
„Senki jogát nem sértem azzal, 
hogy a magam fajtáját szeretem" 
Fehér Zoltánnal beszélget Frigyesy Ágnes 

Bátya csöndes kis falu Kalocsa mellett. Házainak oldalán, ablakaiban ott díszlik a világhírű pap-
rika. Ebben a faluban él Fehér Zoltán néprajzkutató, főiskolai tanár, aki több évtizede gyűjti Bátya 
néprajzi értékeit. Az ördögnek adott lányok című kötetében meséket és mondákat gyűjtött össze, 
a másik érdekes könyv Bátya néphitéről szól, míg a Bátyai családnevek a régmúltba vezet vissza. 

Fehér Zoltán decemberben volt hatvanéves. Köszöntjük őt! 
• Kérem, beszéljen gyermekkorának meghatározó élményeiről! 
Kisiparoscsaládból származom. Édesapam nyomdászmester és nyomdatulajdonos volt. Jász-

apátin születtem, de 1932-ben Tiszakécskére költöztünk jobb megélhetést keresve. A jász öntu-
dat azért benne maradt a családunkban. Dédapámról azt mesélték, nogy 1848-ban kötéllel vitték el 
a birkák mellől Kossuth katonájának. Az atillájából édesanyám malaclopót készített nekem. 

• Édesapjának milyen nyomdája volt? 
Nem nagy. Két-három alkalmazott dolgozott benne, de 1949-ben államosították. 
• Miket nyomtak ott? 
Népi nyomtatványokat. A szomszéd falu református nagytiszteletűjének a prédikációit, 

meghívókat, gyászjelentéseket. Sőt újságot is nyomtunk. 
• Mi az, ami Önt a néprajzgyűjtő munka felé irányította f 
Édesapám nemcsak nyomdász volt, hanem könyvkötő is. Tanítóktól, leventeegyesületektől 

hozták a könyveket felvarrni. Mindenféle érdekes könyv került a kezembe. Többek között Veres 
Péter könyvei, a népi írók munkái. Édesapám ahogy fűzte őket, bele-beleolvasott. A téli estéken 
fölolvasóestéket tartott és én áhítattal és csodálattal figyeltem, micsoda igazságok rejlenek benne. 

1943-ban cserkész lettem, a csapatban népdalokat énekeltünk, újságokat olvastunk. A világháború 
után Balatonszabadiban egy lebombázott villa kertjében táboroztunk, ahol minden napot tábortűzzel 
fejeztünk be. Egyszer regóscserkészek érkeztek, akik a népi gondolat hordozói voltak. Táncoltak, fu-
rulyáztak, énekeltek szebbnél szebb népdalokat és mi szájtátva néztük őket. Nagy hatással voltak rám. 

A gimnáziumi éveim alatt egyébként nem volt olyan tanárom, aki a néprajz felé orientált volna. 
Betkovszki Jenő magyartanárommal azonban jól megértettük egymást. Szívesen feleltetett, 
vitatkozott velem órákon is, kérte az olvasmányaim ismertetését és csak évek vagy évtizedek 
múltán tudtam meg, hogy néprajzi gyűjtést végez. Talán ő volt rám döntő hatással, anélkül, hogy 
egy szót is szólt volna a néprajzról. 

• Visszaugorva az időben, hogyan emlékszik a háborúra ? 
Tizenhárom éves voltam, amikor a háború keresztülzúdult rajtunk. Édesapám megsebesült, 

amikor menekültünk a szomszéd ház pincéjébe. Öt az utcán érte az akna. Szerencsére mellette 
csapott a földbe, így csak egy csomó repesz került bele, de túlélte. Édesapámat 1945. március 15-én 
elhajtották mint fasiszta nyilast. Öt, aki szocdemes volt, a félegyházi rendőrségen jól elverték. 
Amikor a románok elhajtották, átadták az oroszoknak, akik agyon akarták lőni. Úgy menekült 
meg, hogy a magyar foglyok között volt két tizenhat éves fiú, akik Oroszországban születtek, de 
az apjuk magyar volt. Ezek a gyerekek letérdeltek, átfogták a tiszt csizmáját és ékes orosz nyelven 
elmondták, nogy a románok hazudtak, ezek nem lőttek senkire. így menekült meg az édesapám, 
de hosszú ideig rendőrségi felügyelet alatt állt. 1949-ben pedig, amikor államosították a 
nyomdánkat világ csavargója lett. A nyomdát minden pénz nélkül vették el. A gépeket összetörték, 
az ólombetűket összeöntötték. 

• Mikor kezdte el a néprajzi gyűjtőmunkát? 
A gimnázium idején, amikor a népi mozgalomnak befellegzett. Hozzám akkor jutottak el Püski 

Sándor könyvei: Kodolányi, Németh László, Sinka István, Szabó Dezső és a többi. Többet 
olvastam, mint amennyit tanultam. Egyetemre nem mertem menni, jóformán még váltó fehérne-
műm sem volt. így jelentkeztem a Pedagógiai Főiskolára várva, nogy minél hamarabb pénzt 
keressek. Szerettem volna visszakerülni Kécskére, de Bács-Kiskun megyében csak két nelyet 
jelöltek meg: Miskét és Bátyát. 

1952-ben egy hátizsákkal érkeztem meg. Magyart és éneket tanítottam. Itt oktattam 23 éven át, 
1975-ig. Ekkor léptem be a Néprajzi Társaságba. Megismerkedtem Bálint Sándor bácsival, aki 
kivallatott bennünket, hogy mit tudunk; majd utasított bennünket: ki a nép közé! 

Bátya többnemzetiségű község, amikor tanítani kezdtem biztattam a gyerekeket, hogy hozza-
nak nekem rác nótákat, dalokat. Hoztak is gyönyörű szép dalokat, mint a Lóra csikós, lóra! vagy 



Haragos a Tisza. Kiderült, hogy a rácok sok magyar hagyományt őriznek, néprajzi sajátosságuk, 
hogy fáziskéséssel követik a magyarság kulturális és társadalmi haladását. Olyan kulturális 
jelenségekre bukkantam, amiket a környékbéli színmagyar falvakban már nem ismertek. 

• Elindult a nép közé? 
Hogyne. Ahogy hozták a gyerekek a lejegyzéseket, mentem ki az adatközlőhöz és újra 

elénekeltettem a dalokat. Nagyon jó gyűjtési lehetőséget nyújtott az öregek napja. Erre a 
rendezvényre az énekkarom is meghívást Kapott, ahol bátyai népdalokat énekeltünk. Az időseknek 
nagyon tetszett, hogy végre a saját dalaikat hallják, s akkor arra kértem őket, aki tud még ilyet, 
jelentkezzen. Sorba jöttek a hetven-nyolcvanéves emberek és énekelték a szebbnél szeLb rác 
dalokat. Lányommal, aki a Zeneakadémián végzett, most állítottuk össze Bátya népzenei 
monográfiáját, ami négyszáz dalból álló anyag. 

• Milyen törvényszerűségeket lehet fölfedezni a népművészetben? 
Itt Bátyán kettős gyökerű. Vannak hagyományok, amelyek kifejezetten délszláv jellegűek és 

vannak, amelyek magyarok. A kettő között persze van bizonyos keveredés. 
• Mi közöttük a különbség? 
Vannak bizonyos típusok, akár a mondákban, akár a mesékben, amelyek csak itt, illetve csak ott 

találhatók. Például természeti démonok a magyar hiedelemvilágban alig fordulnak elő. Bátyán 
ismerik a pestis démonát, a kugát. Gyönyörű szép történeteket mondanak róla. 

• Pályafutásának voltak-e akadályai? 
1989-ben a Néprajzi Társaság 100. évfordulója alkalmából rendeztek egy néprajzi találkozót. 

Ott azt a feladatot kaptam, beszeljek arról, mi a néprajz hatása az életemre. Azzal kezdtem, milyen-
nek látnak engem az emberek? A faluban eleinte csodabogárnak tartottak: miért kell ezzel foglal-
kozni, kit érdekel? - kérdezgették. Az már jobban fájt, amikor az egyik vezetőm megkérdezte: mi 
haszna van ebből az iskolának, hogy te néprajzzal foglalkozol? Olyan figyelmeztetés is elhangzott, 
hogy jobb volna, ha fölhagynék az ilyen narodnyik, nacionalista izékkel, mint ez a néprajz. Pedig, 
ha a tanügy elismeri, hogy tiszta forrásból kell meríteni, vagyis először a népköltészetből kell 
elindítani a gyereket az irodalom felé, akkor miért ne támaszkodhatnánk a helyi anyagokra? 

• Konkrét kudarcai voltak-e? 
Valamikor létrehoztam egy éneklő pávakört, amit azzal züllesztettek szét, hogy aki oda jár, az 

nem tisztességes. Kinek tetszett ezután oda járni? 
Létrehoztam egy tárgyi néprajzi gyűjteményt, viseleti darabokat, konyhaeszközöket, munkada-

rabokat tartalmazott. Az akkori tanácselnök jóváhagyásával a tanácsháza pincéjében berendeztem 
ezt a kiállítást. Csakhogy, ha jött a járástól vagy a megyétől valaki „fejes", lement megnézni a 
múzeumot, s ha megtetszett neki valami, elvitte. Ezt egy évig tűrtem, s akkor gondoltam egy 
merészet és a kalocsai múzeumnak adományoztam mindenestől. 

• Nem gondolja, most eljött annak az ideje, hogy visszakerüljön Bátyára a gyűjtemény? 
Nem tudom. Lehetne-e még csinálni? Az ilyen Kudarcok elfárasztják az embert. 
• Jelenleg min dolgozik? 
Most kaptam a Lakitelek Alapítványtól egy ezerötszáz oldalas paraszti önéletrajztömeget 

bírálatra, ezt olvasom éjjel-nappal. Nagyon nehéz dolgom van, mert egyik szebb, mint a másik. 
• Életfilozófiája? 
Érdekes életformában élek. Falun lakom, ugyanakkor szellemi munkát végzek, főiskolai oktató 

vagyok. A falusi és a városi életet összeegyeztetni nem könnyű. Ráadásul idehaza gazdálkodom is. 
Társadalmi életem a nullával egyenlő. Teljesen elszigetelten dolgozom. De nekem Németh László 
adott egy nagy önmegnyugtatást a sziget gondolatával. Ha az egész világ körülöttem a feje tetejére 
áll is, a legszűkebb családi kör, ahol biztos vagyok a magam talaján - az úgy éljen és alakuljon, 
ahogy én szeretném. Ezt a családomban talán meg tudtam valósítani. A feleségem a legjobb 
adatközlőm. 0 itt született és sokszor maga sem tudja, milyen fontos adatoknak a birtokában van. 
Egész váratlanul árul el fontos dolgokat. 

• Említette, hogy nacionalistának tartották. Mit jelent önnek a néphez való kötődés? 
Nézze, ezt sokszor megkaptam. Kalocsán rendeztünk például egy műsoros estet Csak tiszta for-

rásból címmel. Megjelentek természetesen a BM emberei, szaglásztak, kutattak, s amikor nem 
találtak semmit, előttem, szinte provokatíve megszólalt az egyikük: már megint a széles magyar 
mellény! 

• Mi a különbség a nacionalizmus és az egészséges nemzetszeretet között? 
Veres Péter megírta ezt a Szocializmus-nacionalizmus című könyvében. Nem kellene ettől a 

szótól annyira félni. Lassanként polgárjogot nyer. Az Illyés-i meghatározás így szól: hazafi az, aki 
jogot véd, és nacionlista az, aki jogot sért. Én senki jogát nem sértem azzal, hogy a magam fajtáját 
szeretem. 
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