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A közelmúltban Kolozsvárt tartózkodtam és 1992. június 3-án látogatást tettem az ottani 
nagyhírű tudományos folklór intézetben (Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Romana” 
din Cluj-Napoca). Gyakorlatilag az intézet összes munkatársai jelenlétében beszéltünk kö-
zös munkáink lehetőségéről. Ekkor javasoltam azt, hogy jelentessék meg az erdélyi magyar 
népmesék Aarne–Thompson rendszerű katalógusát, különös tekintettel arra, hogy gyakorla-
tilag befejeződött Budapesten a Magyar Népmesekatlógusa típusjegyzékeinek közzététele az 
MTA Néprajzi Kutató Intézete kiadványaiként. Itt, Budapesten erről a javaslatról a közelmúlt-
ban egy tudományos intézeti tanácskozáson már volt szó. A kolozsvári intézet igazgatója, dr. 
Ion Cuceu úr melegen támogatta a javaslatot, nyilvánosan közölte, hogy ennek egyesegyedül 
az ott meg nem lévő kiadási kötségek jelentik akadályát.

Erre közöltem, hogy ez ügyben az illetékes magyar intézményi vezetőkhöz fordulok és re-
mélhetőleg megtaláljuk a nyomdaköltségek fedezésének a módját. Cuceu igazgató úr azt a lehe-
tőséget is említette, hogy ez a kötet a már nemzetközileg nagy sikerű Magyar Népmesekatalógus 
sorozatában, mintegy pótkötetként jelenjen meg. A kolozsvári intézet munkatársai elkészítik a 
teljes nyomdakész kéziratot. A megbeszélés után megnéztem az archívumban található katalo-
gizált meseanyag kartotékait (amelynek jó része már átgépelt formában is rendelkezésre áll). 
Az a benyomásom, hogy még ebben az esztendőben elkészülhet a teljes kézirat.

Azt javaslom, mielőbb tegyük meg az ehhez szükséges lépéseket. Egyedülálló jelentőségű 
és példaértékű lehetőség ez. Noha eddig is tudomásunk volt a kolozsvári archívumban (is) 
regisztrált magyar mesékről, ezek azonban teljes mértékben nem kerülhettek be a budapesti 
katalógus több mint tíz kötetébe. Ezen kívül egy egykötetes, tömör erdélyi magyar népmese-
típus-katalógus a szorosabb értelemben vett mesekutatás körein kívül is kívánatos kiadvány.

Tisztelettel azt kérem, javaslatomat megfelelő formában támogatni szíveskedjenek. Biztosra 
veszem, sikerül a szükséges anyagi feltételeket megteremteni, az itteni folkloristák segítségét 
kérni. Magam is minden ehhez kapcsolódó munkában szívesen részt veszek.

Voigt Vilmos, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke

MŰHELY

Voigt Vilmos (1940) – folklórkutató, nyugdíjas egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Folklór Tanszék, 
voigtbudapest@gmail.com

A javaslat címzettjei Gunda Béla akadémikus, az MTA Néprajzi Bizottságának elnöke, Andrásfalvy Bertalan miniszter, 
a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, valamint Paládi-Kovács Attila, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének igazgatója voltak.


