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Személyemésjellememesommásmegítélésenemsért,nemisbosszant.marót

károlyhozvalóviszonyomazonbanolyanfontosvoltésmaradtszámomra,hogyfeltét-
lenülreagálnomkella„káderanyagra”.

marótkárolykiemelkedőjelentőségűtudósvolt.Azantikepikaésvalláskérdései-
vel foglalkozó munkái már az 1930-as években felkeltették külföldön a szakkörök
figyelmét,demagyarországonmégsokáigaligvettékészre,holottradikálisanújszerű
látásmódjanemcsakazókortudományra,hanemaszomszédosszakokraisébresztő-
enhatottvolna.népszerűtlenségénekokai jórésztbanálisakvoltak:acsendes,csak
munkájánakélőfilosz-professzoridegenkedéseahangosszereplésmindenformájától,
ésírásainakigényes,elmélyüléstkövetelőstílusa.Büszkevagyokrá,hogymáregyete-
mistakoromban„felfedeztem”néhányírását,amelyekakultúrjelenségekösszehason-
lítóvizsgálatátésmélyebbelemzésétpéldázták.előbbaHomerus comparatus-sorozat,
későbbfőlegarítusvizsgálatok(pl.azeskümintcselekvés)megszilárdítottákelsőpró-
bálkozásaimat,azetnográfiátólazetnológiáigjutni.rámgyakorolthatásánakvilágos
dokumentumai vannak: disszertációm (1948: amongol obo-rítus párhuzamairól) és
első nagyobb dolgozatom az Acta ethnographicában (1953: a kelet-afrikai nungu-
komplexusról)marótnézeteinekésfogalmainakszimpla,meghatóannaivalkalmazá-
sai.marótmaga jóindulatú türelemmel viselteel szertelenségemet;azénkezdemé-
nyezésemre és szerkesztésemben megjelent születésnapi Festschriftnek (1955) a
magacsendesmódjánörült.(Az1950-esévekvégénénőtmárnemcsakmesterem-
nek,hanemidősbarátomnakistekinthettem:tegezettéslacinakszólított,éstegeztem
éskárolybácsinakszólítottamőt.)Akéretlentisztelőkésőbbsemletthűtlen:apász-
torkultúrákrólírtkönyvemet(1968:habilitációsmunkaamüncheniegyetemen)azelő-
szó utolsó mondatában két mesteremnek: a német Hermann Baumann-nak és a
magyarmarótkárolynakajánlottam.Összefoglalóankijelentem:marótkárolyszemé-
lyénekvagytudományoséletművének„szemérmetlen,fúró”jellemzésenekemabszo-
lútidegen.
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Az igazságésa„káder”-feljegyzésközöttiellentmondásmégmegnagyobbodikaz
időrendfényében.én1956decemberébenhagytamelmagyarországot;1957.február
24-én–ezanaplófeljegyzésdátuma–márafrankfurtiFrobenius-intézetbendolgoz-
tam. A kérdéses káder-papír csak ezekben a napokban kerülhetett marót kezébe
(különben már korábban említette volna ortutaynak), de régebben, talán évekkel
korábban íródott.Ha1957 februárjábankiderült volna,hogymarót-csodálatomkép-
mutatásvolt,akkorelvárható lettvolna,hogy feladjákabarátság illúzióját,vagy leg-
alábbmagyarázatotkövetelnektőlem.desemmisemtörtént.én,mitsemsejtve,leve-
leket írtammindmarótnak,mindortutaynak,ésmindegyiküktőlkaptamis leveleket.
marótnakminden írásomból dedikált különlenyomatot küldtem, ezt ő saját, szintén
„barátsággal”dedikáltdolgozatainakmegküldésével viszonozta.ortutaymeg is láto-
gatottmünchenben(valamikoraz1970-esévekben),kétnaponátvezettemőtaváros
látnivalóihoz.1 Abarátikapcsolatokveleis,maróttalisélethossziglantartottak.Anapló
tanúságaszerintazonbanezaszívesviszony1957februárjábanlegalábbissúlyoskrí-
zisenesettát.miértnemközöltékeztvelem?

Atényperszeténymarad:létezettegyírás,nyilvánazénaláírásommal,amelymarót
károlynakkártokozhatottvolna.Hogymilyenkonkrétkifogásokbólvagyvádakbólállta
„fúrás”,aztortutaynem jegyezte fel.Az incidens tárgyilagosértelmezése lehetetlen,
hiszenaháromszereplőközülkettőmármeghalt.magyarázatomezértcsakhipoteti-
kus,mertkizárólagazénmarótrólésortutayrólalkotottképemenalapul.

marótkárolyvisszavonult,munkájánakéskönyveinekélő tudósvolt,denemlett
volna ember, ha teljesenmindegy lett volna neki,mit gondolnak ésmondanak róla
mások.egyfajtadiszkréthiúságnyilvánultmegpl.abban,hogyaszületésnapimarót-
Festschrifttöbbpéldányátmagávalvitteegynemzetközikongresszusra(rómába?),és
személyesennyújtottaátakötetetnéhánykülönösenbecsültkollégának;díszdoktorrá
avatásáról–ironikuskommentárralugyan–megküldtenekemahivatalosbeszámolót.
cseppnyimegnyilvánulásai egy cseppnyi hiúságnak! ennek egy változata voltmarót
sértődékenysége.kritikaimegjegyzésekben,elhatárolóvéleményekbenhajlamosvolt
személyesellenségeskedéstlátni.Amiazénszerepemetilleti,nagyrabecsülésemben
ésszemélyesragaszkodásombannemkételkedett,holottaszellemikultúraelemzésé-
nekegyalapvetőkérdésébennemkövettemőtvakon.Amilyenmértékbenetnológussá
értem,annálvilágosabblettszámomra,hogymarótegyiknagyfelismerése:arituális
cselekményalapja (marót: lényege)nem teszi feleslegesséa történeti rekonstrukció
kísérletét.emlékezetemszerintlegalábbkétszerelőfordult,hogybeszélgetésünksorán
egykonkrétkérdésből–mintpéldáularefrigerium-fogalomértelmezéséből–kiindul-
vaatörténetiségvagylátszólagostörténetiségdilemmájáhozjutottunk.Adiskurzusban
perszemarótnakjutottakönnyebbszerep:hatalmas,nemcsakazantikvitásravonat-
kozóismeretanyagávalkétségessétudtatenninemegytörténetimagyarázatérvényét.
mimózaszerű érzékenységét ezeka vitatkozásokazonbannemprovokálhatták, az a
gyanúm,hogyoppozíciómatnemisvetteegészenkomolyan.elképzelhetőviszont,hogy
valamilyenalkalombólkurtánésfélreérthetőenírtamvalamit„történetietlenségéről”.
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1. ortutayaNapló 3.kötetébenvalóbanmegemlékezikerről(vajdaeztírásamegszövegezése-
kormégnemolvashatta):„1970.5.23.(…)mindenrőlírnikellene,magaanémetútakáregy
különtanulmánytisérdemelne:SimonFeriésfőkéntvajdalacitörténetei,emberialakulá-
sa.jótalálkozásvoltmindakettő…”(iii:149).liszkaj.megj.



ezapapírkerülhetettkezébe,éserrőlszóltortutaynak,denemgyanúsítottazzal,hogy
ártaniakartamneki.Továbblevelezettvelem,ésmindenjelszerintbarátjánaktartott,
mertnemlátottokotneheztelésre.

ésortutay?Azinkrimináltszövegetnemolvasta,demarót„panaszkodása”nyilván
megerősítetterégi,ittnéhányszóbanösszefoglaltvéleményétjellememgyarlóságáról.
Azilyenexpressz-diagnózisokanaplójellegzetesvonásaiközétartoznak.Akét-három
szóvaltipizáltszemélyekközöttvanolyan(neveknemtartoznakide),akirőlortutaynak
anaplószerintlesújtóvéleményevolt,deakitagyakorlatiéletbenmindenjelszerint
őszintén(!)barátjánaktekintett.Bennemaljasintrikustlátott,deőis(mintmarót,csak
egészenmás jelleggel) töretlenül,aspontánbarátihangnemmegőrzésével, fenntar-
totta kapcsolatunkat. képmutatás? nem hiszem; ebből a kapcsolatból ortutaynak
semmineműhasznasemvolt.Anaplójövendőkommentátorainakegyikfeladatalesz,
ortutayspeciálisbarátság-fogalmánaktisztázása.

münchen,2010.április27.
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