
GUNDA BÉLA

Kolozsvári memento
Az üldözöttek melletti etikai állásfoglalásaink, segitőkészségünk és segít

ségünk, az embertelen rendelkezések elítélése, szabotálása, a deportálások aka
dályozása véleményem szerint aligha tartozik a nyilvánosság elé. Humánus cse"
lekedeteinkről csak belső énünk tudjon. Ujabban azonban mindinkább több
olyan történeti dokumentum, visszaemlékezés, adat került a felszínre, amely a
magyar értelmiség, az egyházak bátor állásfoglalásáról tanúskodik. Tudom jól,
hogy az állásfoglalások határozottabbak, szélesebb körűek, eredményesebbek is
lehettek volna, de abban az ideológiai összekuszáltságban és történeti helyzet
ben, amelyben különösen az 1930-as évek végétől éltünk, talán nem is lehetett
mást várni. A szűk kis csoportok bizalmatlanul néztek egymásra. Nemcsak har
madik út volt, hanem negyedik, ötödik ... és tizedik is. Még a pozitív előjelű

törekvésekben is sok volt a provincializmus. Csak kevesen láttak bele az akkori
Európa szellemi és politikai boszorkánykonyhájába. Nem lehetett tudni, hogy ki
és milyen álarcot visel, amellyel valamilyen szélső jobboldali közösséghez való
tartozását leplezi. Sokan köpönyegeiket foltozgatták vagy fordítgatták. Ahaladók
is a maguk keskenyebb vagy szélesebb »magyar« útját keresték. Elfelejtkezve ar
ról, hogy a magyarság legjobbjai és társadalmunk legalsóbb rétegei mindig Euró
pa felé és nem Turán irányába tartottak. Még egy Szárszó sem tudta összekoyá
csolni építő szándékukat.

A humánus magatartásnak, az emberi kötelességnek igen bátor dokumentu
mairól tudósít Lipcsey Ildikó cikke (Memento: Kolozsvár, 1944 május. Vigilia,
1985. 1. sz.). Szeretném elmondani, hogy Kolozsvárott és Kolozsvárról az üldö
zöttek melletti állásfoglalás és segítség sokkal szélesebb körű volt, mint az Líp
csey Ildikó írásából kitűnik. Biró Vencel, Rajty Tivadar, Kisléghi Nagy Dénes
professzorok, Láng István adjunktus, Imre Lajos, a ref. teológia professzora, és
mások bújtatták, különböző módon segitették az üldözötteket. Az említett Mes
ter Miklósnak is sokkal nagyobb volt a szerepe, mint ami a cikkból kitűnik.

Nincs felhatalmazásom arra, hogy mások tevékenységéről beszéljek, s a dolog
természete miatt is csak töredékes ismereteim vannak mindezekről. Így csupán
azokról az állásfoglalásokról számolok be, amelyek az egyetem Néprajzi tanszé-
kén történtek. .

1940-ben szerkesztője lehettem az Ethnographiának, amelyet a karcagi Ker
tész nyomda állított elő. A nyomdának mérhetetlen sokat köszönhetnek a hunga
rológiai tudományok, Kertész József nyomdájában állították elő a Körösi Csoma
Archivumot, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság honismertető Bi
zottságának nagyszámú kiadványát, A magyar föld és népe sorozatot, olyan kiad
ványokat, mint az Archaeologia Hungarica, a Bibliotheca Humanitatis Historica.
A Kertész-nyomdában látott napvilágot az első Kodály Emlékkönyv,' Lükő

Gábornak a moldvai csángókról írt monográfiája, Györffy István munkái közül a
Nagykunsági krónika, A cifraszűr, a Heller Bernát emlékkönyv és még számta
lan jeles munka.
. 1944 tavaszán súlyos veszélybe 'került a nyomda működése és Kertész Józse
fék élete. Mint a kolozsvári egyetem tanára és az Ethnographia szerkesztőjemin
dent megpróbáltam, hogy Kertész Józseféket mentsem. Karcagra utaztam, hiva
talos leveleket írtam s rövidebb időre sikerült is őt kihozni a gettóból. A Ferenc
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József Tudomány Egyetem Néprajzi tanszéke részéről 50/1944. iktatási számon
1944.május 3-án a következő ,;igazolványt" adtam a Kertész-nyomdának:

"Alulírott igazolom, hogy KERTÉSZ JÓZSEF könyvnyomda (Karcag) már több mint húsz eszten
deje magyar néprajzi vonatkozású munkák nyomdai előállításával foglalkozik. A Kertész-nyomda ké
szítette el az utolsó húsz esztendő igen fontos és nemzeti szempontból jelentős néprajzi munkáinak
egy jelentékeny részét (Györffy István: Nagykunsági krónika, Györffy István: A cifraszűr, Lükő

Gábor: A moldvai csángók, Kodály-Emlékkönyv, Gönyey Sándor: Drávaszögi himzések, Erdélyi Nép
rajzi Tanulmányok, stb., stb.). A Kertész-nyomda nyomta már 1936 óta a Magyar Néprajzi Társaság
folyóiratát, az Ethnographiát és a Néprajzi Múzeum Értesítőjét. Tudomásom szerint több más fontos
régészeti és nyelvészeti munka is készült a Kertész-nyomdában.

Mint az Ethnographia, a Kodály Emlékkönyv, az Erdélyi Néprajzi Tanulmányok szerkesztője köz
vetlenül tapasztaltam, hogy Kertész József nyomdája mindenkor a lehető legelőzékenyebben készí
tette ezeket a munkákat s messzemenő megértéssel, kifogástalan magatartással viseltetett a magyar
nemzeti szempontból olyan fontos kiadványok előállításánál. A szerkesztésemben megjelenő kiadvá
nyoknál a Kertész-nyomda mindig olyan árakat számított fel, amelyek. a lehető legméltányosabbak
voltak.

A nyomda további működését a nemzeti jellegű tudományok szempontjából elengedhetetlenül fon
tosnak, kivánatosnak és szükségesnek tartom.

Ezt az igazolást saját elhatározásomra. nem a Kertész-nyomda vagy bárki kérésére állítottam ki. 
G. B. egyetemi nyilv. rk. tanár, a, kolozsvári Egyetemi Néprajzi Intézet igazgatója, az Ethnographia
szerkesztője." '

Sajnos, mástól nem kapott segítséget Kertész József. Családjával együtt Auszt
riába hurcolták, de mégis sikerült Karcagra visszatérniük. 1945 szeptember
1Q-én a következő levelet írta:

"Dr. Gunda Béla úrnak, Kolozsvár. Tanár Úr! Abban a meggyőződésben, hogy közlésemmel Önnek
, igaz örömet szerzek, hozom b. tudomására, hogy ha nehéz idők és válságos helyzetek után is, de vég

re feleségemmel és ügyvéd fiam.családjával együtt, hazaérkeztem. Engedje meg, hogy az első üdvözlő

-soraim Tanár Úrhoz menjenek és soha el nem múló hálámat fejezzem ki azért az odaadó, áldozatkész
segíteniakarásért, melyet a begettózásunk előtti napokban, nem törődve annak következményével,
irányomban tett. Ezt soha el nem felejthetem, s engedje meg, hogy a legmelegebb szeretetemmel
üdvözöljem, s érdekl6djem hogyléte felől. Nagyon boldog lennék, ha néhány sor választ kaphatnék.

A nyomdát idehaza csaknem teljes egészében épségben találtam. Imre fiam már nov. 5. óta idehaza
van s e naptól kezdve dolgoztak is. Sajnos, a betúk és a kínyomottIvek körül nagy rombolások történ
tek, a papírraktárt csaknem teljes egészében elhordták, de azért csak dolgozunk. Ahol kell, előlről

kezdjük. Hiszem, hogy az én kedves munkáltatóím, akik a legnehezebb időkben is kitartottak mellet
tem, támogatásukat most nem vonják el tőlem. Ismételten kérem Tanár Urat, ha nem esik nehezére,
hogylétefelől tájékoztasson. Igaz tisztelője Kertész József."

1944 tavaszától azon voltam, hogy az üldözötteken segítsek. Igazolványokat
állítottam ki és Horthy Míklósig írtam a mentesítést kérő, az üldöztetés meg
szüntetésére irányuló hivatalos leveleket. Így igazolást adtam a kitűnő folkloris
tának, Honti Jánosnak (8~1944. sz., 1944. augusztus 26) és Palotay Gertrudnak
(90-1944. sz., 1944. augusztus 26). A két igazolás szövege lényegében hasonló.
Csak az egyiket idézem:

"Igawlvány, alulírott, mint a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Néprajzi tanszékének ta
nára és Néprajzi Intézetének igazgatója Honti János mentesítési kérdésével kapcsolatban a követ
kezőket igazolom,

Honti János dr. a magyar néprajzi tudománynak hazaiés külföldi viszonylatban is egyik legki
válóbb képviselője.és munkása. A népmese és azösszehasonlitó népköltészet terén végzett kutatásai
val olyan tudoriiányos munkásságot fejtett ki, amelyek mindenkor maradandó értékűek lesznek a
magyar népélet megismerésének terén. Munkásságának elismerését bizonyitja az, hogy két munkáját
a finnek a világhírű Folklore Fellows sorozatban adták ki. Ezek közül az egyik (Verzeíchnisder pub-
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lizierten ung. Volksmárchen) az egyedüli munka, amelyből a külföldi tudományosság a magyar mese
világot megismerheti.

Honti János dr. tudományos munkásságára a magyar néprajzi tudomány mindig büszkeséggel fog
tekinteni. Az egyetemes magyar tudományosságnak végtelen magy vesztesége lenne, ha Honti János
dr. nem folytathatná tovább tudományos munkásságát. A magam részéről dr. Honti Jánosnak a men
tesség megadását a legmelegebben ajánlom. G. B. egyetemi nyilv. rk, tanár, stb."

Honti Jánossal való kapcsolatomhoz - többek között - hozzátartozik még IÍé
hány motívum. Amikor a Sztójay-kormány elrendelte, hogy a Magyarországgal
ellenséges viszonyban álló országok szerzőitől bármiféle sajtóterméket tilos kö
zölni - mint az Ethnographia szerkesztője -, minden felelősségetvállalva lekö
zöltem Stith Thompson USA-folklorista tanulmányát (Egy típus- és motívumjegy
zék célja és jelentősége. Ethn. 1944. 2. sz.), A tanulmányt Honti János fordította
magyar nyelvre, akinek - mint munkaszolgálatosnak - némi honorárlumot is si
került biztosítanom. Stith Thompson tanulmánya megjelenésérőlnem tudott, s
arról sem, hogy közöltem Heller Bernát tanulmányát (A magyar folklore ésa
Folklore Szövetség kiadványai, különös tekintettel Stith Thompson Motiv
Indexére. Ethn. 1943. 3-4.. sz.) hatalmas motívum-katalógusáról. Stith Thomp
sonnal ezeket 1945. október 25-én közölhettem, s a levélre 1946. január 18-án
válaszolt. Hosszú levele egykor bizonyára értékes dokumentuma lesz a magyar
néprajznak. 1945-ben még elég körülményes volt az USJ\-ba való levelezés. A
Stith Thompsonnak szóló levelet a Kolozsvárott átvonuló Uj Zéland-i csapategy
ség egyik katonájának adtam át. Megemlítem azt is, hogy Honti János iránt igen
nagy bizalommal volt a tudományos élet. Ezt fejezi ki az is, hogy Honti A mese
világa c. (1937) könyvét Pauler Akos emlékének ajánlotta. Amikor a Néprajzi
Múzeumban dolgozott, a magyar méhészkedés hiedelmeinek feldolgozását bízták
rá. Készült a magyar mesekutatás problémáiról egy nagyobb monográfiát írni.
Annak két fejezete (A mesetudomány irányai, A népmese kialakulása; egy feje
zet az irodalomfejlődés történetéből) többször is a kezemben volt

Tudtam jól, hogy nehéz helyzetben van a Ranschburg Gusztáv könyvkereske
dés s ezért -előbb felkeresve az üzletet - az alábbi igazolást állítottam ki
(91-1944. sz., 1944. szeptember 12.):

.Alulírott, mint a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Néprajzi tanszékének tanára
és Néprajzi Intézetének igazgatója az alábbiakat igazolom:

Legjobb meggyőződésem és tapasztalatom szerint a Ranschburg Gusztáv könyvkereskedés cég a
magyar tudományos életnek előzékenységével, a magyar tudományos irodalom terjesztésével a leg
messzebbmenő szolgálatot tette. A cég külföldi összeköttetései révén a legnehezebb körülmények
között is be tudott szerezni olyan tudományos munkákat.amelyek a magyar tudományos élet számára
elengedhetetlenek voltak. Tudomásom szerint külföldi nagy köriyvaukciókon a cég olyan régi magyar
nyomtaiványokat is megszerzett magyar hivatalos intézmények részére, amelyek ma nemzeti rmívelt
ségünk féltve őrzött kincsei.

Különös ügyszeretettel gondozta a cég a magyar néprajzi vonatkozású munkákat, kiadványokat s
nagy része volt abban, hogy népi-nemzeti műveltségünket feltáró néprajzi munkák a külföldi könyv
tárakhoz és tudományos intézményekhez eljutottak.

Ma a Ranschburg Gusztáv cég a legjobb magyarországi ismerője az antiquar munkáknak, a keres
kedelmi forgalomban kapható régi magyar könyveknek. Ebben a tekintetben nemcsak üzleti szem
pontból, hanem a legmesszebbmenő erkölcsi támogatással állt tudományos intézetek, így a kolozsvári
Egyetemi Néprajzi Intézet rendelkezésére.

Felelősséggelállítom, hogy a Ranschburg Gusztáv könyvkereskedés bezárása igen nagy kára lenne
tudományos életünknek. A működés további engedélyezésével pedig a cég igen nagy szolgálatokat
tenne a magyar tudományos életnek. A több mint ötven éve fennálló cég tapasztalatait, összekötteté
seit ma pótolni nem tudjuk. Ezt az igazolványt nem a Ranschburg Gusztáv cég kérésére, hanem saját
elhatározásomból állítottam ki. G. B. stb."
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Megdöbbentőnek tartottam azt a rendeletet, amely a zsidó szerzők műveire

vonatkozott. Ezért 1944. augusztus ll-én (86-1944. szám) Kolozsváry-Boresa
Mihályhoz, mint asajtóügyek m. kir. kormánybiztosához a következő levelet in
téztém:

"Méltóságos Kormánybiztos Úr! A 10 800/1944. M. E. sz. rendelet, amely a magyar szellemi élet
nek a zsidó szerzők műveitől való megóvására kiadott intézkedéseket tartalmazza, többek között
Róheim Géza dr. ethnológus műveinek a közforgalomból való kivonását is elrendeli.

Ezzel kapcsolatban legyen szabad felhívnom a Kormánybiztos Úr figyeImét a következőkre:

Róheim Géza néprajzi-ethnológiai munkákat írt (A varázserő fogalmának eredete, Adalékok a ma
gyar néphithez, Magyar néphit és népszokások, Csurunga népe, Hungarian calendar customs, The
Australian Totemism. stb.). Különösen újabb munkáiban a pszichoanalitikus ethnológia irányelvei,
szempontjai vezették a szerzőt s ezért nem mindig találkozott a hazai és külföldi tudományos világ
egyhangú elismerésével. Munkái azonban az összehasonlító néprajztudománnyal foglalkozók előtt

mindig a legnagyobb megbecsülésnek örvendenek, mintahogy Róheim Géza is mindig a legnagyobb
tisztelettel írt a más szemléletű, irányú kutatókról. A külföldi tudományos körökbe n a magyar nép
szokásokról, az ausztráliai totemizmusról, .szellemi hagyományokról stb. írt munkáit a szerző tudo
mányos felfogása 'ellenére alapvetőeknek tartják.

Róheim minden munkája igen magas színvonaIon álló tudományos munka,· azokban igen nagy
összehasonlító anyag van feldolgozva s ez az egyes szakemberek, néprajz iránti érdeklődők számára
nagyon megkönnyíti a tájékozódást. Róheirnnak igen sok szép eredménye van, amely magyar mivol
tunkat, magyar hagyományainkat a legközvetlenebbül érinti, így pl. ő állapította meg a Turul-monda
és a totemizmus kapcsolatát, a táltos-hit és a samánizmus összefüggését.

A legtöbb Róheim-munka a kereskedelmi forgalomban már nem kapható, igen ritka, de viszont a
tudósok, szakemberek számára nélkülözhetetlenek, s haszonnal forgathatják ezeket a munkákat azok
is, akik nem szakemberek ugyan, de érdeklődnek a magyar népi hagyományok iránt. Tapasztalatom
és meggyőződésem szerint Róheimnak túlzott pszichoanalitikai szempontú magyarázatait a nem szak
ember meg sem érti, viszont az, aki ethnológiai-Iélektani iskolázottsággal bír, más ethnológiai irány
követője, mint Róheím, azt megfelelő kritíkával tudja fogadni. .

Felelősséggel állítom, hogy Róheim Géza munkái a hazai néprajz-tudománynak mindig a legjele
sebb termékei között fognak helyet foglalni. Egyes eredményeit a későbbi kutatás természetesen
később megváltoztathatja, helyesbítheti - de ez a tudomány minden területén így van.

Néhány szót még dr. Róheim Géza személyéről: Tudomásom szerint jelenleg egy amerikai kórház
ban mint pszichoanalitikus orvos dolgozik. Jóval a háború kitörése előtt utazott ki Észak-Amerikába
s elutazása előtt értékes ausztráliai gyűjteményéta rávonatkozó jegyzetekkel együtt a Néprajzi Múze
umban Budapesten helyezte el. Jelenleg is dolgozik angol szaklapokba, ezek a tanulmányai azonban
kimondottan tudományos dolgozatok s közölt magyar vonatkozású megállapításaival csak szolgálatot
tesz a magyar néprajznak. .

Mindezek alapján kérem Méltóságodat, hogy dr. Róheim Géza munkáit a fenti rendelkezés hatálya
és következményei alól kivonni vagy saját hatáskörében az idevonatkozó további intézkedéseket meg
tenni méltóztassék. Kérem fogadja Méltóságod ... G. B. stb."

Róheim Géza munkásságát Bátky Zsigmondon és Viski Károlyon kívül a ma
gyar néprajz idegenül, elutasítóan nézte. Nem lehetett szerzője A magyarság
néprajza (1933-1~37) c. munkának sem. Ezt szóvá is tettem a Fínnísch-Ugri
sehe Forsehungen (Helsinki) folyóiratban.2 _

Megpróbáltam mindent, hogy Lakatos István nyug. városi főmérnöknek, a je
les zenetörténésznek bántódása ne essék. 1944. aug. Iü-én (85-1944. sz.)
Horthy Miklóshoz, 1944. július 3-án (74-1944) Botár István, erdélyi országgyű

lési képviselőhöz,1944. július 8-án (75--1944:) Antal István, a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium vezetésével megbízott igazságügyi miniszterhez tettem ha
tározott hangú felterjesztést. Lakatos István mentesítési kérvénye 570.337/944.
szám alatt volt a Belügyminisztériumban. Arra nem jött válasz, noha Kolozsvár
polgármesteri hivatala a legjobb ajánlásokkal küldte el kivételezési kérvénvét.
Lakatos István és más üldözöttek naphosszat ültek júliusban, augusztusban,
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szeptemberben (a legnehezebb napokban) a Néprajzi tanszék szemináriumi
helyiségében. Volt néhány teljesen megbízható hallgatóm, akik maguk is mentet
ték a menthetót s mint unokatestvérüket, rokonukat hozták el a szemináriumba
az üldözött fiatalokat. Természetesen az eredeti nevet egyik sem mondta meg a
másiknak. A legtöbb esetben én sem tudtam a nevekről. Elelem s egyéb apróság
rendelkezésünkre állt a szemináriumban. Megmondtuk, hogy akik nehéz hely
zetbe kerülnek, hozzátartozóikról nem tudnak, nékem írjanak s majd megpróbál
juk a leveleket továbbítani. A mellékelt formában néztek ki ezek a levelek. A le
vél 1944. július 23-án Sárváron kelt. Csak a címoldalát mutatom meg. A magán
jellegű közlemény nem is tartozik a nyilvánosságra. Járosi Andor evangélikus
esperessellakásukon, a zsidókórházban kerestem fel az üldözötteket. Igy pl.
Steiner Pálékat, akiknek baráti hajlékát gyakran élvezhettem. Természetesen
védeni kellett munkatársaimat, az egyetemi. hallgatókat a bevOIiulástól. Vincze
Lajos tanársegédemet (jelenleg a State University professzora, Bowling Green,
Ohio) katonai alakulatától úgy hoztam ki, hogy parancsnokságáhozolyan levelet
írtam, hogy Vincze Lajos kitűnő nemzetiségi szakértő, a román nyelv ismerője,

stb. s a béketárgyalásoknál nagy szükség lesz rá. Azonnal le is szerelték. O az,
akit Gellért Sándor Halló! itt rádió ... c. versében Szabó Dezső, Veres Péter,
Karácsony Sándor, Sinka István és Gulyás Pál mellett a "mikolai" rádió műsorá
ban szerepeltet. Idézem a vers két sorát:

Nem pomerán vesing. bihari szügyelő, .
Kismarjáról Vince, a citeraverő.

1944 augusztusában nem sikerült megakadályoznom, hogy a Magyar Néprajzi
Társaság tagjainak ne küldjön ki egy nyilatkozatot, amelyben közölni kellett a
tagnak, hogy zsidónak számít-e? A nyilatkozatot 1944. szeptember l-én
(92-1944. sz.) küldtem vissza ennek a levélnek a kíséretében:

"A Magyar Néprajzi Társaság Tekintetes Elnökségének, Budapest. Mellékelten visszaküldöm a
Tek. Társaságnak azt a kitöltött nyilatkozatot, amelyben kijelentem, hogy a törvény értelmében zsidó-

. nak nem számitok. Ezzel kapcsolatban aggódásomat és sajnálkozásomat fejezem ki a miatt, hogy a
Magyar Néprajzi Társaság tagjai között esetleg lesznek olyanok, akik zsidónak számítva nem folytat
hatják tovább a Társaság ketetén belül tudományos munkásságukat. Amint a Magyar Néprajzi Társa
ság történetet, eddigi működését ismerem, azt látom, hogy a Társaság soha nem nézte azt, hogy tagjai
közül ki milyen valláshoz tartozik vagy melyik fajhoz, hanem azt vette mindig figyelembe, hogy ki
milyen mértékben tett szolgálatot a Társaság, a magyar népi műveltség és az egyetemes magyarság
ügyének. Pápai Károly, Munkácsi Bernát, Heller Bernát, Strausz Adolf és a többiek munkássága bi
zonyítja azt, hogy azok, akik a Társaság tagjai közül a zsidó "valláshoz" vagy "fajhoz" tartoztak, olyan
munkásságot végeztek a Magyar Néprajzi Társaság és a magyar néprajz érdekében, amelyre mindig
büszkeséggel tekinthetünk.Kérem, hogy levelemet a legközelebbi választmányi ülésen bemutatni s
azt jegyzőkönyvbe venni szíveskedjenek. A Magyar Néprajzi Társaság iránt mindig hűséggel és önzet
lenül dolgozni akarással G. B. stb."

A Magyar Néprajzi Társaság a levelet "ismeretlen ok miatt" elhallgatta. 1946.
október 18-án· Ortutay Gyula hangsúlyozására került be a jegyzőkönyvbe, hogy
"lássák azt, hogy a nehéz időkben a Néprajzi Társaság egy tagja milyen bátor-
hangú levélben kelt az üldözöttek védelmére". .

1944 őszétől, 1945 tavaszától különösen Magyarország felé igen. nehéz volt a
közlekedés. Szóljon arról is egy román és magyar nyelvű dokumentum, amelyet
Kolozsvár és Kolozs megye Zsidó népközössége 1945. június 20-án egy utazási
ügyben állított ki (l. a mellékletet). Magam a különböző utazásoknál igen nagy
hasznát vettem azoknak a szovjet leveleknek, amelyeket még 1945 előtt Moszk
vából, Leningrádból kaptam. Zelenin D. leningrádi professzor egy levele humo-
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ros csodálkozást is váltott ki az igazoltató szovjet tisztnél. A máig is őrzött levél
ben a nomád pásztorkodás tárgyairól van szó, Később az utazások során igen
sokat köszönhettünk Széll Jenő bukaresti nagykövetünknek is.

1943-ban, amikor elfoglaltam a kolozsvári katedrát, a város egyházi és világi
vezetői sorában leviziteltem Hossu Julius román görög katolikus püspöknél, elő

fizettem a román nyelvű újságra s már korábban üzenetetjuttattam el Nagysze
benbe Ion .Muslea könyvtárigazgatóhoz és Romulus Vuia -professzorhoz, hogy
tartsuk a kapcsolatot. Egyeseknél az ilyen gesztusok (egyik munkatársamnál is)
nagy felháborodást váltottak ki, de "Tavaszy Sándor református püspökhelyettes
és Imre Lajos teológiai professzor megnyugtattak, hogy helyes úton járok. Imre
Lajos professzornak különben elévülhetetlen érdemei vannak a falukutatás te
rén is. A falu művelődése c. könyve az úttörő munkák sorába tartozik. Erről a
munkáról, az Erdélyi Fiatalok, a Sarló, a Bartha Miklós Társaság, a KALOT, a
Kőtörő, a Kelet-európai Szeminárium stb. tevékenységéről előadásokat is tartot
tam az egyetemen. Különösen a Sarló és a Kelet-európai Szeminárium munkájá
ról beszélhettem ismeretlen dokumentumok alapján.

Végül talán idekívánkozik az, hogy az Erdélyi Helikon 1944. évi 7. számában a
romantikus népfelfogás, a népi műveltség és a gazdaságtársadalmi helyzet kap
csolatáról cikket írtam. A cikk egyetemi előadásaimból állt össze. A cikket
Balogh Edgár vargyasi magányából versben üdvözölte. A vers különben nép
rajzi óráimon is a nevelés egyik eszköze volt. Ezért idéztem gyakran Arany
Jánost éppenúgy, mint Illyés Gyulát. Illyésnek Dózsa-éposz részletét (a Gereb
lyés László szerkesztette Forrásban jelent meg) még aligha mondták el nyilváno
san, de kevesen is olvasták.

Jegyzetek.
1. Az első Kodály Emlékkönyv létrejöttéről l. Forrás XIV. 1982. 12. sz. A Kertész-nyomda hunga

rológiai jellegű kiadványairól közelesen részletesen írok. - 2. Gunda B., Róheim Géza leveleiból.
Ethnographia 1977.4. 5]:. Az említett finn folyóiratban azt írtam, hogy a munka tizennégy szerzője

sorából éppen a nemzetközi életben kiemelkedő helyet elfoglaló Róheim Géza hiányzik.

I g a JI o l v á.n y •

Kolozsvár 6! ~olozs meg1e zsid6 ~épközössége ~zennel 1Gazolja, hogy
Dr. G,u n d a Béla, kolozsvlirl egyetel!l1 tanár a fasiszta uralom'
alatt demokratikus r.agatartást tanus!tott és több a faslzl!lUs által
üldözött zsld6 életét rr~ntette meg.- . ~evezett felesége Budapestre
utazik a jelenleg ott található ing6ságait hazahozatala ügyében.-

K~rj.Ukahat6sáe;ok és ...lltézmények támpgatását Dr. Gonda Béla egJeteml
tan~ felesége érdekében, akit utjára anyja Sándór 7erencné kolozs
vári tak6s kis ér.-

Kolozsvár, 1945 junius 2 o- án .-
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