt szignóként a Szegedi Fiatalok Mű

vészéti Kollégiumának neve. De kiadá>
sunkban jelent meg a továbbiakban
Radnóti Miklós három kötete, Buday
György néhány bibliofil kéoeskönyve,
az én egyik mesegyűjtésem és A szín
pad című folyóirat is, Hont Ferenc
szerkesztésében, Az évente befolyt né
hány ezer pengőből ezenkívül kiállítá
sokat rendeztünk Buday György fa
metszeteiből, Kárász Judit izgalmas,
vádoló "szociofotóiból", előadássorozato

kat tartottunk, vitaesteket, s ezeken
nemcsak magunk szerepeltünk, neves
fiatal professzorokat is meghívtunk.
- "Az augusztus 15-én és 16-án tar-

tott búcsú - vallja Buc1Jay György első

fametszetsorozatának születéséről -,

melure messzi vidékekről visszazarán
dokoltak "ég elköltözött szegediek az
alsóvárosi templomban lévő Fekete Má
riához, egy valószínűleg bizánci szent
képhez, már a megelőző években is ma
gával ragadott, s kiéreztem belőle a
kollektívumba való beolv,adás érverésé
nek lüktetését, azt, amit első szegedi
éveimben annyira kerestem, s amely
nek művészi kifejezésére annyi igye
kezettel törekedte'7?},"

- Mi ott Szegeden, egyetemisták, ál
lás nélküli fiatalok egészen természe
tesnek találtuk már akkor, hogy Bu
day művészetéről egyre-másra jelennek
meg az elismerő kritikák, hogy akkor
a hazai haladó művészetkritika nyomban
felfedezte [elentöségét, megértették azt
az újat, amit hozott. Természetesnek
tartottuk, hogya Szegedi Kis Kalendá
rium kötetkél nemcsak idehaza, hanem
külföldön is a gyűjtők, könyvbarátok
kedves darabjai közé kerültek, s 1932
ben már Európa legnevesebb grafiku
sai közt kap meghívást a nagy Goethe
kötet egyik illusztrációjának elkészítésé
re. S csak örvendtünk. de nem cso
dálkoztunk, hogy 1937-ben a Párizsi
Világkiállítás művészeti Grand Prtx-jét
nyeri el a székely népballadákhoz és
Prancois Mauriac Jézus élete című kö
tetéhez készített metszeteinek tablóiért.

VILAGN~ZETEK TALALKozASA

- A szegedi fiatalok csoportjának
tagjai különböző világnézetűek voltak,
mégis eauséaet alkottak, egy tömbből

faragott közösségként léptek föl. Van
e máig ható tanulsága a világnézetek
ilyen cselekvést kovácsoló, lélek-forrasz
tó találkozásának?

Igen, igen. A Szegedi Fiatalok
Művészetí Kollégiuma különböző pályá
ra készülö, különböző meggyőződésű,

de azonos érdeklődésű embereket tö
mörített. Volt köztünk grafikus, szocío
lógus, irodalomtörténész, fotográfusnő,

színházt rendező, valamint két költő is:
Radnóti Miklós és Berczeli Anselm Ká
roly, aki azonban valamilyen személyes
kérdésben összekapott Budayval és ki
lépett a Kollégrumból. A legkülönbö
zőbb meggyőződésű emberek - kom
munisták és nem kommunisták, hivők.

és nem-hivők - fogtak kezet, fogódz
kodtak egymásba, mert bár különbőző

társadalmi kilndulást {Buday apja jeles
archeológus, egyetemi tanár volt, Széll
Pistáé főrendiházi tag stb.; Pista volt
az. akit mi titkon a jövendő nagy drá
maírójának véltünk), kűlönböző vallást
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és politikai árnyalatot képvíseltünk,
egyben azonban megegyeztünk: a tár
sadalom problémáira adott válaszaink
ban, annak a szükségszerűségnek a fel
ismerésében, hogy ezt a magyar való
ságot meg kell változtatni, át kell alakí
tani. Baloldali húzású társaság volt a
miénk, melyben a legkülönbözőbb vi
lágnézetű emberek erősítették. segítették
egymást és vállalták egymást, kölcsö
nös bizalommal, hátsó gondolatok, gya
núsítgató feltételezések és ellenérzések
nélkül. Ebben látom máig. ható tanul
ságát és példáját a szegedi fiatalok
együttesének,

"Erős falka volt" - mondta rólunk
egyszer Erdei Ferenc. Ezt arra értet
te, hogy ámbár belülről késhegyre me
l'Iően kritizáltuk egymást, kifelé mindig
szilárdan összetartottunk. Kegyetlenek
tudtunk lenni egymáshoz. Amikor pél
dául Hont Feri Szegeden megrendezte
Az ember tragédiájának szabadtéri vál
tozatát, amit ő misztériumjátéknak fo
gott föl, előadás után beültünk a ká
véházba és valósággal szétszedtük az
előadást. Nálunknál ízgégább és kemé
nyebb kritíkus, analizátor nem létezett.
Mi ezt azért csináltuk, hogy tanuljunk
a sikerből is, a sikerűletlenből is, hogy
a legközelebbi munkánk jobb legyen,
a következő még tökéletesebb. Mind
annyian egyenlőek voltunk, mindenki
nek egyforma súlyt jelentő véleménye
volt, senkinek sem voltak előjogai vagy
kiváltságai, noha a köztünk meglévő

4-5 év korkülönbség nagyon sokat szá
mított annak idején. Ez a vitában-ba
rátságban megélt egyenlőség szárnya
kat adott a gondolatainknak. Hangsú
lyozni szerétném. hogy ami izazán ösz
szeötvözött minket, az a politikai isko
la volt, melyet a magyar valóság fel
térképezése és kutatása közben jártunk
ki. Olyan tapasztalatokat szereztünk
vidéki előadókörútjainkon, a munkásott
honokban, melyeknek színjátszói részére
Radnóti Miklós írt szavalókórusokat,
Hont Ferenc rendezett amatőr színhá
zi előadásokat, hogy azok életre szóló
an meghatározták legtöbbünk sorsát.
Megrendítő élményt jelentett, hogy
1932-ben, amikor az illegális kommu
nista csoportok lebuktak, senki sem
vallott ránk. A szegedi rendőrfőkapi

tány és detektívjei nagyon jól tud
ták, kik járnak a szegedi munkásott
honba, de nekik vallomások kellet
tek, hogy letartóztathassanak bennün
ket. Azok a munkások és parasztok
azonban, akiket tanítottunk és segí
tettünk, hűségesek maradtak hozzánk,
nem árulták be egyikünket sem. Szá-
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mítottunk arra, hogy letart6ztatnak.
Reitzer Béla barátunk lakásán együtt
vártuk valamennyien, hogy együtt vi
gyenek el. Egész éjjel figyeltük az ut
cai zajokat. De nem történt semmi.
Hajnaltájban. kicsit megtörődve az iz
galmaktól, valamennyien hazamentünk.
A munkások és parasztok tisztelték a
szegedi fiatalokat, akik közéjük jártak
felvilágosító szóval,

Most már valóban sürget az idő: meg
kellene írni a szegedi éveket. Meg kel
lene írni a Szegedi Fiatalok Művészeti

Kollégiumának történetét, a mi néhá
nyunk életét napjainkig meghatározó
erővonalaít, tévelygéseinket, bátorságun
kat, ellentmondásokkal teli útkeresésün
ket, hűségünket.

- Kik voltak azok, akiktól - bár
más világnézetet vallattak - Ön élete
során sokat tanult, akik tudásból és
emberségből egyaránt példát szolgáltat
tak? S akíknek emléke ma is kivételes
erejű és múlhatatlan sugárzású?

- Amikor Szekfű Gyula cikket kért
tőlem lapja, a Magyar Szemle számá
ra a szegedi fiatalokról, érzékeltettem
benne a mi politikai szándékunkat, va
lóságmegváltoztató törekvéseinket. (j
készségesen helyt adott nézeteinknek.
1932-től nagyon megkedvelt, jóllehet
egy sereg ponton nem értettem egyet
magyar történelemszemléletével, ken
cepciójával, Mégis, nem véletlenül aján
lottam őt 1945 után moszkvai nagy
követnek egy bizalmas tanácskozáson.
Korunk egyik legnagyobb magyar tör
ténetírója - de bízvást, nemzeti hiúság
nélkül mondhatnók: Európa egyik leg
nagyobb korunkbeli történetírója volt.
Európai távlatú történész, hiszen kis
népe sorsát sohasem valamilyen "extra
Hungariarn non est vita" szemlélet alap
ján vizsgálta, hanem mindig is európai
összefüggéseinek rendszerében. Szekfű,

aki már a felszabadulás előtti években
elvégezte önmaga krrtíkáját, revideálta
történeti és politikai koncepcióját, nem
várta meg, amíg mások majd mérleg
re teszik - haláláig megőrizte keresz
ténységét, vallásos hitét, s ebben senki
sem akadályozta meg. Szernélyíségében
mintha kibékíthetetlen ellentétek ütköz
tek volna össze. Hivő katolikus volt,
hitét nyiltan, de fitogtatás nélkül meg
vallotta akkor is, amikor ez részben
pályakezdésének is ártalma lehetett, s
nyiltan hivatkozott rá a felszabadulás
utáni években, amikor politikai meg
győződése egyre inkább szembekerült
bizonyos hivatalos egyházi állásfoglalá
sokkal. Ugyanakkor már ifjúkorának



egyik legkedvesebb mestere volt (egyik
legszebb ifjonti tanulmányát róla ír
ta) Anatole· France, az emberi történet
összeütközéseít irónikus fájdalommal
szemlélő bölcs, a kétkedés, a kiábrán
dult s mégis emberszerető ráció kép
viselője. Szekfű a kiábrándult ember
szeretetet és a kissé reményvesztett író
niát tanulta tőle. Míndegyre aláza
tosan fejet hajtó katolicizmus, egyre
keserűbb s a katolikus közéletet sem
kímélő, nemegyszer szinte otthontalan
írónia kűzd benne.

Legnagyobb emberi gesztusa, amire
valóban csak a kivételesen nagyok ké
pesek: önmagának újraértékelése volt.
A személyes érintkezésben melegszívű

embernek ismertem meg, aki vallásos
ságát nem tüntetőleg, hanem a minden
napi élet gyakorlatában, az ember- és
munkaszeretetben élte meg, a másik
iránti végtelen türelemmel, megbecsű
léssel. Fiatal koromban közeli kapcso
latba kerültem vele, barátságát élvez
tem szerkesztőségi asztalánál, mint
ahogya Nyugat szerkesztőségí asztalá
nál is.

- Ön írja egyik cikkében Sík Sán
dOTTÓl, hogy "professzor volt, nagy ne
Delő, tudós művek szerzője, papi rend
jének egyik legjelentősebb magyar' sze
mélyisége, de a halálos ágy körüli met
rumok zendültek fel, ritmusok hulláma
Ú$zott át a szobán, a költő tekintett
ránk búcsúzó pillantással... S költő

volt pedagógusnak is: a nevelői mun
kát, az emberformálást az alkotás egy
fajtájának tekintette, s minden profesz
uori beszélgetését lírai hevület hatotta
ét, költői szenvedély. .Ezért lelkesült,
ezért csalódott annyiszor (mint minden
lírikus szenvedélyű nevelő), s ezért őr

zi hangját, gesztusát, mondatainak rit
musát és belső erkölcsi hitelét annyi
tanítványa."

- A másik tiszta példa az emberi
dialósusra Sík Sándor személye. Mínd
annyian nagyon szerettük, tiszieltük.
Egyik drámájának. a Két testvt?rnek
típográfial-művészi gondozását Buday
György vállalta és egy szép íllusztrá
cíót is készített a kötethez. Radnóti
Miklós "legkedvesebb professzorának"
nevezte, ő pedig míndanyíunkat fiának
tekintett. Mi valóban fiúi szerétettel ra
gaszkodtunk hozzá és ezzel az érzéssel
kísértüle halálos ágyáig. Amikor pedig
megismerkedtünk a másik testvérrel,
Sík Endrével, ez a szerétet átsugárzott
reá is. Emlékszem rá, Radnóti Miklós
javasolta, hogy köszöntsük Sík Sándort
ötvenedik születése napján mi is, régi
szegedi tanítványai, a volt Szegedi Fia-

talok, akikkel egyszerre volt barátság
ban s állandó vitában is. Plakettet
készítettünk, szerényen odaál1tunk a hi
vatalos ünneplők mögé, s Miklós kö
szöntő verset is írt, a "hű tanítvány",
aki úgy köszöntötte tanárát. mint ap
ját "egy hitvány korban", aki "eretnek
hadak között hűségre példakép", aki
"a gyermek századot tanítja tapasztalt
bölcshöz illő türelemmel".

Ugyanilyen varázslatos egyéniség
volt a szememben Marót Károly, leg
jelentősebb klasszika-filológusaink egyi
ke, a Homérosz-kutatás nemzetközileg
is elismert szaktekintélye. akihez Reit
zer Béla barátommal jártunk el sűrűn.

Reitzer Béla 1944 elején halt meg egy
ukrajnai munkatáborban, A visszavonu
ló német seregek rájuk gyújtották a kór
házat. Fiatal korától kezdve neveléssze
ciológíával, különösen a proletárnevelés
kérdéseivel foglalkozott, 1935-ben írt is
egy könyvet erről a témáról. O is Ma
rőt nagy tisztelője volt. Marót ídeaüsta.
filozófiai alapon, bergsonista szemlélet
alapján építette fel nézeteit. Elmélyül
ten tanulmányozta a vallástörténetet,
az ókori irodalmat, a népvallást és az
antikvitásnak a magyar kultúrában be
töltött szerepét. Nagyon sokat vitatkoz
tam vele, ám sokat köszönhettem neki
folklór-elméleti munkásságomban, sokat
segítettek valláslélektani fejtegetései a
néptudat vallásos elemeinek megérté
sében.

Ezek az emberek nagy tudású egyé
niségek voltak. tele igaz emberséggel s
egész emberségüktől. tudásuktől, maga
tartásuktól elválaszthatatlan volt a ke
reszténység, a hittel teli élet. Minden,
amit tettek, egységben volt vallásos
meggyőződésükkel.

BARATSÁGBAN
BÁLINT SÁNDORRAL

- Úgy tudom, Professzor Úr di4l!:~
korában vallásos világnézetű, hivő ke
resztény volt.

- Lelkes önképzőkörí tag. voltam a
szegedi piaristák gimnáziumában. Egész
életem egyik legnagyobb büszkesége a
VIII. gimnazista koromban elért sike
rem. Bevallom, azóta sem indultam
egyetlen pályázaton sem. A gimnázium
ban az önképzőkör főtitkára voltam, és
nekem kellett volna felolvasnom a pá
lyamunkákról szóló jelentést, de ez. al
kalommal kivételesen Diósi Géza tanár
urat kértem meg, ismertesse a nyer
tesek nevét. O - mindenki nagy meg
lepetésére - fel is olvasta: a pályázat
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hittantételét: Assisi Szent Ferenc, a
szegények szentie - Ortutav Gyula
nyerte, a magyar irodalomtörténeti té
telt - színtén, a novella-pályázatot 
szintén, a filozófiai pályázatot - szín
tén. Egyszerre négy pályázat nyerte
se lettem, természetesen kimondhatat
lanul boldog és elégedett voltam. A
novellaírásban megelőztem Sőtér Pis
tát, aki utánam a második díjat nyer
te s később messze felülmúlt, kitűnő

író. Azóta is sokat tréfálkoztunk
ezen, de hát én a szépirodalmat nagyon
korán abbahagytam. A novella-pályá
zatra Dugonics Andrásról írtam, a zse
niális íróról, a piarista tanárról. Ren
detlen tanuló voltam. Csak azzal fog
lalkoztam igazán, ami érdekelt. Taná
riám sokszor megszidtak ezért, s nagyon
sajnálták, hogy - bár telne tőlem 
nem produkálok többet. Assisi Szent
Ferenc élete is nagyon izgatott. Ehhez a
munkához adott sok segítséget Bálint

·Sándor.
- Hogyan ismerkedett meg Bálint

Sándorral?

- Nagyon jó, alaposan felkészült taná
raim voltak, nagyon szerettem ezt a gim
náziumot. Amikor úgy határoztam, hogy
Assisi Szent Ferencről fogom megírni
a hittan-pályázatot, felkerestem magyar
tanáromat, Díósít, hogy szakkönyveket
kérjek tőle. Neki is volt néhány, a
gimnázium könyvtárában is, sőt a vá
rosi könyvtár is rendelkezésemre állt.
:Én azonban rendkívül igényes voltam:
nem azt akartam megírni, amit már
mások előttem megírhattak a köz
könyvekből. Egészen újra törekedtem,
valami kimagasló teljesítményre. Diósi
azt ajánlotta, hogy él ~gy fiatal tanár
Szeged-Alsóvároson, akinek nagyon
szép modern könyvtára van, tele friss
könyvekkel. Keressem föl, ő biztosan
fog segíteni. Valamikor tél elején be
állítottam hozzá. Félszegen, diákosan.
Úgy fogadott engem, az 'ismeretlen' fia
talembert, mint régi kedves ismerősét.

Nyomban előszedett tíz kötetet, köztük
angol, német és olasz nyelvűt, melyek
szerinte alkalmas források munkám
megírásához. Azonnal kész bíblíográfiá
val szolgált, mit hol találok meg, ha
utána keresnék az adatoknak. Aztán
eldiskuráltunk a megírandó dolgozat
ról, mely kétszáz oldal terjedelmű lett.
Assisi Szent Ferencet úgy rajzoltam
meg benne, mint a katolicizmus elmúlt
századainak legjelentősebb személyísé
gét. Európai méretű példakép volt, az
emberség rnagtestesítője, Ezt a meggyő

ződésemct később sem kellett szégyelle-
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nem, amikor a vallások történetéről

vallott felfogásom alapvetőerr megval
tozott, és a vallást már az emberi tu
dat történeti-társadalmi képződményé

nek tekintettem.

- Ez az ismeretség az évek folya
mán barátságba torkollott, amely a mai
napig is tart.

- Nem volt köztünk soha veszeke
dés, noha én nem mindig helyeseltem
azokat a politikai lépéseket, amiket ő

naiv jóhiszeműséggel megtett - sem a
képviselősködését, sem bizonyos reali
tásoktól való ídegenkedését, Ez azon
ban sohasem akadályozott meg bennün
ket abban, hogy sokat vitatkozzunk,
segítsunk egymásnak úgy és ott, ahol
és amikor lehet, és mindketten a ma
gunk útját járjuk. En a magamét, ő a
sajátját. Nem volt politikus lény, ő a
tudós olyan típusa, akit mélységesen
a munkája, a kutatás szenvedélye érde
kel és ebben akar jól és alaposan tá
jékozódni, illetve másokat is eligazí
tani.

Fiatal egyetemi hallgató koromban
órákig tudtunk együtt sétálni a Tisza
partján és vitatkozni vallásos kérdé
sekről, filozófiáról, az élet értelméről.

Valahogy úgy alakult egész életemben,
hogy akivel sokat vítatkoztam, arra so
hasem haragudtam, Mert a személyes
kapcsolatok mindíg segítenek a másik
ba hatolni, megérteni a másik ember
észjárását. érzelmeit, még akkor is, ha
azok számunkra nem elfogadhatók, nem
követhetők, mert vele ellentétes a gon
dolati kiindulásunk. Emlékszem rá,
mennyire örült annak, hogy Solymossy
Sándor, a kitűnő folklorista, a magyar
népmese, néphit és népballada avatott
vizsgálója került Szegedre a néprajz
hazánkban első nyilvános rendes egye
temi tanárának, aki őt hamarosan ta
nársegédjévé választotta. Ez indított en
gem arra, hogy másodfél éves böl
csészhallgató koromban felvegyem Soly
m0SSY nénköltészeti előadásait is, ez
segített abban a döntésemben is, hogy
a néprajz kutatását hivatásomul vá
lasszam.

- Volt-e más oka is annak, hogy
Ön ilyen korán, már elsőéves böl
csészhallgatóként eljegyezte magát a
magyar néprajzkutatással?

- Szegeden nőttem föl. Ez már ma
ga predesztinálta az embert. Különös
módon a piaristáknál soha nem hal
lottam Kálmány Lajosról, a népkölté
szet és népnyelvi gyűjtés úttörőjéről.

pedig ő pap "volt, aki kemény jelleme,



a parasztokhoz húzó természete miatt
még egyházi feletteseivel is szembeke
rült. Móra Ferenctől hallottam róla elő

szór, akivel apám révén ismerkedtem
meg. Egyutt dolgoztak a Szegedi Nap
lónal egészen apámnak 1918-ban be
következett haláláig. Koporsójánál Mó
ra rnondotta a búcsuztatót, Mórával,
Tömörkény Istvánnal, Bálint Sándorral
való jó személyes kapcsolatokon ke
resztül ébredt fol bennem a néprajz
iránti tudományos érdeklődés. Csak
megerősítettek ebbeli elhatározásaimban
Solymossy Sándor magával ragadó órái.
Ö volt a folklórban a mesterem. Sze
rettem szemínáríumi foglalkozásaít, ka
nyargó elbeszéléseit, szivarfüstje mel
lett két órát is el tudott rnesélgetni tu
dománytörténeti históriákat, egy-egy
mesetipus kalandos, bonyolult vándor
útjait senki sem követte nála érzék
letesebben. A harmadik s a fő ok saját
fiatal csoportunk nagy nevelő hatása:
hatalmas katalizáló erő van abban,
hogy fiatalok együtt tanulva, élve, vi
tatkozva, őszintén elkötelezik magukat
a magyar valóság feltárásának és va
lamilyen módon történő megváltoztatá
sának ügye mellett. Ez a kőzös szán
dék kovácsolt össze bennünket, és eb
ből a csoportból alakult meg elsőéves

egyetemista korunkban a Szegedi Fia
talok Művészeti Kollégiuma.

- Mikor kezdte önálló gyűjtőmun

káját? Kik segítették első útjain?

- Felkészülésemhez, első gyűjtőuta

imhoz nagy segítséget kaptam Kiss La
jostól. Könyvei: A szegényember éle
te. A szegény asszony élete és a hód
mezővásárhelyi hétköznapok és ünnep
napok világáról írt néprajzi monográ
fiái legkedvesebb könyveim közé tar
toznak. Kiss Lajos mindent egységben
látott: szocíográfíát, folklórt és törté
nelmet ötvözött össze mesterien. Együtt
vizsgálta -az egész életet, az egyénit és
a társadalrnit úgy, mint előtte senki
más. Amit csinált, sajátos írói remek
lés volt, nemcsak néprajzi munka.

Másodéves koromban mentem első

gyűjtőutamra. Zsebemben lapult Móra
Ferenc ajánlólevele, amit Kiss Lajos
nak küldött, aki akkor Nyíregyházán
telepedett le. Szabolcs megyében gyűj

töttem, ahol igen gazdag szóhagyomány
élt és él napjainkig is. A nép a leg
dúsabb, legősibb népköltészeti - Ma
rőt Károly találó szavával .Jcözkölté
szeti" - hagyományt őrzi. Amikor én
először gyűjtöttern. még senki sem gyűj

tött előttem ezen a tájon. Számottevő

folklór-anyag nem került elő addig. Hogy

mennyíre kimeríthetetlennek tűnik a
szabolcsi népkóltészeti forrás, bizonyít
ja. hogy most is, tanítványaim közül
többen - köztük Erdész Sándor - ha
talmas anvagot gyűjthettek ott. Erdész
például egyetlen mesemondótól, Armi
Lajostól három kötetnyit vett föl.

Gyalog mentem, vagy felkéredzked
tem egy-egy döcögő parasztszekérre,
ami legtöbbször ugyanolyan lassan ha
ladt előre, mintha én gyalog mentem
volna. De alkalmat adott arra, hogy
közeíférkőzhessek az emberekhez, meg
értsem őket és azonosulni tudjak belső

világukkal. Igaz, feléjük nemcsak a
gyűjtő kíváncsisága hajtott, hanem· a
szegénység sorsközössége is. ~ Anyám
harmincéves volt, amikor megözvegyült.
öt gyereket kellett fölnevelnie nagy
szegénységben és nélkülözésben. Ez a
sorsközösség is hajtott, támogatott. Je
lentős mennyiségű anyaget hordtam
össze a szabolcsi utakon. Ezekből lett
többek között a Mondotta... című kö
tet is. amelynek már címében benne
van eredendő társadalmi érdeklődésem:

Mondotta: Vince András béreslegény,
Máté János gazdalegény, valamint a
Nyíri és rétközi parasztmesék című

gyűjtemény, amit a Kner nyomda adott
ki. Mindkettőt Buday György illusztrál
ta.

- Segítette-e Önt gyűjtőmunkájában,
néprajz-írói tevékenységében Bálint
Sándor munkássága? Miben látja élet
művének jelentőségét és maradandó ér
tékét?

- Bálint Sándor munkássága két
irányban is jelentős. Az egyik: a vallá
sos néprajz hatalmas, népi ihletésű ágát
műveli, aminek ugyan a német es olasz
szakirodalomban szép hagyománya van,
de a magyar néprajzkutatásnak ez meg
lehetősert elhanyagolt része. Nálunk Bá
lint Sándor lett a fölfedezője és meg
alkotója. Az egész vallásos néprajz út
törőjeként jelentkezett, nemcsak az ün
nepkörök és szokások megörökítőjeként,

hanem a népi szakralitás történetének,
szimbólumrendszerének krónikásaként
is. mint aki nem kívülről, hanem be
lülről nézi ezt a világot, mert maga
is közreműködője, Más kérdés az, hogy
én más véleményen vagyok ezen a té
ren. Én a folklór előfeltevéseként az
emberi tudat változásait vizsgálom, a
hiedelemvilág materiális alapjait. A
va'llást az emberi képzelet megnyilvá
nulásaként nézem, bár szépségeiben
maxam is gyönyöködni tudok, ha a
kultusz maga idegen tőlem. Bálint Sán
dor szígorúan vallási alapon, én kízá-
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rólag történetiségében szemlélem a né
pi szakralitást is, melyet gazdasági és
társadalmi okok határoztak meg és hoz
tak létre. Ez az alapvető világszernlé
leti kérdés elválaszt bennünket a tu
dományban, de ez nem jelenti azt, hogy
én ennek ellenére ne becsülném az ő
őszinte hitét. keresztényi tisztességét és
azt az összefüggésrendet, amit a vallá
sos néprajzban megalkotott. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy - jóllehet Bod Pé
tertől Ipolyi Arnoldig sokan foglalkoz
tak vele - Ipolyi Arnold óta senki
sincs Bálint Sándoron kívül, aki a val
lásos néprajzzal tudományos szinten oly
eredményesen foglalkozott· volna. Egye
dülálló művet alkotott, eredményeit
nagy jelentőségűnek tartom. Életmúvé
Bek másik része, amivel kapcsolatban
nincsenek filozófiai fenntartásaím, Sze
ged népének élete, kultúrája, Sok mín
den vár még kiadásra munkái közül,
és mielőbb ki kellene adnunk. őket,

hogy végre az egész életmű áttekint
hető és értékelhető legyen. A T017!,pácz
bácsí meséit most fogjuk megjelentetni,
Reiznerék Szeged múltját feldolgozó
század eleji nagy vállalkozásához csat
lakozik Szeged történetét megörökítő

rqunkássága, de sokkal meder
nebb felfogásban és sokkal szélesebb
anyaget felölelve. Bálint Sándor mind
a vallásos néprajz, mind a városból
kirajzó szegedi nép történetének, Sze
ged múlt jának és kultúrhistóriájának
megírásában kiemelkedő teljesítményt
nyújtott.

vALLÁS 'ÉS MűVELOD'ÉS

- Az emberi élet egyházias vonat
kozásait, a liturgiával, szertaTtásokkal.
búcsújárással összekapcsolódó népi ha
rJyományvilágot - mint egyik legarcha
ikusabb réteiiét a magyaT népkultúTá
nak - feldolgozó vallásos néprojzot
előkelő hely illetné meg a néprajz-tu
dományon belül.

- Tudjuk jól,' hogy Európa-szerte a
paraszti vallásosságot egy sajátszerű

kevertség. a kereszténységnek és a 'ré
gibb hiedelemvilágnak összefőnédása

jellemezte. Keresztény szokások, áhítat
gyakorlatok elkeveredtek helyi pogány
hagyornánvokkal, antik emlékekkel, ké
sőbb fejlődött paraszti babonasággal.
Valósággal szövevényes, egymásnak el
lentmondó részekből álló rendszerré
alakult át a századok során a paraszti
vallásosság. Van dolga a kutatónak,
hogy az egymástól eltérő elemeket szét
válassza. Nem is míndig sikerrel, mert
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hisz egy-egy hiedelem a századok so
rán új meg új alakot ölt, szerepes cse
rél, átváltozik.

Az egyház évezredes, sok népen ki
próbált módszereihez híven a szoká
soknak egynémelyikét egyenesen meg
szentelte és a vallás magasabb régiói
ba emelte, másokat hallgatagon elné
zett, ismerve nagy funkciójukat a nép
életében. Igy azután a nép ünneplő szo
kásaiban és az egyházi évhez tapadó
hiedelmeiben a legkülönbözőbb rétegek
egymás mellett való békés megférését
szemlélhetjük. Ösi, pogánykori hiedelem,
újabb fejleményű paraszti babona, ger
mán, szláv babonaságok hatása s mel
lette a kereszténység hatására elterjedt
szokások, az antik felfogás egy-egy ele
me: ez mind-mind fellelhető az egyházi
év ünnepeihez kapcsolódó népi szoká
sokban, ünnepségekben. Ha nem a mi
felfogásunk értelmében is, de már a
jó Bod Péter is utal arra, hogy az ün
nep szokását nemcsak a keresztények
szent-tísztelete, hanem a pogány görö
gök és latinok, sőt a pogány magya
rok hőskultusza és ünnepei megterem
tették.

A vallásosság, a mindennapi élet te
rületein eláradó vallásosság szelleme
azonban nemcsak ezeket az archaikus
kultúrákat éltette, de át- meg átfonta
mint tápláló- hálózat a primitív és pa
raszti kultúrákat is, Ezekben a primi
tív kultúrákban a szó, a tett, a gesz
tus, az élet számtalan történése még
differenciátlan jelentéstartalmakkal bír:
szelgálhatja a praktikusság, reális élet
igényeit, de ugyanakkor varázslat, kul
tikus szolgálat, a valóság irracionális
szféráihoz való kapcsolódás is lehet. A
paraszti vallásosságot éppen az jelle
mezte, hogy benne a tételes vallás 
akár katolikus, akár protestáns - hit
rendszerének magatartást megszabó tör
vényei összefonódtak az egyáltalán nem
katolfkus, protestáns hiedelmek, maga
tartások tömegével.

- Erdélyi Zsuzsa éppen az aTchaikus
hiedelemvilág mélységeibe ereszkedik
le gyújtései révén, azt a történeti fo
lyamatot dokumentálja, amely az ós
képzetek jelentkezésétől a keresztény
ségbe illeszlcedésig végbement, az arche
tipustól az organilcussá válásig.
Ugyanakkor Bálint Sándor· munkássá
gát is továbbépíti, tevékenysége szo
rosan kötődik gyűjtéseihez, témaköTé
hez.

Erdélyi Zsuzsa tevékenysége ré
szint Bálint Sándoréhoz kapcsolódik,
részint pedig az ősi laikus hitvi1ág



összehasonlító, filológiai bemutatására
törekszik gyűjtéseiben. Jóval -több ar
chaikus vonást vél találni anyagában,
mint én. Véleményem szerint a val
lásos barokkhoz sokkal több köze van.
Kétségtelen, hogy szövegeinek egyes
fordulatai, egy-egy motívuma a keresz
ténység előtti korszakig nyúlnak visz
sza, de zömükben mégis a hazai kö
zépkorra, de főként a barokkra utalnak,
az egyházi himnusz-költészet imáira
emlékeztetnek. A törzsanyag fogalma-
zása a folklór sajátos törvény-
szerűségét mutatja : a történeti
egymásmellettiséget. Ezeknek az imák
nak, könyörgéseknek egy-egy szövege
önmagában is több történeti korszakot
hordoz, teljes, immanens egységben,
több történeti korból való réteg, for
mula ötvöződik természetes egységben
- és a mi korunkig hatóan.

Erdélyi Zsuzsa áldozatos gyűjtő.

Nyolcvan-kilencvenéves öregasszonyokat
kért meg, hogy elmondják ezeket az
imákat, könyörgéseket. Hatalmas ener
gia, sok fáradság van a munkájában.
Kezdetben Lajtha. László mellett népda
lok gyűjtésével foglalkozott. Az utób
bi években egyik legjelentősebb gyűj

tónkké nőtte ki magát. Örültem, hogy
a Somogy megyeí múzeum kiadta ezt a
- "Hegyet hágék, lőtőt Iépék ..." cí
mü páratlan gyűjteményt, amely
egy elsüllyedő, lassan halódó világról
hoz hírt. Fiatal gyűjtő koromban a pa
raszti vallásosságnak ugyanezen emlé
keit láthattam-hallhattam. mint most
Erdélyi Zsuzsa. A gyűjtés nehézségét az
adja, hogy az imák is - mint minden
folklór-alkotás - részint hagyományos,
megőrzött formákat követnek, részint a
spontán rögtönzés, pillanatnyi ihlet
egyéni szituációktól meghatározott ha
tásait mutatják. Míndíg ez a kettős

ség működik aszóhagyomány alkotásai
ban : ez okozza a gyűjtés nehézséáét is,
de az adia fő vonzerejét is. Erdélyi
Zsuzsa birtokában még archívumnyi
~nyag van; mi a Néprajzi Intézetben
állandóan ösztönözzük őt munkáia
folytatására. Nálunk, a Néprajzi Inté
zetben komoly megbecsülés. övezi.
Munkásságát különösen fontosnak tar
tom, mert a történeti vizsgálódásnak,
az emberi tudat fejlődésének feltárá
sában az ilyen irányú kutatás nagy je
lentőséggel bír.

- Vannak-e ehhez a munkához meg
felelően felkészült, kellőképpen tájéko
zott fiatal kutatók? Nem gond-e az
utánpótlás?

- Mi öregek, korunknál. nevelteté
sünknél fogva is, jól ismerjük a népi
vallásosság világát. A mai ~iatalok ért
hetően nem ismerik.

_ Vajon nem válik-e ez előbb-utóbb

művelődéspolitikai problémává? Mű
veltség-hiánnyá, kulturális mulasztássá?

_ Nem válik, mert már most is az.
Sajnos, vannak még olyan n~zetek,
amelyek szűklátókörűen ellenzlk az
edyetemes emberi kultúra részét képe
z5' vallásos alkotások tematikai meg
ismerését tárgyi elsajátítását. Ez a fel
tozás indokolatlanul félti az -emberí tu
datot művelődést a vallásos alkotá
soktói noha ezek az univerzális em
beri kultúra szerves részét teszik. ÉS
nem lehet a művészetet élvezni, az al
kotások mélyére hatolni annak a val
láskultúrának az ismerete nélkül, amely
e művészeti alkotások hátteréül, ihle
tőéül szolgált,

_ Mintha alig vesztettek volna aktua
litásukból a Professzor Úrnak 1935-ben
írt figyelmeztető sorai, csak tal~n más
megvilágításban, más okok alapJán k!l~
értelmeznünk őket: "A magyar nep~
kultúra az egyoldalú,.a sajátosságo~nak
csak egyik felét ktemelő szemlelete
szúkösnek, igaztalannak bizonyult előt
tünk. Észre kellett vennünk és nyo
mósan értékelnünk a magyar paraszt
lélekben, magyarságunk népi kultúrájá
ban azokat a 'Vonásokat is, amelyeket
az eddigi szemlélet tagadott: a vallá
sosságnak (a vallásosság fogalmát itt
nem a tételes vallások, hanem a val
láslélektan fogalomrendszeréből vesz
szük) a mindennapi életen eláradó for
máit az eksztázisnak kirobbanásait, a
reáli~ világ és a transzcendens világ
kép álLandó kapcsolódásait, a közössé
gi szellemnek tipikus, szinte dogmati
kus törvényeit - tehát azokat az ir
racionális erőket, amelyek minden pri
mitív és parasztkultúra legsajátabb sZí-.
n eit, legkiapadhatatlanabb forrásait je
lentik."

Egyre több történik eavébként
ezen a téren is. A rádió A Biblia 'DÍ
lága sorozatában, melyet könyvalakban
több kiadásban is megjelentettek, a hi
vő katolikus vallástörténésztől kezdve
a marxista történettudósig míndenkí el
mondta a véleményét, tanulságos esz
mecserét folytatott. Ez a tudományos
szintű párbeszéd hozzásegít bennünket
a helyes történetszemlélethez és a val
lásos értékek méltányos fogadtatására
készít föl. Sok ilyen, ehhez hasonló so
rozatra kezdeményezésre volna szükség,
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