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Elment Szabó László
-Atársadalomnéprajz kiemelkedő kutatója

„ tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörtén is gyönyörű
tájak ahol a keserű

számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül"
(Kányádi Sándor: Előhang)

Vannak emberek legbelül ...

Szabó László 1984-ben, a magyar néprajztudomány nagykorúsodásáról szól a Jászkunság
folyóirat hasábjain. A Tanár Úr, sokunk mestere és mentora „a magyar nép tudósaként" tisz-
telt Györffy István szerepét és jelentőségét idézi fel a cikkben. Tanár Úr a diákként az alig
tíz évvel korábban megalakult Magyar Néprajzi Társaságba lépett Györffy Istvánról írt el-
sőként. Majd az 1890-től megjelentetett Ethnographiáról, s azokról a jeles etnográfusokról,
akik sokat tettek érte, hogy a 20. század első éveiben még csak szárnyait bontogató szaktu-
domány önálló diszciplína legyen, rangos folyóirattal, mértékadó gyűjteményekkel és széles
társadalmi támogatottsággal.

A Magyar Néprajzi Társaságban összeszerveződött elődök, „a neves és névtelen gyűjtők",
a nagy formátumú kutatói egyéniségek között kiemelt figyelmet fordított Szabó László
Györffy Istvánra, akinek pályája, személyisége egész életre követendő példa volt a számára.
A magyar néprajztudományt nagykorúvá tévő nemzedék vezéregyénisége volt ő, akinek
munkássága révén Bátky Zsigmond, Viski Károly, Róheim Géza, Kodály Zoltán, Bartók Béla
és sokan mások közreműködésével segédtudományból nemcsak önálló tudományszakká,
hanem a társadalomtudományok meghatározó, sőt, vezető ágává is fejlődhetett a néprajz -
Szabó László szavaival élve - egy olyan összefogás irányítójává, amely a magyarság egé-
szének komplex kutatásával foglalkozott.

A tudós szerepét elemezve széles körű érdeklődése, egyéniségének vonzereje, a kor kér-
dései iránti erőteljes figyelme, a szervezéshez, tanításhoz való vonzalma, személyes kap-
csolatainak súlya, tehetsége mellett egy, korábban nem hangsúlyozott tényezőt emelt ki
Tanár Úr: Györffy ismerte a nagy hármas közül a legmélyebben, átfogóan, mondhatjuk:
egyben a népi kultúrát, elsősorban indíttatása, származása és munkamódszere okán. ...

Ahogyan az elődnél a belső ismeretek, élmények tudományos módszerré formálódtak,
és a kultúra teljességére fókuszáltak, úgy vált néhány évtizeddel később a teljességre törek-
vés jelképévé a szolnoki Damjanich János Múzeum néprajzos muzeológusa. Célja a közös-
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ségek életének megismerése, megértése, komplex leírása. A hazai társadalomnéprajzi ku-
tatás 1970-es években indult, máig meghatározó hatású korszakát Szabó László neve fém-
jelzi. Ahogyan Györffy - Barabás Jenő szavaival - mind történeti, mind recens anyagát „élet-
módban" gondolkodva ábrázolta és jelenítette meg, Szabó László közel fél évszázad múltán
és fél századon keresztül tette ugyanezt, hittel, kitartással, következetességgel, az EMBER-re
figyelő érzékenységgel.

Györffyn túl mások is - így a Szabó István tanítvány Varga Gyula, a kibocsátó debreceni
egyetem, és annak Gunda Béla által vezetett Néprajzi Tanszéke, a tanárok, majd pályatár-
sak, Ujváry Zoltán és Szabadfalvi József- segítették Szabó Lászlót kutatói és muzeológusi
pályája elején. A folytatás pedig a kutatói közösség megteremtéséről szólt, úgy Szabó
László-i módra.

A Tanár Úr életműve kibontakozásának - ahogyan Györffy Istvánnál is - egyik fő helye,
terepe éppen a Magyar Néprajzi Társaság volt. Ennek Szabó László 1967-től volt tagja, fi-
zikailag aktív életszakaszában hosszú évtizedeken át választmányi tagja, majd több ciklu-
son keresztül Társadalomnéprajzi szakosztályának elnöke, később a szervezet érdemes tagja.
Talán a rendszerváltás előtt, környékén volt a legmozgalmasabb időszak és a legfőbb terep
Szabó László számára a Néprajzi Társaság. Bizonyára még többeknek van személyes emléke
például a Néprajz a magyar múzeumokban című, Selmeczi Kovács Attilával közösen szer-
kesztett kötetről, és arról a szervezői munkáról, amelynek eredményeként a Társaság cen-
tenáriumára addig nem látott, komplex áttekintés készült a hazai múzeumok néprajzi vo-
natkozású gyűjteményeiről és kutatásairól.

A szerteágazó kutatói és szervezői, muzeológusi és pedagógusi életmű minden ága e
helyütt nem felidézhető, de olyan részeiről feltétlenül szólnom kell, amelyek a magyar nép-
rajz nagy vállalkozásai közé sorolhatóak: bár regionális, mégis módszertani szempontból or-
szágos, sőt európai szerepű a Szolnok Megye Néprajzi Atlasza (szerzőtársakkal), a Magyar
Néprajzi Lexikonba írt társadalomnéprajzi szócikkei, a Népművészeti Örökségünk című
sorozat indító kötete, a Szolnok megye népművészete (Bellon Tiborral közös szerkesztés-
ben), vagy a települési néprajzi tanulmánykötetek sorozata, Gömörről, a Tiszazugról, a Palóc-
földről írott tanulmányai (Szabó Istvánnal, Gulyás Évával), társadalomnéprajzi monog-
ráfiái.

Ha Szabó László 1984-ben a néprajztudomány 1930-as évekbeli nagykorúvá válásáról
ír, mi joggal mondhatjuk el, hogy éppen tanárunknak és a hozzá, kötődő kutatói és muzeo-
lógusi generációknak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy napjainkban szakmánk
érett, felnőttkort élt, de megújulásra és változásra is képes diszciplína lehet. És ebben Szabó
László egész pályája során meghatározó szerepet játszott.

Szabó László írásai, szerkesztései az egyéni kutatói teljesítmény mellett leginkább
messzire ható szerepüket, mint közösségi produktumok érték el. Nagy Molnár Miklós a
Tanár Úr 70. születésnapjára megjelent kötet bevezetőjében az 1970-es évek végén a Barna
Gáborral, Bellon Tiborral közösen szervezett tiszazugi kutatótáborok és konferenciák szel-
lemiségére utalva írja: egyszer Kresz Mária egy ilyen tanácskozáson említette, utoljára Györffy
Istvánnak az 1930-as években rendezett kutatótáboraiban érezte azt a hangulatot, amely a
tiszazugi táborokat és a tanácskozást jellemezte.
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Iskolát teremtett-e módszerével Szabó László?
Hiszem, hogy igen, és hatása számos, nemcsak a jelenkori, de remélem, a következő kuta-

tói nemzedék pályája számára is meghatározó. Nem pusztán az életmű gazdagsága és sok-
színűsége, a kutatás módszerei miatt, hanem főként egyénisége, az alkotó inspiratív sze-
mélyisége miatt.

Szabó László élete minden percében a kultúra egyben látására, megértésére és megélé-
sére törekedett, bárhol járt, Gömörben, a Garam mentén, a Jászságban vagy a Tiszazugban.
Ezt adta tovább mindannyiunknak, akik tanítványainak, kollégáinak, barátjának érezhettük,
tudhattuk magunkat. És tette mindezt úgy, hogy élmény volt a közelében vele lenni, élmény
volt vele dolgozni, Tőle tanulni. Élmény és vidámság, mert az élet szép ...

Kedves Laci! Te voltál romló testedben is számunkra az örök fiatal.
Amit egykor a példakép Györffy Istvánról írt, Tanár Úr életére ugyanúgy igaz: Hogy

voltak ... tévedései? Hogy néha elfogult volt az Alföld/Jászság javára? ... Bizonyára így
van. Ember és tudós volt, s a tévedés, elfogultság, túlzás természetes joga volt...

De 2012. július 8-án „minden egész eltörött..."
A Magyar Néprajzi Társaság alelnökeként, a jelenlévő elnök, Bodó Sándor és a tagság

nevében - mint egykori tanítványod is - fájdalommal búcsúzom Tőled.
Nyugodj békében...
Szolnok, 2012. július 25. Bereczki Ibolya

Professzor úr! Szabó tanár úr! Kedves Laci! Tisztelt gyászolók!

A szolnoki múzeum és a megyei múzeumi szervezet nevében búcsúzom Tőled. Elment
a főszervező, elment a motor, elment az egész intézmény fél évszázados lelke. Üres a méltó-
ság, némák az attribútumok, a rézüst meg a lekvárfőző kanál, hallgatnak - pont így nyár
derekán - a nitrites pácsók. Fekete zászló leng a múzeumokon, s kollégák gyűlnek most ide
- közel sem csak a megyéből -, de Szentendrétől Gyuláig, Nyíregyházától Pécsig, Pesttől
Debrecenig mindenhonnan, mint oly sokszor máskor is, csak akkor ünnepre, kutatásra, kon-
ferenciára, megnyitóra, rendezvényre, kötetbemutatóra, együttlétre szólt az invitálás. Elárvul-
tán ácsorgunk, bátortalanul, mert azokat legtöbbször Te szervezted, vagy ha nem, hát Tied volt
az ötlet, Tőled jött az alapgondolat, Neked készült vagy éppen Te vitted az egészet a háta-
don. Mert vezetők sokszor hiszik, szeretnék hinni, hogy pusztán kijelölésükkel, megválasz-
tásukkal, beiktatásukkal ők lettek a kulcsemberek, a társaság, szakma, adott intézmény kö-
zepe, de ez nem így van. A közösség, a munkahely, a kollégák közlöny és nyilvános pályá-
zat nélkül is választanak maguknak vezetőt, választanak maguknak csillagot. Nálunk ez,
múzeumi pályakezdésed óta, 1963 óta, immáron 50 éve, Te voltál!

Nem, azt nem mondhatom, hogy bármilyen módon is kötődtél volna Mátészalkához,
1939. évi megszületésed színhelyéhez. Neked két város, Debrecen és Szolnok volt a világ.
Debrecen, az eszmélés, a gyerekkor, a klarinét hangja, a Nagyerdő a stranddal, az egyetem,
hol 1963-ban magyar-történelem-néprajz szakos diplomádat szerezted, ahol doktoráltál,
majd tanítottál a Néprajzi Tanszéken egészen a közelmúltig, míg egészséged bírta. Vala-
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mint Szolnok, életed első és egyetlen múzeumi munkahelye, a Damjanich János Múzeum.
Damjanich!... E névvel amúgy is nagy barátságba keveredtél, míg lehetett, szolnoki életed
a két „dami" között telt.

A Te szerződtetéseddel indult el ez a múzeum a korábbi egyszemélyes, egykutatós kis-
intézménytől a tudományos kutatóhely, megyei múzeum felé. De itt a hangsúly nem egy-
szerűen a létszámnövekedésen van, hanem a műhellyé váláson, a csapat kialakulásán, a
minőségen. Az akkor idekerült régész, néprajzos, művészettörténész, történész muzeológu-
sok sokszor bent is laktak a múzeumban. Termékeny nappalt a hasznos esti beszélgetések
követték, hol sok fölvetett, vizsgált szakmai problémát egyedileg válaszoltak, oldottak meg,
melybe beépült a különböző tudományszakok szemlélete, megközelítése, ismeretanyaga.
Ezeknek az egymást segítő vitatkozásoknak, illetve közös munkáknak hatására alakult ki
az a szellemi műhely, amely a szolnoki múzeumot messze földön ismertté, irigyeltté tette.

Professzor úr, Lacikám, Szabó tanár úr! Te bárhol, bármiben szervezőerő, csapatjátékos
voltál. Kollégaként, a medencében, a zenekarban, a gyűjtő utakon, a Jászkunság szerkesz-
tőségében, a Tudományos Testületben, a családban. Több mint 200 publikáció, számtalan
önálló kötet, több mint száz időszaki és állandó kiállítás fűződik a nevedhez. Ki tudja hány
néprajzost, muzeológust Te indítottál el a pályáján vagy éppen miattad választotta ezt a
szép szakmát. Évtizedek szívós munkájával és emberi kapcsolataival kialakítottál egy
külső gyűrűt is a múzeum körül, a néprajzi és helytörténeti gyűjtőhálózatot, honismereti és
múzeumbaráti körök rendszerét, melynek áldásos hatását még a szerencsés muzeológus
utódaid is élvezik.

Nemcsak a szolnoki muzeológia gyászol joggal, hanem az egész megyei szervezet. Né-
melyik múzeum egész egyszerűen a Te tevékenységednek köszönheti létét. Mezőtúron így
jött létre a Túri Fazekas Múzeum, vagy Kunszentmártonban az általad végigvitt Tiszazugi
táborok következtében, gyűjtéseinek jóvoltából a Helytörténeti Múzeum. Még sem voltál
sosem múzeumigazgató. Te ember voltál, emberből és szívből!

Fájó űrt hagysz Magad után. Sirat a családon kívül egy egész szakma, a múzeumokon
kívül a magyar felsőoktatás, a néprajzosok generációi. Gazdag batyuval távozol. Viszed
Magaddal múzeumunk legszebb, de egyben legnehezebb 50 évét. A szakadatlan felújításo-
kat, a romosán megszerzett szovjet laktanyát, az általatok megmentett Tabáni tájházat, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, sok-sok könyvet, kutatást, kiállítást. Hi-
szem, hogy jó helyre érkezel. Sokan várnak már ott is. Testvéreid, lányod, sok-sok néhai
barát, kolléga. Gondolj majd ránk onnan, hol már biztosan megint szervezel. Készül a
nagy rituálé, az égi tótuszfaktusz ceremónia és az első égi néprajzi atlasz.

Lacikám, Tanár úr! Legyen Neked könnyű a föld!
Horváth László
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Mély szomorúsággal állok itt, hogy megemlékezzek szeretve tisztelt tanáromról, magam
s a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének munkatársai nevében. Annak az intézmény-
nek a képviseletében állok itt, amelynek jogelődjéhez, a hajdani Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemhez Szabó László ezer szállal kötődött, hiszen ennek az egyetemnek volt diákja,
tanára és tudós professzora.

Emlékezem, de nem búcsúzok.
Szabó László néprajztudományunk kiemelkedő személyisége volt. Rendkívül termékeny,

sokoldalú, széles látókörű, nagy műveltségű ember. Etnográfusként és folkloristaként egy-
aránt jelentős műveket alkotott, de legfőbbképpen Ő az intézményesült hazai társadalom-
néprajz megalapozója és teoretikusa. Jórészt Szabó László munkásságának köszönhető, hogy
a korábban csak tárgyi és szellemi néprajzra felosztott magyar néprajzi kutatások mellett
a társadalomnéprajz is velük egyenrangú tudományterületté vált.

Mint minden újat alkotó ember, Ő is falakba ütközött, méltatlan támadásokat, vagy éppen
a közönyt kellett elszenvednie. Mára azonban jól látszik, hogy a gáncsoskodás a feledés
homályába vész, miközben Szabó László a magyar néprajztudomány történetének kiemel-
kedő tudósaként él tovább.

Bár a méltán megérdemelt szakmai elismerés olykor elmaradt, mégis némi elégtételt je-
lenthetett, hogy a debreceni egyetem tanáraként és a jászberényi Tanítóképző Főiskola nép-
rajzi kurzusának vezetőjeként sokak gondolkodását formálhatta. Gondolataival 30 éven át
alakította a fiatal generációk szemléletét. Büszkén sorolhatom magam ma ezek közé a
tanítványok közé.

Nekünk Szabó László neve védjegy volt. Ha az ő tollából született írást olvastunk, ha az
ő előadásait hallgattuk óráin és a konferenciákon, biztosak lehettünk benne, hogy minden
leírt gondolat, minden kimondott szó mögött komoly kutatómunka áll. Diákként megtapasz-
taltam önzetlen segítőkészségét. Hozzá mindig lehetett fordulni tanácsért, segítségért és
biztosak lehettünk benne, hogy hatalmas élettapasztalatából valami gyakorlatias tanácsot
is kapunk a precíz szakmai eligazítás mellé.

Laci bácsi óráihoz nem kellett kivetítő, vagy filmbejátszás, nála elevenebbül, érdeke-
sebben kevés embert tartott órát. Hatalmas kutatói tapasztalatából, minden tudományos té-
mához volt egy-egy szemléletes példája. Nála a hétköznapok történetei is beilleszkedtek a
tudományos gondolat építményébe és a legszárazabb tudomány is pillanatok alatt ember-
közelivé és megragadhatóvá vált. Vizsgái előtt nem a kirúgástól féltünk, hanem attól, hogy
nem tudva valamit, szégyenben maradunk a nagytudású tanárunk előtt.

Kapcsolata a néprajzi tanszék munkatársaival nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg.
Újra és újra érkeztek a neten levelei, megosztotta velünk mindennapi és tudományos gon-
dolatai. Bár személyesen ritkán találkoztunk, de a levelein keresztül ott volt velünk. Tudtuk
él és dolgozik. Vagy inkább dolgozik, tehát él, minden rettenetes csapás ellenére is. Az utolsó
pillanatig minden érdekelte, és mindenről volt véleménye. Az 51. binyekáresz levél kísé-
rőjében azt írta: „folytatom 50. után is."

Bár Szabó László földi útja befejeződött, a tanítványok nevében ígérem, hogy amit meg-
teremtett, tovább visszük. Mint a fatörzsből kinövő ágak lombosítjuk tovább munkássá-
gának terebélyes fáját.
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Az ember addig él, amíg emlékeznek rá, így aztán mi a néprajzi tanszéken továbbra is
minden nap találkozunk Laci bácsival, mert tanítjuk gondolatait, felidézzük példáit, tovább
éltetjük szellemiségét. Én ezért nem búcsúzom, hiszen ott lesz velem minden társadalom-
néprajz órámon.

Szívesen mondanám hogy egy közösségért, a tudományért, a kultúráért, Szolnokért,
múzeumért ennyit fáradó ember a magánéletében is egyértelműen sikeres. De Te úgy ma-
radtál meg egy pozitív beállítottságú, mindenkinek segítőkész kollégának, hogy közben az
élet villámai jócskán sújtottak. Első feleséged halálakor kisgyermekekkel maradtál ma-
gadra, Gulyás Éva néprajzkutatóval kötött példás második házasság során előbb múlt szep-
temberben lányodat vesztetted el, majd alig egy hónapja búcsúztattuk testvéredet, dr. Szabó
Istvánt, Testát is. Az élet nem igazságos, van akit jobban megpróbál és itt sem az a legény
aki adja, hanem aki állja. Te Alltad, bírtad, eddig bírtad! Most rajtunk a sor.

Lovas Kiss Antal

Kedves Tanár Úr! Kedves Laci!

Szomorú szívvel állok ravatalod előtt, s nehéz elfogadni a visszafordíthatatlant, hogy nem
vagy többé. Bár mindnyájan tudtunk betegségedről, de valahogy mégis úgy gondoltuk, hogy
messze még a búcsú. Az égiek azonban máshogy döntöttek, s hirtelen elszólítottak közü-
lünk.

Harmincöt évvel ezelőtt, 1977-ben ismertelek meg, amikor a Jász Múzeum munkatársa
lettem. A következő esztendőben már be is vontál az akkor kezdődő Mozsgó kutatásba, ami
aztán több éven át tartott. Voltaképpen ekkor alakítottad ki azt a híressé vált kutatógárdát,
akikkel éveken át együtt dolgoztál a kiskunmajsai tanyavilágban, a Tápió mentén, Bagón,
a Tiszazugban, Tiszafüreden, az Ung-vidéken és Gömörben. Engem is az a megtiszteltetés
ért, hogy tagja lehettem ennek a legendás csapatnak. Sosem felejtem el, életem első nép-
rajzi kutatása előtt azt mondtad nekem, nem a papiros számít, hanem az, milyen kitartóan,
elszántan és eredményesen dolgozik az ember. Ezt a tanácsodat én akkor örökre meg-
szívleltem.

Kedves Laci! Én ugyan nem voltam egyetemi tanítványod, de mégis tanáromnak tekin-
tettelek és rendkívül sokat tanultam tőled. A közös munkák, beszélgetések során szinte ész-
revétlenül oktattál és neveltél bennünket, kezdő néprajzosokat. S valóban igazad volt, az
elmélet mellett a szakmánk igazi szépsége a gyakorlatban rejlik.

De nem feledhetem el a gyűjtések, konferenciák esti vidám hangulatát, a közös vacso-
rákat, énekléseket és táncolásokat sem, amelynek Te voltál az egyik generátora. Mi akkor
igazi közösséget alkottunk, akik nemcsak dolgozni, de beszélgetni, szórakozni is tudtunk
együtt. Köszönöm neked ezeket a feledhetetlen éveket és élményeket.

Kedves Tanár Úr! Kedves Laci! Én nemcsak, mint egykori munkatársad állok előtted,
hanem a Jászság küldötteként is. A Jászkunság, de azon belül is a Jászság, tudományos
munkásságod egyik meghatározó területe volt. Te, a szatmári református nagyon hamar
utat találtál a hideghónaljú, katolikus jászok szívéhez, leikéhez. Amikor 1971-ben az első
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jászsági gyűjtő utadon a dósai kőhídon megláttad azt a bőgatyás jász öregembert, vagy
amikor 1972-ben először megkóstoltad a jászkiséri szárított rétest, talán magad sem gon-
doltad, hogy téged a Jászság többé nem ereszt el. S valóban így is lett. A nagysikerű dósai
kutatás, a későbbi gyűjtések, a népművészet kötet jászsági munkálatai, a Jászságról készült
néprajzi film, tanulmányok, könyvek sokasága, a helytörténeti gyűjtemények szakmai istá-
polása, a néprajzi konferenciák, a jászberényi Tanítóképző Főiskolán oktatott tíz esztendő,
és megannyi előadás és program ezer szállal és boggal kötöttek téged ehhez a különleges
tájhoz, amelynek öntudatos népe a 20. század végén újult erővel fordult a hagyományőrzés
felé.

Tudományos eredményeid új dimenziót nyitottak a Jászság kutatásában. A jász etnikai
csoportról, az öntudatról, a társadalomról, a gazdálkodásról, a munkaszervezetről, a szoká-
sokról írott tanulmányaid, könyveid meghatározó szerepet játszottak a jászok népi kultú-
rájának alaposabb megismeréséhez, és általuk a Jászságot a tudományos kutatás figyelmébe
állítottad.

Úttörő szerepet vállaltál a jászok őstörténetének kutatásában is, és testvéreddel, Pistával
még a Kaukázusba is elutaztatok, hogy megismerjétek a jászok ma is élő rokonait, az
őszeteket.

Az évek során nemcsak kutattad a jászokat, de meg is ismerted őket, és számos barátra
leltél közöttük. Megértetted miért olyan makacsok, kitartóak, s miért annyira büszkék ki-
váltságos múltjukra és jász mivolrukra. A jászok tiszteltek és szerettek ezért. S ennek leg-
szebb példáját akkor mutatták, amikor munkásságodat a Jászságért Alapítvány Kuratóri-
uma 2010-ben Jászságért-díjjal ismerte el.

Mennyi kutatás és mennyi megoldatlan kérdés várt volna még Rád. De az égi hatalmak
másképp rendelkeztek, s életed fonalát csak 72 esztendőre szabták.

Elmentél egy távoli világba, ám aligha vagy egyedül ott fenn. Minden bizonnyal már ott
ülsz az egykori kollégák, barátok társaságában és folytatjátok a rég megkezdett beszélge-
tések egyikét.

Kedves Laci! Elmentél hát! S itt hagytál minket fájdalmunkkal, amit hiányod miatt
érzünk. Elmentél, de mégis örökre itt maradsz mindnyájunk szívében és emlékezetében.

A Jász Múzeum munkatársai, a magam, valamint a jászok nevében búcsúzom most
tőled. Találj megnyugvást és békét! Az Isten áldjon!

Bathó Edit
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