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Gyermekkori élményeimre szívesen gondolok vissza, akkor még nem az antropológia érdekelt 
és az ásatások, hanem inkább a természettudományok úgy általában. Az állatoknak, a növényeknek 
az élete. Figyeltem a rovarokat, a méhek járását, a növényeknek az életét, sőt egy időben, mint kis 
gimnazista, arra kértem az édesapámat, hogy adjon nekem egy négyzetméter területet, ahol én 
gyógynövényeket termelhetek és ott próbáltam, hogy az Alföldön a gyógynövények, olajos 
növények megmaradnak-e, mikor érnek be és így tovább. Később azután a népmondák, népmesék 
kezdtek érdekelni. Ott a környéken halmok voltak, Szentes mellett például a Sáphalom. Nagyon 
érdekelt, hogy mit mesélnek arról s azután nyolcadikos koromban kezembe került a Tudományos 
Akadémiának a népnyelvi gyűjtőivé. Akkor meg nekiálltam népnyelvi gyűjtésnek, úgy hogy 
nyolcadikban be is küldtem az akadémiához a Csongrád megyei népnyelvről egy kis összeállítást.

Riporter: És mik voltak ezek a halmok ott a környéken végül is?
Bartucz: Ezeket úgy nevezik, hogy kunhalmok. Ezek egy része természetes halom, más része 

mesterséges. Tudniillik ott, ahol az avarok éltek, Csongrád megyében, Szegváron is, ott vannak 
ilyen avar halmok. Azokat az avarok, mint hadi sáncot emelték, meg temetkeztek is bele.

R.: Tehát akkor még a régi korok, az ásatások még nem érdekelték egyáltalában?
B.: Akkor ez különösebben még nem érdekelt, mert hiszen nem is tudtam, hogy mi az 

antropológia. Az antropológia iránti érdeklődésem az egyetemen ébredt fel, tudniillik véletlenül 
felvettem Török Aurélnak az egyik előadását. És akkor még kellett menni indexaláírásra. Hát félve 
mentem a professzorhoz, soha nem láttam még akkor professzort és meglepetésemre nagyon 
barátságosan fogadott, bár a környezet nem volt barátságos, az íróasztala tele volt koponyákkal. S 
akkor azután aláírta az indexemet és kezdett beszélgetni, hogy milyenek a csongrádi magyarok, 
nem volna-e kedvem antropológiával foglalkozni és a kezembe nyomott egy Anthropologiai 
Füzetek című kiadványt, amit O adott ki, meg III. Béla király exhumálásáról szóló leírást.

R.: Tehát addig nem is készült tudatosan erre?
B.: Nem. És akkor azután ezeket olvasgattam, a követező félévben már felvettem az összes 

előadását, gyakorlatokat és azután a második évben behívott, hogy nem volna-e kedvem az 
intézetbe jönni tanársegédnek. Mint hallgató csak megbízott tanársegéd lehettem. Úgy, hogy 
másodéves hallgató koromban tanársegéd lettem az intézetnél.

R.: Tessék mondani, nincs e mögött az, hogy ugyanolyan szenvedéllyel vetette rá magát az 
antropológia tudományára is, mint ahogy gyerek korában a növényeket, állatokat tanulmányozta?

B .: Igen, hát az alapot már az adta. Volt valami érdeklődés a természet és a természet jelenségei 
iránt, és az életfolyamatok iránt és az antropológia is biológiai tudomány, tehát így meg van a 
rokonság. S azon kívül minden iránt érdeklődtem. Minden érdekelt és ennek köszönhetem, hogy 
sosem unatkoztam, mindig szórakoztam tulajdonképpen ezzel.

R.: És hogy lehet megtalálni a szórakozást?
B.: Hát, hogyha az ember gondolkodik, hogy mi ezeknek az értelme, mit csinálnak a rovarok, 

ezek nem csak úgy találomra élnek, bizonyos cél szerint élnek. Például figyeltem, hogy a 
hangyabolyban, ha odakerül egy egérhulla, azok megeszik a lágyrészeket, és ott marad szépen a 
csontváz. Használják is ezt a módszert csontvázak természetes kipreparálására. Azután lepkéket 
gyűjtöttem, rovarokat gyűjtöttem és megfigyeltem. És így aztán az általános természettudományi 
ismeretektől kerültem az antropológiához, mikor már megismertem, hogy mi az.

R.: A természet szeretete tehát az alapvető elindulás minden tudományhoz?
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B.: A természet szeretete nagyon fontos. De, mint említettem, nem csak a természet szeretete, 
hanem a nép életének a megfigyelése, tanulmányozása, népmesék is fontosak. Pl. egy érdekes dolog 
volt, hogy verseket is írtam, már nem én magam írtam, hanem az ismert verseket költőktől kiírtam s 
később mikor hazamentem az édesanyám előszedte ezeket, azt hitte, hogy én írtam ezeket a 
verseket, pedig csak kiírtam. De mindent gyűjtöttem, tárgyakat, rovarokat, aztán bábokat, 
csontdarabokat, ami érdekelt, szóval az érdeklődés már bennem volt.

R.: De hát azért valahogy mégis csak az antropológia felé vonzotta valami, mert most, hogy itt 
vagyunk a professzori szobában, itt már igazán lehet válogatni rengeteg koponya, csont, felirat 
közül, azt hiszem itt már otthonosan érzi magát?

B.: Igen. Azonban ez téves nézeteket kelt könnyen. Csakugyan úgy van, hogy ha antropológiai 
intézetbe megy valaki, ott csontokat lát, koponyákat lát. Ennek azonban meg van a természetes 
magyarázata. Tudniillik, a lágyrészek, azok korán elpusztulnak és megmarad a csont. A csont az 
évezredig, évszázezredig megmarad, tehát az antropológusnak a régmúltból nem áll más 
rendelkezésére, mint a csontok.

R.: Talán most tisztáznánk is, hogy mi az antropológia, azaz az embertan tudománya.
B.: Az antropológia, az a természettudományok egyik ága. És éppen itt van a kapcsolódás, hogy 

miután a természettudományok iránt, illetve a természet és a biológia iránti érdeklődésem korán 
felébredt, innen csak egy lépés volt az ember felé. Az antropológia, úgy mondhatnánk, hogy az 
emberrel, emberfajtákkal és az emberszerű lényekkel foglalkozik. Tehát minden olyan lény, amely 
az emberhez hasonlít, érdekli az antropológust. Mert kutatja azt, hogy a múltban mikor léptek fel az 
emberi jellegek, mikor keletkezett, hol lépett fel az első ember. És így fejlődött ki az ásatások révén 
az ősembertan, a paleoantropológia. De az antropológia nem csak a csontokkal foglalkozik, ez csak 
azért van, mert a múltból csak ez áll rendelkezésünkre. Azonban a csontról lehet következtetni a 
lágyrészekre, az izmokra, az idegekre, az agyvelőre és így tovább, a működésre, pl. azt a szervet 
hogyan használta. Nagy vita volt, amikor megtalálták a Pithecanthropus erectust, a jávai 
majomembert. Hogy ez micsoda. Ember vagy majom? Tudniillik, a combcsontján hátul egy léc van. 
Ez azt jelenti, hogy ez a lény két lábon járt. Viszont megmérték a koponyájának az űrtartalmát, 
kiderült, hogy az nem éri el az emberi átlagot, csak 800 cm3, 850 cm3 körül volt. Tehát íme azt 
látjuk, hogy a csontok feleletet adnak sok érdekes kérdésre. Vagy pl. most nagy vita van évtizedek 
óta a Dél-Afrikában talált Australopithecusokkal kapcsolatban. Hogy az ember volt, vagy nem? 
Megállapítható a csontokról, hogy az sokkal fejlettebb volt, mint az eddig ismert emberszabású 
majmok, de még a legtöbb vélemény szerint nem voltak igazi emberek. Például az egyik leletnek a 
koponyája tetején egy nagy taraj van. Márpedig egy olyan lény amelynek ilyen hatalmas taraja van 
a koponyája tetején, az azt mutatja, hogy az nem volt értelmes lény emberi értelemben, hanem 
ennek nagy izmokra volt szükséges, amelyek tartották a nehéz csontjait, koponyáját. Vagyis ezek 
csak megközelítették az embert. Egy-egy jellegben elérték az embert. Úgy hogy például Vallois 
professzor, francia tudós, aki foglalkozott az agyvelőnek a fejlettségével, azt a véleményt 
hangoztatta, hogy kb. 750-800 cm3-nél van a Rubikon. Tudniillik ennyi agyvelő kell legalább 
ahhoz, hogy ember legyen az illető lény.

R.: Na, most a tudós, az antropológus, az elsősorban a saját logikájára épít, hiszen 
gondolkodnia, összehasonlítania kell. No, de segíti őt a tudomány fejlődése, tehát a technika nyújt- 
e olyan eszközöket, mivel esetleg azelőtt nem számolhatott?

B.: Hogyne. Ha az antropológiának a történetét áttekintjük, azt tapasztaljuk, hogy minden 
nagyobb haladás egy-egy módszerbeli újítással, egy-egy új mérőeszközzel, egy vizsgálati 
módszerrel kapcsolatos. Tehát az ilyen módszerekben való felfedezés az a tudománynak a 
fejlődését segíti elő.

R.: Egy ilyen módszert mondana?
B.: Például a magyar antropológiának az én volt főnököm, Török Aurél kiváló művelője volt és 

ő pl. a különböző kraniológiai, koponya mérőeszközöknek az alkalmazója, feltalálója volt. Nagyon 
sok eszközt vezetett be az antropológiai vizsgálatba. Vagy pl. ő az egyike az elsőknek, aki a 
variációs statisztikai számításokat, ami a mostani kibernetikai műveleteknek az alapja, már szintén 
művelte és az antropológiában alkalmazta.
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R.: És az egészen modern technika ad-e valamit?
B.: A modern technika, a kibernetika és azután egyéb ilyen modem módok, ezek mind 

felhasználhatók az antropológiában. Az ultramikroszkóp és a többi. A radioaktivitás, meghatározni, 
megállapítani, hogy egy lelet pontosabban milyen korból való, hány ezer éves, a C14, a radioaktív 
C14 ad segítséget, bár bizonyos tévedések ott is vannak.

R.: No, de mi most a tudományról beszélgetünk és igazán olyan izgalmas lesz, hogy elragadja 
az embert. De elsősorban mi Önre lennénk kíváncsiak, hogy 60 éves pályafutása alatt melyek voltak 
jelentősebb állomásai a tudományos munkájában.

B.: A tudományos munkámat, mikor odakerültem az Embertani Intézetbe és ott voltam pár 
évig, akkor a honfoglaló magyarokkal kezdtem el. Tudniillik Török Aurélnak nagy 
koponyagyűjteménye volt, abban az időben már 7-8 ezer koponyából állott a gyűjteménye és 
abban, aközött voltak hiteles honfoglalás kori leletek is. S miután a honfoglalókról nem tudtunk 
semmit, hát azokat kezdtem tanulmányozni. Azután később a Néprajzi Múzeumba kerültem, ott 
szintén a Jankó János-féle gyűjteményt tanulmányoztam és azok között is voltak honfoglalók. Majd 
részt vettem ásatásban Móra Ferenccel. Pl. 1924-ben Kecskeméten tartottam egy előadást és abban 
tulajdonképpen azt fejtettem ki, hogy az antropológus, a magyar antropológus a honfoglaló 
magyarokról, az avarokról, a hunokról semmit sem tud. És ennek az az oka, hogy a régészek nem 
mentik meg ezeket a leleteket. Akkor Móra Ferenc ott volt, nem szólt egy szót sem, de a következő 
évben levelet írt, hogy menjek le hozzá Szegedre. Lementem és levezet az alagsorba, hát egy nagy 
halom csomag volt. Azt mondja ez az előadásodnak a hatása. 600 hiteles avar koponya. S ezzel 
indult el a nagyarányú gyűjtés.

R.: Igaz lenne tehát, hogy a csontok beszélnek?
B.: Igen, a csontok beszélnek, sok mindent elmondanak, olyat, ami nincs meg az írott 

történelemben. Ha értünk a csontoknak nyelvükön. Ahhoz azonban nagyon részletes vizsgálatokra, 
legaprólékosabb vizsgálatokra van szükség. Hogy a csontok beszélni tudnak, és mi mindent 
beszélnek, arra mondhatok egy pár példát. Pl. ott volt a jakobinusok, a magyar jakobinusoknak a 
feltárása. Nem tudtuk, hogy hol vannak. Nem tudtuk, hogy hogyan vannak eltemetve és 
egyáltalában megtalálhatók-e. 914-ben megbízott a főváros, hogy vállaljam el a Martinovics 
sírjának a keresését. Szerencsére Gárdonyi, a főlevéltáros talált egy régi térképvázlatot, ahova 7 
kereszttel be volt rajzolva, hogy itt feküsznek a jakobinusok. Németül volt, a városi mérnök csinálta 
azt a rajzot. Kezdtünk ott ásatni, de egy jó darabig nem találtunk semmit. Úgy, hogy újból magam 
mértem fel a területet és kerestem azt a helyet, hogy hol lehet valószínűleg megtalálni. S feltűnt, 
hogy ott dudva növényzet van s az egyik helyen nagyon buján nő a növényzet. Hát éppen 
gyerekkori megfigyeléseimből tudtam, hogy a növényzet ott nő buján, ahol foszfor van a talajban, 
ahol trágya van a talajban. És hát ott kezdtem ásni és ott találtuk meg azon a helyen a vértanukat. 
Négy sírban voltak eltemetve. Jellemző például hogy a szélső sír, Szolarcsiknak a sírja mellett egy 
vad almafa volt ültetve. Ennek a gyökerei mind a sírok felé egy oldalra futottak. Az egyik gyökér 
Szolarcsiknak a száján ment keresztül és a fogai közé ment be és lassan feszítette széjjel a 
szájnyílást és a fogaknak a lenyomata rajta volt a gyökéren.

R.: És hogyan sikerült azonosítani őket,
B.: Hát ez is a tudományos vizsgálatokhoz tartozik. Tudniillik, ha nagyon részletesen 

megvizsgáljuk a csontokat, megmondhatjuk hány éves volt, amikor meghalt, férfi volt, vagy nő 
volt, milyen típus volt és miféle olyan jellegek vannak a csontvázán, amelyek a személyazonosság 
megállapítására alkalmasak. Itt pl. fontos jelleg volt az, hogy lefejezték őket. Hát nagyon vigyázva 
magam ástam ki, illetve szedtem ki a földből az egyes csontvázakat és megállapíthattam, hogy 
Sigrainak a nyakcsigoláin három pallosvágásnak a nyoma van. Szolár, vagy Őz Pálnak a 
nyakcsigoláin kettő van. Ezzel a kettő már meg is volt határozva. Azután Martinovicsnak 
jellegzetes arca volt, hosszú orra, előrenyúló álla, olyan déli dinári típusú szerb származású. És 
erről fel lehetett Őt ismerni. Összegyűjtöttem róluk az egykori fényképeket, illetve rajzokat, 
festményeket. Azokat mind felhasználtam. Tehát itt egy példa volt arra, hogy az exhumálás az 
olyan részleteket is föltár, amiket addig nem tudtunk, nem tudtuk hol vannak eltemetve, hogyan 
vannak eltemetve és megállapítottuk, hogy a régi hóhér temetési módszer szerint a koponya és a
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levágott nyakcsigolák a térdek közé voltak téve. Úgy, hogy ilyen megfigyeléseket tehettünk. 
Igazolni lehetett például azt is, hogy az egykori vízfestmények azok hitelesek-e vagy sem, úgy 
történt-e a kivégzés, ahogy ott le vannak festve, vagy nem. Úgy, hogy azok egy részének 
megállapíthattuk a hitelességét.

R.: Tehát az antropológus még a történelmet is tudja igazolni?
B.: Igen. Nagyon érdekes, pl. ebből a szempontból a Margit-szigeten végzett ásatás. Egyszer 

telefonáltak a Műemlék Bizottságtól, hogy menjek ki a Margit-szigetre, ott csontokat találtak a 
templom kriptájában, illetve a sekrestyében. Ott volt egy zárda a nyulak szigetén, egy női zárda, 
ahova az Árpádházi királyok gyerekei is bekerültek. Na és hát ott csontokat találtak. Három 
csontvázat. Megvizsgáltam, az egyik csontvázon azt tapasztaltam, hogy sok kardvágás van. A 
történelmi adatok alapján és a Margit legenda alapján megállapíthattuk azt, hogy ez Béla macsói 
hercegnek a csontváza. IV. Béla unokája, akit Németújvárosi Henrikék akkor kihívtak a szigetre, el 
akarták tenni láb alól, gyávának nevezték, kardot rántott, rárohantak és összekaszabolták.

R.: Lám, még századokkal ezelőtti bűntényt is kiderít az antropológus.
B.: Igen. Vagy ott volt az aradi vértanuk esete, Schweidelnek és Lázárnak a csontvázát találtuk 

meg. Na már most hogyan? Az egyik térde, mindegyiknek a jobb térde föl volt húzva. Azután 
amikor tüzetesen a mellkast átvizsgáltam, kiderült, hogy az inggombok V alakban vannak a mellen. 
Na most mit jelent ez? Azt, hogy ők fél térdre ereszkedve fogadták a lövést, úgy ahogy leírják. És 
hogy a kabátot levetették, az inget pedig kigombolták. Azért van V alakban. Viszont megvolt a 
sarkantyú, pl. a csizmatalpon, a csizmán. Úgy, hogy az alsó ruha meg volt és a csizma szintén meg 
volt, velük temették el. Az antropológiai jellegekből, a termetből, életkorból, az arcvonásokból meg 
lehetett állapítani, hogy az egyik Schweidelnek, a másik pedig Lázárnak a csontváza. Meg volt a 
koponyán a golyónak a bemeneti nyílása a homlokon és a nyakszirten a kijöveti nyílás.

R.: Tessék mondani, nagyon nagy képzelőerő kell ehhez?
B.: Hát kell fantázia is hozzá, kell ugye következtetni tudni, logikusan gondolkodni, de a 

fontosak mindig a reális hiteles tények. Ezek mondanak meg mindent, mert könnyen megtörténhet, 
hogy a fantázia aztán túl szalad, és helytelen következtetésekhez jutunk, ami ősemberleleteknél elég 
gyakran előfordul.

R.: No, ha az ősemberi leletek szóba kerültek, talán emlékezzünk meg a subalyuki 
embermaradványokról is, annak a vizsgálatát is Ön végezte.

B.: Magyarországon már régóta keresték a geológusok, a paleontológusok, antropológusok, a 
barlangkutatók az ősembernek a nyomait. Kulturális nyomokat találtak is. A felső paleolitnak a 
kultúrájából sok lelőhelyen találtak leletet, de igazi ősember, neandertáli típusú ősember nem volt. 
Ezt Eger mellett a Subalyuk barlangban találták meg. Itt azonban csak hiányos csontváz volt. Egy 
női csontváznak néhány csigola töredéke, kéz és láb közép- és ujjperccsontok, azután 
térdkalácscsont és a legfontosabb egy állkapocs és egy keresztcsont. Az állkapocs oly annyira 
fontos, hogy azon rögtön meg lehet állapítani, hogy az neandertáli típusú ősember, vagy nem, ha 
nem volna semmi mellette, akkor is hitelesen meg lehet állapítani. Tehát ez egy neandertáli típusú 
ősember, illetve ősnő volt. És mellette gyermekcsontváz feküdt. Sajnos ezzel megtörtént az -  mert 
szakember nem volt ott akkor az ásatásnál, jóindulatú laikusok végezték az ásatást -  hogy aláástak 
a gyermekcsontváz alá és leomlasztották és így azután összetörött darabokra. De össze lehetett 
ragasztani, úgy hogy nagy része meg van és a magyar tudománynak ma is értékes kincse. Ez az 
egyetlen eddig hiteles hazai neandertáli lelet. Most a vértesszőlősi lesz a másik, amely úgy látszik 
régebb ennél, valószínűleg Pithecanthropus.

R.: Tessék mondani, ha most egy nagyot ugrunk az őskorból egészen a napjainkig, akkor 
megkérdezhetem azt is, hogy a mai embert is vizsgálja-e az antropológia tudománya, hiszen 
valóban azt gondolnánk, hogy régi csontok, koponyák, századokkal, évezredekkel ezelőtt élt 
emberek mérése, külseje érdekli az antropológust, de a mai ember, esetleg a mai fiatalok szervezete
is?

B.: Már említettem, hogy az antropológus az élő emberrel is foglalkozik. Hogy csontvázakat 
gyűjt főleg, amint már említettem, annak az az oka, mert a csontok megmaradnak évszázezredek 
múlva is. A lágyrészek azonban nem. Azután én az utcán, vagy valahol látok valakit, és érdekes
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típusnak tartom antropológiailag, nem állíthatom meg, vagy nem mondhatom, na jöjjön, ez tőle 
függ, az akaratától függ, hogy engedi-e magát megmérni, megvizsgálni. Ezért az élő vizsgálat 
nehezebb. De az antropológus vizsgálja a különböző életkorú embereket. Én magam is több, mint 5 
ezer felnőtt férfit, nőt vizsgáltam meg. Azután összegyűjtöttem 36 ezer iskolás gyermeknek a 
termet, szem-, hajszínadatát. 70 ezer katonának a sorozási termet adatát. Az antropológusnak 
nagyon sok ilyen adatra van szüksége.

R.: Emeljünk ki ebből talán egyet, az iskolás gyerekeket. Mit mutat az antropológia?
B.: Az iskolás gyerekeknek az adatai alapján meg lehetett állapítani, hogy minden egyes 

életkorban milyen termet jellemző, milyen testmagasság jellemző. Na már most kiderül ebből, hogy 
a fiúk és a leányok között, a 11 és 14 év között nagy különbség van. Amíg addig a fiúk voltak 
nagyobbak, 11 éves kor után a leányok intenzíven kezdenek növekedni és elhagyják a fiúkat. Úgy, 
hogy a leányoknak az átlagos testmagassága 12-13-14 éves korban nagyobb, mint a fiúké. De ez 
nem csak a testmagasságra vonatkozik, hanem a szellemi képességekre, a kapacitásra és a többi, is. 
Úgy, hogy a leányok fejlettebbek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy összehasonlítva a korábbi 
mérésekkel, kiderült, hogy a mai fiatalság magasabb valamivel. A katonáknál is meg lehetett 
állapítani, hogy a ma sorozásra kerülő katonák ugyanazon életkorban magasabbak, mint a régiek 
voltak. Ez nem csak nálunk történt ez a megállapítás, hanem Európa igen sok országában. Ebből 
azután azt állapították meg tovább, hogy tehát ma a fejlődés meggyorsult. A különböző tényezők, a 
vitamindúsabb táplálkozás, a torna, a sport, a helyesebb életmód, a higiénikusabb viszonyok és a 
többi, kötelező katonaság, mindez nagy hatással van a testmagasság fejlődésére. Érdekes például 
mikor Mezőkövesden a matyók között végeztem méréseket, és mindig megkérdeztem, hogy milyen 
magas volt, amikor sorozásra került. És azt tapasztaltam meglepetésemre, hogy amikor én mértem 
őket, kisebbek voltak. T.i. a matyók, azok rosszul táplálkoztak és mentek summásoknak az 
Alföldre, nagyon erős fizikai munkát végeztek és a nagyon erős fizikai munka az a testtartást, 
görbültebb testtartást idéz elő és nem előnyös a magassági fejlődésre. Ugyanezt állapítottam meg a 
Kunságban is, ahol kiderült, hogy ugyanazon területen, ugyanazon helyen, ugyanazon kun 
csoportból való szellemi munkások, sportolók, tornászok magasabb termetűek. A nehéz fizikai 
munkát végzők alacsonyabb termetűek. Tehát a munka befolyásolja bizonyos fokig a 
testmagasságot is és a testalkatot is.

R.: És ebből milyen következtetéseket von le az antropológia?
B.: Hát, hogy nagyon fontos az egészséges, higiénikus táplálkozás, vitamindús táplálkozás, a 

sport, a testgyakorlás. Itt igazoljuk a Lamarck-féle tételt, hogy a szervek, amelyeket használ a 
szervezet, azok fejlődnek, amelyeket nem használ, visszafejlődnek. Erre vonatkozólag saját 
életemből is tudok egy példát mondani. Amikor Kecskemétre kerültem, mint elsős gimnazista, az 
osztályban nagyságra alulról a második voltam. És nem tornáztam abban az időben, a következő 
évben sem. A harmadik osztálytól kezdve olyan helyre kerültem, ahol volt korlát, nyújtó és én 
mindig ott lógtam a korláton és a nyújtón. És mi volt az eredmény? Az, hogy én ötödikben már 
csapatvezető voltam a tornában, hatodikban részt vettem az országos tornaversenyen és díjat 
nyertem, bronzérmet nyertem és testmagasság tekintetében pedig alulról a második helyről a 16. 
helyre kerültem az osztályban.

R.: Professzor Úr! Hányadik születésnapja előtt áll most?
B.: Nyolcvanadik születésnapon volt, most már a 81-be léptem és időben pedig, mint tanár a 

60. életévemet, illetve munkássági évemet töltöttem be. 1905. október 1-én kerültem ide az 
Antropológiai Intézetbe, mint megbízott tanársegéd. Azóta kisebb megszakításokkal, részint itt, 
részint Szegeden, a szegedi egyetemen és a Néprajzi Múzeumban voltam.

R.: Tanártársai, hallgatói bizonyára köszöntötték. Én most arra lennék kíváncsi, hogy volt-e 
családi ünnepség ebből az alkalomból, hiszen bizonyára vannak unokái?

B.: Volt családi ünnepség is. Megleptek a leányaim azzal, hogy tudtomon kívül összegyűjtötték 
az összes unokákat és lehívtak Veszprémbe és Gyulafirátótra és ott együtt 26-an voltunk és 
ünnepeltek a kis gyerekek, leányok mindegyik önálló műsorral lépett föl, verseket szavaltak, azután 
előadásokat tartottak, énekeltek, úgy, hogy nagyon kedves meglepetés volt részemre.
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R.: Hány unokája van? Ennyi között talán nehéz is lehetett tájékozódni.
B.: Összesen 12 unokám van, 10 a mostani házasságomból való leányaimtól és 2 pedig az első 

házasságomból való leányomtól és egy dédunokám is van.
R.: Igen, ő tehát a legkisebb.
B.: Ő a legkisebb, ha az ember korán nősül, akkor az unokák és dédunokák száma is 

szaporodik.
R.: Szereti a gyerekeket?
B.: Igen. A gyerekekkel mindig szívesen foglalkoztam és a gyermekben az embernek, a 

felnőttnek a jövőjét látom magam előtt.
R.: Professzor Úr! Nyilván ha szereti a gyerekeket, vannak unokái, bizonyára tanácsot is fognak 

sokat kérni a nagypapától, sőt lesz egy pár esztendő, amikor a dédnagypapától. Mit ajánl a 
fiataloknak, szóval hogyan éljenek, hogyan készüljenek a pályájukra, hogyan keressék a hivatásukat 
és mit fejlesszenek magukban, milyen jellemvonásokat?

B.: Ha tanácsot akarok adni a fiataloknak, akkor mindenek előtt arra hívom fel a figyelmet, 
hogyha az életben boldogok akarnak lenni, ha eredményes munkásságot akarnak elérni és azt 
akarják, hogy az életüknek célja legyen igazán, akkor ne avval induljanak el: mennyit keresek, mit 
hoz ez a pálya, mennyi lesz ott a fizetésem, mert nem a fizetés, a pénz a lényeg, hanem a munka, a 
munkának a szeretete, a munkának a megbecsülése, a munkának a megértése. Minden életpályán a 
pályát kell megismerni, hogy annak mik a szépségei, az olyan oldalai, amelyek az egyént 
összekapcsolják az egész emberiségnek a szellemi és kulturális fejlődésével. Hogyha így 
gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem mi tagjai vagyunk az egész 
emberiségnek és a mi munkánk is hozzájárul az egész emberiség kulturális fejlődéséhez. Ha így 
fogjuk fel az életet és a hivatásunkat, akkor egyfelől nem unatkozunk soha, másfelől minden 
körülmények között azt látjuk, hogy az életünknek célja, értelme van és eredményeket fogunk 
elérni. Még ha pillanatnyilag balsikerek is érnek bennünket, akkor sose felejtsük el, hogy az élet 
küzdelem, a munka küzdelem és az emberiség a kulturális haladását csak nagyon nagy küzdelmek, 
évszázezredes küzdelmek alapján érte el.

R.: Itt lesz a vége. Egy pótlókérdést szeretnék csak, hogy ma is dolgozik, mivel foglalkozik?
B.: Most egy nagyobb könyvemet fejeztem be a prehisztorikus trepanációról és orvostörténeti 

fontosságú exhumálásokról. Ez a Medicinánál fog megjelenni, kb. 5-600 oldal terjedelemben. 
Utána pedig szeretném megírni, ha lehetőséget kapok rá, a magyar antropológia történetét. 
Tudniillik az én koromban már kevés ember van olyan, aki ezeket az adatokat ismerné. Én 
megmaradtam és még sok régi adatot ismerek, tehát szeretném ezt a jövő számára, az ifjúság és a 
jövő tudomány számára megmenteni. A tudománytörténet rendkívül fontos és a fiatalságnak is azt 
ajánlom, akármilyen pályán vannak, foglalkozzanak annak a pályának a történetével. Akkor azt 
látják, hogy az ő pályájuk is belekapcsolódik az emberiség pályájába, kultúrfejlődésébe és nem 
állásuk van, hanem hivatásuk van és azt a hivatást szeretni fogják.

BARTUCZ LAJOS SZAVAI CSALÁDTAGJAIHOZ SZÜLETÉSÉNEK 
80. ÉVFORDULÓJÁN (1965)

„Kedves Gyermekeim! Nagyon meghatottak, nagyon jól estek azok a szép szavak, amiket 
hozzám intéztetek és az szívből is jött. Én néhány szóval akarok rájuk reflektálni. Igaz -  azt a 
televíziónak is, illetve a rádiónak is mondtam -  hogy nekem, az életemben a munka volt a 
legfontosabb. Engem a munkában semmiféle akadály nem állított meg, nem állított félre. Amikor a 
legnagyobb keserűség volt, amikor a legtöbb akadály volt, amikor lehetetlenné tették a munkámat, 
én akkor is dolgoztam. Mert örömet találtam, belső kielégülést a munkában. És én úgy érzem, hogy 
a munkában és önmagunkban kell keresni elsősorban a megértést, a kielégülést. Tudniillik az ember 
akkor önmagában és az emberben nem csalódik. Ha másokban, csak másokban bízunk, akkor 
könnyen ki vagyunk téve annak, hogy csalódunk. Tehát ezért én elsősorban a munkában kerestem 
ezt. Ezt nem lehet akarni, ez valahogy jön az emberrel, vele születik az emberrel. Ha megnézzük az 
irodalomtörténetet, a tudománytörténetet, akik ott igazán nagyok lettek és dolgoztak, azt nem
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valami érdekből, valami haszonért, valami elismerésért, nem azért végezték a munkát, írtak egy 
darabot, hogy az elismerést fog kapni. Nem ők maguk éreztek belül valami lelki gyönyört, ők 
találtak valamit, keresték az igazságot, közel jutottak hozzá, akár igaz igazság volt, vagy vélt 
igazság, de őket az boldogította, kielégítette. Ezt csinálta Katona József, ezt csinálta minden költő, 
író, tudós, akit nem ismertek el a korában, de elismertek azután, amit végzett, halála után, ha 
értékes volt, amit végzett. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy ha az embert ilyen okok vezetik, 
akkor tulajdonképpen azok a nagy akadályok, nagy csalódások, amik az embert az életben érik, 
akkor nem hatnak annyira, ereje van tovább dolgozni. De azután kell ehhez az a közelebbi, 
környezetbeli harmónia is, amit az előadásomban is említettem, amit most Béla (veje F.Gy.) is 
említett, hogy legyen az embernek egy munkatársa, aki megérti és nekem volt ilyen munkatársam, 
aki megértett, aki éppúgy harcolt, jobban harcolt az én érdekemért, az én dolgaimért, mint én 
magam. És ez a feleségem volt. És az emberre ez nagyon nagy hatással van, erőt ad a további 
munkához. Azt szokták mondani, nahát együtt vagyunk, azután most elválunk egy időre, ugye 
milyen jó volt egyedül lenni. Egy pici igazság van ebben, de mégis annyira hiányzik az a másik. 
Úgy hogy ez az együttlét, egymás szeretése és az egymás támogatása nagyon fontos dolog.

Említettétek, annak idején én is említettem, hogy úgy érzem van még nekem feladatom, van 
még munkám, amit nem végeztem el. Nem rótta rám senki, a magam munkáját eddig se tűzte ki 
senki és nem mondta, hogy ezt kell csinálnom. Nem, én úgy éreztem, belülről, nem kívülről, hogy 
nekem ezt tényleg kell csinálnom. És még van ilyen munkám a tudomány vonalán. Amit gyűjtöttem 
évtizedeken át, annyira felszaporodott, hogy engem is, feleségemet is, családomat is majdnem 
kinyomja a lakásból a sok adat és miden már terhessé válik. Ezek közt több van olyan, amit úgy 
érzek, ha én nem csinálom meg, nem fejezem be, akkor más nem fogja azt már, vagy nem úgy fogja 
azt már, vagy egészen másképp fogja megírni, mert nem érti meg esetleg a lényegét. De nem csak 
ezért szeretném én, hogy jő kívánságaitok csakugyan valóra váljanak, hogy még legyen erőm és 
időm dolgozni, azért is, mert szeretném megérni azt az örömöt, hogy amint most itt együtt vagyunk 
szépen, szeretetben, családi békében, ez tovább folytatódjék és a kis gyermekeink felnőjenek és 
lássam azt, hogy révbe jutottak. Ez azután még nagyobb boldogságot ad az embernek és érzi azt, 
hogy az élete se a tudományos vonalon, se a családi vonalon nem volt hiábavaló, hanem beteljesült.

Úgy, hogy ez az én kérésem és még egyszer megköszönöm, hogy olyan kedvesek voltatok és 
ezt az együttest, ezt az igazi családi ünnepélyt megrendeztétek a számomra. Ezt az együttest, ezt a 
szeretetet, összetartást tartsátok meg és mindnyájan legyetek rajta és mi is azon leszünk, én is 
szeretném látni, hogy gyermekeink felnőjenek és mind a társadalomnak, az életnek hasznos tagjai 
legyenek. Ezt kívánom mindannyiótoknak.”

BARTUCZ LAJOS EMLÉKEZÉSEI EGYETEMI ÉVEIRE, MUNKÁSSÁGÁRA
( 1965)

„Fölkerülök Pestre az egyetemre. Hát hogy lettem antropológus? Én sose hallottam addig azt a 
szót, hogy antropológia. És az egyetemen az a szokás, mikor beiratkozik a hallgató, kap egy 
indexet, egy fényképes indexet és abba a kötelező tárgyak be vannak írva,. És azon kívül az ember 
az öregebbektől megtudja, mit ajánlatos még hallgatni. Hát mondták, hogy jó lesz, ha felveszel már 
most első évben -  mert ráérsz jobban -  embertant is Töröktől. Hát én felvettem embertant is 
Töröktől. Aztán mentünk indexet aláíratni. Most a mai rendszerben, most már legalább 6-8 éve 
eltörölték ezt az index aláírást, mert azt mondták, hogy az mire való, hogy az ifjúság töltse ott az 
idejét, a tanárokhoz menjen udvarolni, indexaláírást kérni, lopni a napot és így tovább. Nekem nem 
volt ilyen unalmas. Legelőször szeptember 13-án 1904-ben mentem Török Aurélhoz aláíratni az 
indexet. Bekopogtatok, belépek a szobájába, összeráncolja a homlokát, mérgesen rám néz, hogy ki 
zavarja. Köszönök és nyújtom az indexet. Meglátja az indexet, hogy ez azt jelenti, hogy én 
fölvettem az Ő tárgyát. Erre aztán az arca elsimult, barátságos lett nagyon, aláírta az indexemet. És 
azután: maga hova való, azt mondja szegvári? Hát milyen emberek laknak Szegváron? Aztán 
kezdett érdeklődni. Magát nem érdekli az antropológia? Vegye föl a másik órát is. Azt mondja, 
majd erről, meg arról tanul. És ez a beszélgetés olyan hatással volt rám, hogy a következő félévre
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fölvettem az összes előadását és tíz óra gyakorlatot is. És az év végén Török Aurél üzent hozzám, 
hogy a tanársegédi állás megszűnik, elmegy a tanársegéd, nem volna-e kedvem odajönni 
Thesszákkal tanársegédnek. Megoszthatjuk az állást, egy állás van, kettéosztjuk, fele fizetéssel, 
egyik bejön egyik nap, a másik nap, egyik délelőtt, másik délután, ahogy majd megegyezünk 
egymással. Aztán belementem. Ja, még azt mondtam, hogy én a piaristáknál vagyok, nem tudom, 
hogy megengedik-e. Azt mondja, nekem mindegy, ha mint piarista is jöhet ide, ha nem, mint civil 
akar, akkor jöjjön, mint civil. Én azután elmentem a rendfőnökhöz, kértem engedélyt, 
bejelentettem, hogy én kilépek, kérek róla írást. Aztán adtak írást. 1905. október elsején 
bevonultam, mint II. éves hallgató és megbízott tanársegéd az Anthropologiai Intézetbe. így azután 
kezdtem antropológiával foglalkozni.

911 -ben találták meg Aradon az aradi vértanukat. Ott tudniillik egy bizottság alakult a 
polgármester, meg a tanfelügyelő vezetésével, és keresték a vértanukat. A főbelőtteket is és a bitón 
kivégzetteket is. Ez a kutatás ott, ahol az emlék van, nem vezetett eredményre, mert a bitón 
kivégzettekből akkor nem találtak semmit. Ellenben a sáncárokban találtak két csontvázat. 
Nevezetesen, amint később megállapítottuk Schweidelnek és Lázárnak a csontjait. Ez 911-ben volt. 
Török Aurélt hívták le, de Ő akkor már betegeskedett és nem ment le. 912-ben Török Aurél 
meghalt és utána az Antropológiai tanszéknek a vezetését mindig egy professzor szokta megkapni. 
Először egy évre Koch (Antal) a geológia tanára, utána pedig Lenhossék (Mihály) az anatómia 
professzora kapta meg. És 913-ban írtak nekem Aradról, hogy a talált sírok bolygatatlanok és 
vizsgáljam meg őket. Lementünk Aradra és ott a sáncárokban kevés föld lekaparása után két 
csontvázat láttunk. És mind a kettőnek az egyik térde föl volt emelve, a másik lába meg kinyújtva. 
És ezek a sáncárokban nedves talajban, vízben hevertek és annyira korhadtak voltak, hogy ha az 
ember hozzáért az már mállott széjjel, kenhető volt, majdnem, mint a lekvár. Lenhossék, aki ilyen 
ásatásokban nem volt akkor még járatos, szintén, mint a kíváncsi, odament és nézte a medencét, azt 
akarta megállapítani, hogy férfi, vagy női csont-e, hogy megmondhassa, hogy csakugyan azokról 
lehet szó. Persze ezzel ártott és majdnem tönkretette a medencét. Viszont én már megszoktam, 
engem ásatás közben nem érdekel, hogy férfi, nő, ez, vagy az, fontos, hogy minél épebben, minél 
többet mentsek meg és minél többet állapítsak meg. A talált csontvázat azután körülkerítettük 
nagyon vastag deszkákkal koporsószerűen és a katonaságtól kirendeltek katonákat és 12 katona alig 
bírt húzni egy csontvázat. Mert nedves, kavicsos talaj volt. S akkor bevitték ezeket a városi 
múzeumba, s ott nyugodtan preparáltam, kibontottam. Korhadtak voltak persze, de kiszárítva meg 
lehetett állapítani, hogy mind a kettőnél a homlokon van egy nyílás. Ahol a golyó bement és a 
nyakszirten volt egy másik nyílás, ahol a golyó kijött. Azt meg lehet állapítani a csonton mindig, 
hogy hol ment be, mert ahol bement, ott a külső réteg ép, a belső réteg letöredezett. Ahogy kijön, 
ott meg a belső réteg ép és a külső letöredezett. Hát ebből, azután abból, hogy leírják, hogy négyet 
lőttek főbe és közülük kettő maradt ott, Schweidel és Lázár, tehát őróluk lehetett szó. így azután 
utána nézve az egykorú rajzoknak, képeknek, családi adatoknak, megállapítottam, hogy melyik a 
Schweidelé és melyik a Lázárnak a csontváza. Ez volt 913-ban.

1914-ben még tovább több évig Lenhossék volt az intézetnél megbízott professzor és előadó. 
1914-ben lettem magántanár. A fővárostól egy nagyon érdekes megbízatást kaptam. Nevezetesen a 
fővárosi levéltáros Gárdonyi egy régi térképet, illetve egy vázlatot talált az iratok között, amelyen 
az új Szent János kórház melletti terület volt feltüntetve és azon a főváros és a katonaság, kincstár 
között háborúság dúlt, hogy kihez tartozik a Vérmező. Joga volt-e a katonaságnak eltiltani a 
közönséget azért, mert az övé és a többi. Hát erről a területről volt szó és ott ennek a rajznak az 
alján hét kereszt volt és oda volt írva németül -  német ember volt az a mérnök, aki ezt írta -  „Y ist 
das Ort wo die Jakobiner begraben sind”, vagyis Y az a hely, ahol a jakobinusok el vannak temetve. 
Ez volt az egyetlen nyom, aminek az alapján aztán az ásatást folytatni kellett. Kijött a városi 
főmérnök, kijelölte, hogy itt kell lenni a villamos sínek mellett. Ásattunk, semmit sem találtunk. 
Befelé ástunk, kifelé ástunk egy-egy kutató árkot, le egészen négy méterig, bolygatatlan réteg, 
semmi sem volt. Akkor aztán tovább ástunk befelé párhuzamosan 80 cm távolságban kutatóárkokat. 
Ezt azért kell csinálni, hogy ha véletlenül egy sír közte van, akkor is megtaláljuk vagy a szélét, vagy 
valamelyik részét érintjük ilyen kis távolságban. Hát már tíz kutatóárkot ástunk, semmi eredmény
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nem volt és a lapok kezdtek támadni, hogy hiába költik a főváros pénzét. 35 temetőőr és napszámos 
végezte az ásatást. 40-50 m hosszú árkokat ástunk és le 4 méterig, sőt ott már még mélyebben, mert 
kiderült, hogy az egy hordott föld, szemétlerakó hely volt. Pontosan május 20-án, 1795-nek az 
évfordulóján reggel mikor megyek ki, az egyik munkás jelenti, hogy „tanár úr csontokat találtunk". 
Azt mondja, nem bántottunk semmit. Hozzáérve az ásóval, éreztem, hogy itt valami csont van. 
Abbahagytam a munkát. Erre azután én magam kis spaknival ástam és csakugyan egy combcsontot 
éreztem. Kicsit lekapartam a földet, megállapítottam az irányt, hát itt egy csontváz fekszik. Akkor 
abbahagytuk az ásatási munkát, hanem felülről a földet lenyestük simára. Ez azért fontos, mert ha a 
talaj le van nyesve simára, akkor meg lehet pontosan állapítani hol a sírgödör, hol fekszik és a hol a 
széle, mert ahol a sírgödör van, amit felástak, ott tarka a föld, kevert a föld, sőt az ilyen pár száz 
éves sírban féreg járat és mindenféle van, sokkal lazább és itt is meg lehetett állapítani és 
megállapíthattuk, hogy ez egy egyes sír, egy csontváz lehet benne. Akkor aztán tovább nyesettem a 
talajt, akkor mellette egy nagy sír volt, amely két méter széles, két méter hosszú és így tovább. 
Tovább nyesve, akkor megint egy egyes és megint egy egyes sír. Nem részletezem, meg lehetett 
állapítani, hogy itt Martinovicsék vannak. Csak azt említem meg, hogy a síroknak a száma, a 
bennük talált csontvázaknak a száma pontosan megegyezett a hét vértanúéval, ötöt először végeztek 
ki és két hét múlva kettőt. Na, most a hitelesség érdekessége a dolognak az, hogy mindenütt a 
combcsontok között feküdt a levágott fej a hozzá tartozó csigolarésszel. Aszerint, hogy hol vágták 
át a fejet, ugye 3-4—5 csigola volt a fejjel. A maradék csigola pedig 1-2 nyakcsigolákból az a 
törzsnek a végén volt. Ugye ilyen módon hitelesíteni lehetett. Ez volt 1914-ben. Akkor, amikor az 
ásatásnak vége volt, körülbelül akkor érkezett le a magántanári megerősítés is. Azután egy könyvet 
írtam később, amely 1919-ben lett készen, éppen a Kommünnek a kezdetén s akkor aztán ez nem 
került szétosztásra, mert a fővárosnak az volt a terve vele, hogy majd gyűjteni fog díszes emlékre, 
de jött a Kommün és akkor aztán a politikai események, a háború, úgy hogy félretették. Na és hát 
ugye megjelent akkor ez a könyv, ketten írtuk Gárdonyival, 0  írta a történeti részt én az ásatási 
részt. Nagy albumszerű és ez volt azután később az egyik támadási pont ellenem, hogy én 
Martinovicsékat kiástam és arról könyvet írtam és az 919-ben jelent meg.

No, 915-ben egy másik érdekes ásatás volt, akkor kettő is, a Margit-szigeten. Telefonáltak, 
hogy az ottani Árpád-kori templom kriptájában csontokat találtak. Én kimentem, felástuk, először 
egy női csontváz, alatta mélyebben lent két férfi csontváz volt és az egyiken sok kardvágás nyoma. 
Hát kiderült, hogy ez a Béla macsói hercegnek a csontváza, aki IV. Bélának volt az unokája, és akit 
annak idején lekaszaboltak Németújvárosi Henrikék. Azt írták a Margit legendában róla, hogy az 
apácák darabokban szedték össze a holttestét, és ott temették el a sekrestyében. Ezzel az 
antropológia igazolta pontosan az eseményt, ugyanúgy, mint Martinovicséknál a pallosvágásokból 
pontosan igazolni lehetett a történelmi eseményt.

Ugyancsak 915-ben volt egy másik ásatás, akkor pedig a Gül Baba sírja került napfényre. A 
Wágner villában végeztek restaurálási munkákat és a türbében -  türbének nevezik az akkori 
sírhelyet, török sírhelyet -  ott ástak és a talált csontok között igazoltam, hogy közöttük van Gül 
Babának a csontváza is.

Ez volt 915-ben. Azután ugye a háború, háborús események következtek és a politikai változás, 
először a Kommün, Kommün után megint a retorzió és akkor én az Anthropologiai Intézetből 
elkerültem a Néprajzi Múzeumba. Tudniillik, amikor ilyen nagyobb politikai változások vannak, 
akkor azután felmerülnek mindenféle gyanúsítások, vádaskodások. Hát itt is úgy történt. Én 
jóhiszeműen; tisztán tudományos céloktól vezettetve kiástam Martinovicsékat, megállapítottam a 
hitelességüket és a többi és ekkor akadtak, akik azt mondták, hogy az ilyen bűn volt, olyan bűn 
volt, Méhely és társai és ezért az állásomat az egyetemen megszüntették, az adjunktusi állást, a 
magántanárságot is el akarták venni, de az nem sikerült, mert pártomat fogták többen és úgy, hogy 
az megmaradt. Na és akkor megszüntették az állást és én a Néprajzi Múzeumba kerültem először, 
mint önkéntes gyakornok, majd hosszú idő múlva, 1926-ban neveztek csak ki múzeumőrnek, aztán 
35-36-ban megbízott igazgató lettem és 40-ben pedig Szegedre neveztek ki. Na, és ott a Néprajzi 
Múzeumban az ottani antropológiai gyűjteményt rendeztem, akkor kezdtem újból ásatásokat 
végezni.
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A Néprajzi Múzeum akkor a fényképészektől gyűjtötte össze a régi lemezeket és több százezer 
lemezt is talán. Nekem ki volt adva 30 ezer lemez, hogy azokra a leltári számokat karcoljam rá. Én 
azután úgy voltam vele, hogy minden munkát elvégeztem. A többiek is csinálták ezt, Györffy és 
Madaras, meg a többiek, de én nagyon hamar megcsináltam, úgy hogy aztán a végén kértek, hogy 
ne siessek olyan nagyon, mert akkor nekik is olyan gyorsan kell dolgozni.

A magántanároknak nem volt semmi fizetésük. A magántanárok az előadott óraszám és 
hallgatószám szerint kaptak bizonyos tandíj osztalékot. Tehát nein az számított, hogy valaki hány 
órát tartott, az is számított, hogy hány órát tartott, de hány hallgató volt és meg volt szabva, hogy 
minden hallgatóra nem tudom én egyformán húsz fillér járt. Az osztalék változott a hallgatók száma 
szerint. Nekem akkor kevés hallgatóm volt, ezért pici összeget kaptam. Viszont voltak olyan 
magántanárok, egy-kettő, akiknek 4-500 hallgatója volt. Úgy, hogy volt olyan magántanár, aki 
többet kapott a magántanári osztalék címén, sok hallgatója volt, mint a rendes tanár. Kettő volt 
ilyen.

No és hát akkor aztán a Keletivel szemben a Nefelejts utcában egy pincehelyiséget béreltünk 
kölcsönpénzből és ott fehér cipőpucoló festéket és kalaptisztítót, padlóbeeresztőt és hasonlókat 
csináltunk. Vettem anilinfestéket, azt ott tasakoltuk, ott közel volt a piac, az asszonyok, a kékfestő 
asszonyok jöttek és azok vásároltak.

Hát ilyen küzdelmes volt az élet. De azért nem ijedtünk meg és nem vesztettük el teljesen a 
lélekjelenlétünket és dolgoztunk tovább. Na és 931-ben a Méhely nyugdíjba ment (valójában 1933- 
banlü), aki a legnagyobb ellenségem volt. O úgy képzelte, hogy nyugdíjba megy és akkor majd 
megtartja az Antropológiai Tanszék vezetését. A Kar úgy döntött, hogy én a Néprajzi Múzeumban 
voltam alkalmazva rendesen és az egyetem pedig megbízott az Antropológiai Tanszék előadásaival. 
Úgy, hogy ettől kezdve egészen 40-ig én tartottam az Antropológiai tanszék előadásait, gyakorlatait 
és próbáltunk fellendítést csinálni. Ebből az időből való, mindjárt az elejéről Nemeskéri és Fehér 
Miklós. Ők voltak a tanítványaim, akik azután az antropológián maradtak. És mások is voltak, akik 
érdeklődtek az antropológia iránt. Hogy milyen érdeklődés volt az antropológia iránt, jellemző, 
hogy 914-ben, amikor magántanár lettem, az első félévben 80 hallgatóm volt. Éspedig volt közötte 
jogász, volt közötte orvos, volt közötte történész, nyelvész, természetrajz szakos tanárjelölt, 
mindenféle.

919-ben volt a Kommün alatt, Balogh Jenő igazságügyi minisztert is nyugdíjazták és ő szintén 
olyan ember volt, aki nem állt félre teljesen. Beiratkozott az egyetemre orvostanhallgatónak. 
Miután Ő bűnügyekkel foglalkozott, büntető jogász volt, beiratkozott orvostanhallgatónak és 
felvette az én bűnügyi embertani előadásomat is. Kevés hallgatóm volt, Ő volt az első mindig, aki 
már az óra elején ott állt kint a folyosón. Zárva volt az ajtó, mikor azután jöttem és tessékeltem be, 
Ö nem ment be, hanem mondta, hogy professzor, tessék, kellett hogy menjek és Ő csak azután. Két 
féléven át hallgatott bűnügyi embertant.

Bűnügyi embertan az a Lombroso-féle elméletből indult ki. Tudniillik volt egy olasz orvos, de 
hát előtte már vizsgálták a gonosztevőket antropológiai szempontból és ez a Lombroso felállította 
azt a tételt, hogy van veleszületett gonosztevő. Ez alatt azt érti, hogy vannak olyan gonosztevők, 
akik azért lesznek gonosztevők, mert velük született a hajlam. Az ő szervezetükben, agyvelejükben 
és a többi, vannak olyan jelenségek, fejlődési rendellenességek, amelyek őt gonosztevővé teszik. A 
másik változat volt a felfogásban, hogy a környezet teszi azzá, a gazdasági körülmények és a többi. 
Ö pedig azt képviselte, azt mondta, hogy ha nézzük azokat, akik ilyen gonosztevés miatt a 
(egyházakba kerülnek, ezek között van egy csoport, amely állandóan ismétlődik. Az, ha előbb 
kiszabadul, néhány év múlva újra követ el megint valami bűnt, aztán megint. Szóval ez 
veleszületett gonosztevő. Persze ezt ma már másképp fogjuk föl, nem egészen így. Mi, Török Aurél 
és én is és a legtöbb antropológus nem azért adta elő a bűnügyi embertant, hogy igazolja teljesen a 
Lombroso-tételt, hanem azért, hogy alkalom legyen arra, hogy jogászok is jöjjenek egy kis 
antropológiai tudást szerezni. Mert annak a jogásznak, aki az emberrel foglalkozik, elítéli az 
embert, élet halál között dönt, annak egy kicsit kellene ismerni az embernek az egyéb tulajdonságait 
is, tudni azt, hogy bizony sokszor az ember tényleg nem maga oka annak egyedül, hanem az ö 
szervezeti hiánya és egyéb okok segítik elő azt, hogy ő ilyen vagy olyan sorsra jutott.
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Annyit lehet ma megállapítani, annyi igazság van csak a Lombroso-féle tételben, hogy valóban, 
ha a gonosztevők, vagy büntetettek közül kiválasztjuk azokat, akik ismétlődő gonosztevők, akik a 
legsúlyosabb bűntetteket követik el, akik javíthatatlanok és a többi és az ember megvizsgálja őket, 
azoknál sok rendellenességet találunk a koponyán, a csontváz különböző helyein és főleg az 
agyvelőben. Általában tehát ilyen degenerációs jelek, stigmák ezeknél nagy számban vannak. 
Megjegyzem másoknál is előfordulnak bizonyos számban és azért mert valakinél előfordul ilyen 
jelleg, nem következik, hogy az gonosztevő, tehát nem ez a jelleg teszi gonosztevővé, hanem a 
társadalmi és biológiai fejlődés közben-selejtesebb egyének keletkeznek, akik ha rossz 
körülmények közé kerülnek, akkor hajlamosabbak és könnyebben bűnözővé lesznek, a másik pedig 
rossz körülmények között sem lesz azzá.

A gonosztevőket kettő dolog termeli ki: a természet és a társadalom. A kettőnek a közös 
munkája lesz a gonosztevő tulajdonképpen. Ezeket a gonosztevőket Lombroso és mások is úgy 
osztályozták: vannak alkalmi gonosztevők, akik csak egy alkalommal, véletlenül követtek el bűnt, 
van aki egyszerű felindulásból követ el bűnt. Vannak aztán, akik kitervelik, megfontoltan követik 
el. Vannak azután javíthatatlan gonosztevők. És például az ifjúságnak a bűnözése is ide tartozik, az 
hogyan szaporodik, és hogyan lesz az ifjú bűnösből nagy bűnös, mert a nagy bűnözőnek is van 
története, múltja, kis bűnöket követ el és azok halmozódnak. Sokszor a fegyházban nevelődnek ki, 
amikor odakerül egy még aránylag nem olyan nagy, igazi gonosztevő, ott aztán kinevelik, akikkel 
együtt tölti az idejét.

Na, ezzel kapcsolatban tartottam én is, Török Aurél is „Társadalmi embertan” címmel is 
előadást. Ez is egy olyan pont, amely támadásokra adott okot. Tudniillik én 918-ban egy cikket 
írtam „Társadalmi embertan” címmel. És 919 elején, amikor a Kommün lett, Lambrecht Kálmán, 
aki barátom volt, az lett a Természettudományi Társulatnak a megbízott politikai biztosa. Nem volt 
ő kommunista, de haladó gondolkodású ember volt és Őt bízták meg. És ő fejleszteni akarván a 
Közlönyt, kért, hogy írjak egy cikket, adjak be. Mondtam, készen van egy cikkem, társadalmi 
embertan. Ebben a cikkben én a társadalmi embertannak a fejlődését, jelentőségét, eredményeit 
ismertettem. És jellemző, hogy mikor ellenem volt a vizsgálat, 919 után, 920 elején, akkor az is 
benne volt a vádpontok között, hogy Bartucz Lajos írt társadalmi embertan címmel egy cikket, 
amely 919-ben jelent meg a kommunizált Természettudományi Közlönyben és ebben a cikkben 
kétszer előfordul az a szó, hogy szocializmus. És megemlíti a szocialistákat is és így tovább.

Részben megélhetési forrásom is volt, de én szívesen tartottam előadásokat. Tudniillik arra 
jöttem rá már régen, hogy a magyar munkásság annyira elhanyagolt, annak az az oka, hogy a 
községben, a faluban a pap, a tanító, a jegyző, ez a három intelligens vezető nem törődött a néppel. 
Nem nevelte, nem törődött igazán azoknak a szellemi nevelésével. És emlékszem, hogy korábban 
már ilyen mezőgazdasági vonatkozású előadásokat én tartottam Szegváron is és másutt is és az 
egyszerű emberek úgy örültek ennek. Mert az volt a szokás, hogy kiküldtek egy olyant, akinek az 
anyagi érdeke volt tisztán. Odajött, tartott egy órás előadást, felvette a napidíjat és ment el. 
Semmiféle kapcsolata nem volt a néppel. Én pedig azt vettem észre, hogy ezek között igen sok 
törekvő van. Szóval a szakszervezetekben, a budapesti és környéki szakszervezetekben tartottam 
ilyen előadásokat és igazán meglepő volt az a komoly érdeklődés, amit az egyszerű munkás ember 
tanúsított. Egyszer például megtörtént, hogy mikor vége az előadásomnak, odajön egy fiatalember, 
azt mondja: tanár úr kérem nagyon érdekes volt, amit tetszett mondani. Én olvastam a tanár úrnak 
ezt a cikkét a Természettudományi Közlönyben. Szegény alig bírt beszélni. Mondom: mi baja 
magának. Azt mondja, kérem mügégém van, azt mondja én ilyen beteg ember vagyok, de annyira 
érdekel engem a tudomány, hogy én mindig olvasok. Szóval az ilyen egyszerű emberekkel, a 
munkásságnak a nevelésével nem törődtek. Én akkor két évig tartottam ilyen előadásokat, azonban 
még később, mielőtt kineveztek volna, figyelmeztettek, ha azt akarod, hogy kinevezzenek, jó lesz, 
ha abbahagyod ezeket a munkásoknak szánt előadásokat.

Idéztem egy francia tudóst, beszélnek az aranykorról. Hogy valamikor aranykor volt, boldog 
aranykor, paradicsom. A természettudománynak, az antropológiának és a társadalom- 
tudományoknak, a társadalmi embertannak a felfogása az, hogy az aranykor nem a múltban volt, 
hanem a jövőben lesz. Amikor a tudomány haladása és a társadalmi életnek a fejlődése, a gazdasági
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viszonyoknak a fejlődése, az anyagiaknak az igazságos elosztása lehetővé tesz egy szebb, jobb 
életet. És a mi feladatunk, hogy ehhöz az utat egyengessük. Mi nem láttuk, talán a fiaink sem látták, 
de majd valamikor meg fogják látni, az emberiségnek van tökéletesedése, fejlődése.

Ami az antropológiának a helyzetét illeti, az antropológia bizonyos fokig kapcsolatban állott a 
kornak a társadalmi helyzetével, gazdasági helyzetével, világnézetével. Az antropológia világnézeti 
tudomány. S éppen ez a baja bizonyos fokig az antropológiának, hogy minden korban felhasználták 
az antropológiát a nem antropológusok, a politikusok felhasználták érvül. Itt volt most ma is, 
például az antropológia annak a levét issza, hogy a hitleri időkben az antropológiát felhasználták az 
ún. fajkérdésre, hogy Németországban a nordikus, az az igazi, a legtökéletesebb ember, azt ki kell 
tenyészteni, a többi nem olyan értékes és, így tovább. Sőt, úgy tudjuk, hogy a koncentrációs 
táborokban, Dachauban és a többiben, végeztek kísérleteket a zsidóknak a kiirtására. Na már most 
azután utána jött a retorzió és ezekhez a gondolatokhoz, a faji előítélethez bizonyos antropológusok 
is szolgáltattak adatokat, mint pl. nálunk Méhelyék. A vérmítosz, akkor amikor felfedezték, hogy a 
vérnek az összetétele milyen, akkor azt mondták, megállapították, hogy a vérből meg lehet ismerni, 
hogy ez zsidó, az nem zsidó és így tovább. Ezek a tudománnyal való visszaélések voltak. Az igazi 
antropológusok, komoly antropológusok elutasították maguktól. Én is pl. állandóan harcban voltam 
Méhelyékkel is, de a politikai hatalom, a nagy tömeg az csak azt látta, hogy az bizonyos fokig 
elősegít. Tehát az antropológiát ilyen módon egy ellentámadás érte és ma nemcsak nálunk, 
Németországban, mindenütt az antropológiának nincsen valami túl rózsás helyzete. Ehhez járul 
azután még az is, hogy a tudomány, a technika rohamosan fejlődik és összefügg a nemzetgazdaság 
fejlődésével, hogy bizonyos tudományok nagyobb fontosságra tettek szert, a kémiai tudományok, 
fizikai tudományok. Azokkal, amelyeknek nem tudták az anyagi hasznát kimutatni, kevéssé 
törődtek. Mert annyira fejlődik már a tudomány, és annyira specializálódni kell. Viszont az 
antropológiai óraszám kevés és a sok minden óra között kevés jut egy-egy tudományra, pláne, ha az 
a nemzetgazdaság, a mindennapi technika szempontjából nem annyira fontos. Hát arra kellett 
törekednem és törekedtem is, hogy a kedvet keltsem föl. Hogy megismertessem ennek a 
tudománynak a fogalmát és kedvet keltsek az illetőben, hogy később, ha módja, alkalma van, a 
körülményei olyanok, akkor tudjon foglalkozni vele. És sokszor tapasztalom, hogy akik régen 
hallgattak, levelet írnak. Legutóbb például Svájcból írt egy, hogy ő most ott orvos, főorvos és 
nagyon érdekelné bizonyos dolog, amit akkor említettem, a svájci hunoknak a problémája.

Nekem az nagyobb öröm, ha elérem, hogy az illető megszerette ezt a tudományt, mintha 
odajön, aztán vallatom, szigorúan, elzavarom, hogy nem tud semmit. Ha fél évig hallgatta az 
antropológiát, az úgy megutálja, hogy soha életében nem foglalkozik vele, de viszont ha 
rávezettem, hogy mi az és hogy érdekes, akkor azt mondja: jaj kérem, de sajnálom, hogy nem 
tudtunk foglalkozni vele, nem volt több idő, de majd ha tanár leszek, vagy ráérek, akkor aztán 
foglalkozni fogok vele.”
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