
DIALÓGUS 

LÁTOGATÁS DÖMÖTÖR 
TEKLA KÖNYVTÁRÁBAN 

Szerencsémre elég sok emlékezetes szemináriumot idézhe-
tek föl boldogult diákéveimből, de kevés olyat, mint ami-
lyenben a budapesti bölcsészkar Foklór Tanszékének egyik 
— a Gellérthegyre néző — cső alakú szobájában volt ré-
szünk esztendőkön át, Dömötör Tekla professzorasszony jó-
voltából. Ligetté varázsolódott a helyiség, még ha örökkön 
dohányfüstös ligetté is. Itt heti két órára a logikusan csapon-
gó szellem, a jótékony veszekedés, a szeretetteli dohogás, az 
olykor fáradtságot, gondokat is legyűrő tudományszeretet 
volt az úr. Őszintén szólva nem annyira könyvektől roskado-
zott az íróasztal, mint inkább megállapíthatatlan korú és álla-
gú céduláktól, fecniktől, kivágatoktól — egyszóval „saláták-
tól". S ezekből a szállongó papírlapokból mégis gondolat, 
rend, elmélet teremtődött, s a nagyon messzire vezető elka-
landozásokból is volt mindig visszaút egy-egy „Nézzétek 
fiacskáim . . . " kezdetű mondattal. 

Dömötör Tekla bajaira, betegségére panaszkodva, de a 
régi kedvességgel fogad Rajk László utcai lakásában. Csak 
később kerül szóba néhány percre, hogy a közelmúltban 
igaz örömet szerző, nagy, nemzetközi megtiszteltetés érte: 
a magyar néprajztudomány képviselői közül negyedikként 
(Kodály Zoltánt és Lajtha Lászlót mint népzenekutatót szá-
mítva hatodikként) Herder-díjat kapott. Kedves tanáromat 
mint frissen kitüntetett tudóst kérdezhetem könyvtáráról. 

— Jó tíz évvel ezelőtt többször is megfordulhattam Dömötör 
Tekla korábbi, ide majdhogynem szomszédos, sokkal tágasabb 
lakásában. Bizonyára emlékezik rá: egyszer egy üveg cseresz-
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nyepálinkát tett az asztalra, szólván: Gyerekeim, én ezt most 
ittfelejtem . . . Könyvet is ilyen jó szívvel ad, „felejt elöl"? 

— Nem. Utálok könyvet kölcsönadni. Sok jó barátság 
ment már tönkre a vissza nem hozott, az „elkallódott" 
köteteken. De hiába nem kölcsönöz az ember — lopni lop-
ják a könyveit. . . Életem során ezt tapasztaltam. Komo-
lyan mondom, a kedvenc angol nyelvű kalandregényeimet, 
krimijeimet eldugom a legfölső polcra. 

— Ezek szerint tudatos és féltő könyvtárépítő a tanárnő? 
— Ez sem egészen így van. Soha nem volt se időm, se 

elegendő pénzem arra, hogy amolyan mintaszerű könyvtárat 
alakítsak ki. De nem is nagyon akartam. Igen fiatalon elfo-
gadtam, amit Szerb Antal mondott nekem 1931-ben: Nem 
érdemes könyvtárat gyűjteni — eltűnik . . . Tehát egyáltalán 
nem lettem bibliofil beállítottságú. Egyébként is családi meg-
figyelés nálunk, sőt szinte elmélet, hogy a könyvek éjjel sza-
porodnak, többen lesznek, kövérebbek lesznek, nem férnek 
el a helyükön. A könyvek kúsznak, mint a borostyán; végül is 
nem lehet „fegyelmezni" őket. 

Én magam kétszeresen is bajba kerültem velük. Amikor 
a családon belül szükséges lakáscserére sort kerítettünk, ide 
csak a könyveim töredékét hozhattam át. A kézikönyvek-
ből, sorozatokból, egyebekből egy csomó ott maradt műtör-
ténész lányoméknál. Az egész adattáram pedig levándorolt 
itt a pincébe. Most képzeld el, amint éjjel 12-kor lemegyek 
kikeresni v a l a m i t . . . A nagyalakú kiadványokból ezekre a 
polcokra nagyon kevés fért. Az egyik különben a Műem-
léki Felügyelőség kiselejtezett polca, a másik spájzpolc pá-
colva, a harmadik is ősöreg; akad, amelyiket én szereltem 
föl. 

A még súlyosabb gond akkor támadt, amikor az egyetem-
ről nyugdíjba mentem. Ott nyolc szekrényem volt telitömve. 
Elajándékoztam az ott őrzött különnyomataimat, meg a dí-
szítőművészeti anyagot. Az ember kényszerűségből sok min-
dentől megválik élete folyamán — sok mindent „kidob" 
az életéből. Én előbb a zenei, aztán a képzőművészeti, végül 
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a szépirodalmi kötetek gyűjtéséről mondtam le. Két állás, 
rengeteg elfoglaltság, családi tennivalók mellett mindinkább 
csak a tudományszakjaimra juthatott időm. Nézd meg: a 
magyar szépirodalom most már csak négypolcnyi, és van 
még egy iciri külföldi is. 

— Hogyan alapozódott meg ez az értékes, de tagadhatatla-
nul hasadt, hányatott és vegyes könyvtár? 

— Ötévesen már tudtam olvasni, hatodik születésna-
pomra nagyapámtól egy Petőfi-kötetet kaptam. Ma már la-
pokra esik sz"t, de megvan még, sőt másik azóta sincs. A 
következő Endrődi Béla Krampuszkönyve v o l t . . . 

— De ezt még ugye nem „majdani néprajzosként" for-
gatta? 

— . . . Máig az egyik legjobb magyar gyerekkönyvnek 
tartom, s ha kell, akár most elkezdem mondani kívülről, fej-
ből: „A pokolnak fenekén lenn, / Hol örök tűz lánggal ég, 
/Csendbe-rendbe éldegéltek/ Krampuszfalvi Krampuszék. . . " 

Apámnak, aki nagyon korán meghalt, jól válogatott filozó-
fiai, társadalomtudományi, pszichológiai könyvtára volt, jó-
szerivel a legtöbb fontos mű a Tanácsköztársaság előtti egy-
két évtizedből. Freud, Bebel például. Révész Bélától dedi-
kált kötet. Ez az állomány lett az én könyvtáram alapja, 
ám aztán javarészt „elajándékozódott" az idők folyamán, s 
ma már csak mutatóba van képviselve. Persze ne felejtsük 
el, hogy volt két világháború is, ami nem tett jót ennek a 
könyvtárnak. 

Gyerekként nemcsak rengeteget olvastam, de rengeteget 
írtam is. Mondhatni eszméletlenül sok verset. Tizenkét éve-
sen közöltek a Pesti Hírlapban (vagy a Pesti Naplóban?), 
„dolgoztam" a Tündérvásár című gyermeklapnak, majd ké-
sőbb publikáltam az Erő című református lapban, meg az Új 
Időkben is. Én fedeztem föl magamnak Adyt: már akkor 
szerettem a költeményeit, amikor még alig-alig tanították. 
Az érettségi tételem is ő volt. Vizsgabiztosunk, Weszely Ödön 
pedagógus, egyetemi tanár viszont utálta, s bár a feleletembe 
nem köthetett bele, legalább az átlagomat lerontotta. 
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— Hogyan terelődött Dömötör Tekla tanárnő érdeklődése 
mai — szükségképp könyvtárát is uraló — tudományszakjai 
felé? 

— Olvastam egy Ethnographia-cikket a nagyhírű Soly-
mossy Sándortól, valami ilyesféle címmel: Népmeséink ős-
vallási elemei. A sárkányokról szólt. Erősen hatott rám — 
mai fejjel már őszintén szólva elhibázottnak tartom. 

Döntően hatott rám, hogy Karácsony Sándor ismeretségi, 
tanítványi körébe tartozhattam — az ő révén kerültem az 
£rohözis. 1931 nyarán, Franciaországból haza vonatozva egy 
kupében Baróti Dezső összeismertetett Szerb Antallal 
(„Nagy irodalmi szalonod lesz" — jósolta ő később. Mek-
korát tévedett!), tagja lettem Kerényi Károly professzor 
Stemma-körének, ahol — az ő tulajdonképpen vallásfeno-
menológiai vizsgálódásainak vonzásában — az auctorolva-
sástól a mitológiakritikáig, a régészettől a modern (Szondy 
Lipót nevével fémjelzett) pszichológiáig megannyi témával 
és tudományággal foglalkoztunk behatóan. Magam lassan a 
folklór, a középkori irodalomtörténet, a nem hivatásos szín-
háztörténet, a régészet irányába tájékozódtam, illetve nagy-
jából ezekre specializálódtam. 

— Diák-tudósok élhettek tudós-tanárok között, mellett. . . 
Nyilván nemcsak a gondolataikat, a műveiket is kicserélték. 

— Igen. A kiváló Honti Jánostól például (akiről két 
könyvet is írtam) valószínűleg csak nekem van teljes külön-
nyomat-gyűjteményem, s még nagy könyvtárak is fordulnak 
hozzám segítségért. Egyébként ő maga is büszke lehetett a 
könyvtárára : válogatott keltológiai anyag, rengeteg néprajzi 
munka. Ő sem szívesen adot t kölcsön, de velem tett kivételt. 
A harmincas években rajta kívül — többek között - Keré-
nyi Károly, azután Szabó Árpád, Pogány Ö. Gábor, az ifjú 
költőbarátok (Devecseri Gáborék) dedikáltak könyvet vagy 
nekem, vagy férjemnek, Dobrovits Aladárnak — vagy ket-
tőnknek együtt. Ami ezekből megvan — és szerencsére sok 
van meg —, a magam és a férjem művei közelében őrzöm. 
Nem épp díszhelyen, de az íróasztalom fölötti kis polcon. 
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Karinthy Ferenc 
Epepe 
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— Milyen gyűjtőkörök képezik a megosztottságában is 
egységes házikönyvtár törzsanyagát? 

— Teljességre törekedtem a népszokások, a vallásetnoló-
gia, a mondakutatás, és mindenféle nem hivatásos színját-
szás szakirodalmából, ami csak a világon megjelenik. 

— Hogyan valósult meg az óhajtott teljesség ? 
— Sehogyse. 
Dömötör Tekla tanárnő e lakonikus válasza korántsem 

rosszkedvű, s amint „sétára", könyvszemlére indulunk a han-
gulatos lakásban, amely épp oly sokszínű, mint a gazdája, s 
épp oly eklektikus, mint a könyvtár — kiderül: a valóban 
kicsi helyen is elfér rengeteg kötet. 

— Mi szab rendet a könyvek között ? 
— Nézd meg: föltétlenül a szakok szerinti beosztás. Az 

ábécérendre viszont régen se adtam, moct se adok. A sza-
kokon belül már csak nagyság szerint rakom a könyveket, 
erre a helytakarékosság, a célszerűség is kényszerít. De nem 
jövök zavarba, ha valamit keresek. „Csak nyúljon föl oda a 
harmadik polcra, és a nagy zöld könyv mellett megtalálja, 
amit keres" - ilyesmiket szoktam mondani, ha valamelyik 
ismerősöm segítene leszedni egy-egy kötetet, de tanácstalanul 
áll a látszólagos rendetlenség előtt. Ne felejtsd el, évekig 
könyvtáros is voltam a Szabó Ervin Könyvtárban — 1946 
és 1952 között —, s annyira jól ismertem a raktárt, azokat 
a műveket, amelyek átmentek a kezem között, hogy hosszú 
idő múlva is fölhívtak, ha nem akadtak rá valamire. Be-
hunytam a szemem — és előkerült. Emlékeztem rá. 

— Melyik a legértékesebb könyv, amelyre így a különféle 
polcok előtt járva-kelve rábukkanhatunk ? 

— Fogalmam sincs. Túl sok könyvem volt életemben, ezer 
meg ezer könyv fordult meg nálam, a könyvtáram sokszor 
cserélődött, egy részét (s abban valódi értékeket) el kellett 
adnom; tehát ezt nem tartom fejben. Viszont érdekességeket 
mutathatok. A Rádióhallgatók Lexikona — melyet Tiszay 
Andor és Falk Géza szerkesztett — talán csak számomra 
nevezetes, de számomra valóban az, mert az ostrom alatt, a 
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5. ábra 

pincében írtam bele egy regiment irodalmi címszót. Még 
hét-nyolc lexikonnak voltam munkatársa — az Új Időkébe 
a második kötettől én írtam az angol irodalmi címszavakat. 
Itt meg egy egészen más kiadvány : a mesekatalógust készítő 
Smith Thompson önéletrajza. Itt néhány maradványkötet a 
század elejéről, apám könyvtárából. Megint ugorva egyet: 
elég szép Biblia-gyűjteményem van, magyar, német, angol, 
francia, görög, héber például. 

— Bizonyára nincs rossz helyük attól a Bibliáknak, hogy 
jelenleg egy Olympos juice föliratú dobozban találhatók, nem 
messze a Hóman-Szekfü-féle történelem ittlevő /., II. és VII. 
kötetétől. Egy polccal, egy szobával odébb föltűnik a könyvek 
nyelvi sokfélesége. 

— A németet és az angolt (valamint az osztrákot és az 
amerikait), továbbá a franciát perfektül beszélem, olvasok 
spanyolul, portugálul, románul, ha kell, skandináv nyelve-
ken is. Van egy pár norvég könyvem. A szláv nyelvekkel hadi-
lábon állok. 

— A tanárnő saját könyveit, tudományos munkáit csak 
érintőleg említettük. 
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6. ábra 

— Elég sok van belőlük és elég sok kiadásban láttak nap-
világot itthon és külföldön is, úgyhogy csak egyet-kettőt eme-
lek ki közülük. A legnagyobb szabásúnak a Régi Magyar 
Drámai Emlékeket vélem. Ennek két kötete 1960-ban jelent 
meg. Kardos Tiborral közös munka (szomorú fordulata volt 
a sorsnak, hogy Tibor a karjaim között halt meg egy egye-
temi ülésen). Szerteágazó — és ma részben sajnos hozzáfér-
hetetlen — hazai és határon túli könyvtári anyagot dolgoz-
tunk föl. Legsikerültebb könyvem a Naptári ünnepek — népi 
színjátszás (1964), legalábbis én ezt tartom a legjobbnak. A 

10 I t 86/4 
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legsikeresebb pedig A magyar nép hiedelemvilága (1981). Ez 
az angol kiadás révén bekerült a világforgalmazásba is. 

— Milyen kiegészítő gyűjtemények társulnak a könyvtárhoz? 
— Az előszobában azok a ronda szürke dobozok számos 

fontos — és itt „kivételesen" ábécébe szedett — különnyo-
matot őriznek. Albumokba ragasztva sorakoznak az apró-
nyomtatványok, a szentképek, vasárnapi iskolai képek. 
Gyűjtöm a népi vallásosság tárgyi megnyilvánulásait — az 
a kis patkó például, amely a „spájz-könyvespolcon" függ, 
a Balkánról származik, és a körbefutó kis szemekkel meg az 
aprócska fallosszal rontás ellen véd a hiedelem szerint. Van 
sok országot felölelő néprajzi (népzenei) hanglemezgyűjte-
ményem, őrzöm természetesen a legfontosabb hazai szak-
lap, az Ethnographia évfolyamait, bár sajnos nem egészen 
hiánytalanul. A saját néprajzi gyűjtéseim szöveges és magne-
tofonos anyagából még legalább négy kötetet tudnék össze-
állítani. 

— Mikor gyűjtött utoljára? 
— 1985 nyarán, Bodonyban, Mátraderecskén. Nem köz-

vetlen közeli céllal, hanem hogy lássam, érzékeljem a vál-
tozásokat. Nemrég a kórházban is gyűjtöttem a betegtársak 
közt némi anyagot: mindig viszem magammal a magnó-
mat. Az adatközlők szinte tapadnak rám, s rögvest „adat-
közölnek". 

— Ismételten gratulálva a nemzetközileg elismert tevé-
kenységét honoráló Herder-díjhoz, búcsúzóul megkérdezem: 
mit olvas a tanárnő, ha nem szakmunkába mélyed — vagy 
nem épp valamely kedves angol bűnügyi szerzőjét veszi elő 
arról a bizonyos fölső polcról, esetleg az ágy lábánál álló 
„restanciaszekrényből" ? 

— Gimnazista koromban Petőfit, Aranyt. Később Rilkét, 
Mallarmét, Baudelaire-t szerettem. Leginkább azonban 
Thomas Mann József és testvérei című regénye nőtt hozzám. 
Évente elolvasom, ha nagyon szomorú vagyok. 

TARJÁN TAMÁS 


