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Hálás köszönetemet fejezem ki Kun Gazda Ferenc karcagi fazekas népi iparmű-
vésznek, aki fontos adatokkal segítette e megemlékezés összeállítását. 

Nehéz elhinni, hogy már t ö b b mint három évtizeddel ezelőtt végleg eltávozott kö-
rünkből egy halkszavú, nagytudású és hallatlan akaraterővel rendelkező tudós kuta-
tó, aki néhány éves munkálkodása alatt olyan sokat tett a magyarországi cigányság 
népi műveltségének, nyelvének, történetének megismertetéséért. Első és életében 
utolsó munkájának megjelenése között mindössze öt év telt el, mégis kiemelkedő 
hely illeti meg a legjelesebb cigány néprajzkutatók között. 

Messziről indult, hogy eljusson ahhoz a legnagyobb magyarországi nemzetiséghez, 
melyet élete utolsó pillanatáig szolgált: a cigánysághoz. Budapesten született (1924. 
május 16.), majd hadapród iskolában érettségizett és a Ludovika Akadémiára került. 
1944-ben az utolsók között avatták tisztté és nemsokára francia hadifogságba került, 
ahol a kegyetlen körülmények között tüdőbajt szerzett, mely végül is életét követelte 
meg. Hazajövetele után elvégezte a jegyzői tanfolyamot, de nem sokra ment vele, 
hiszen falvaink ilyen tisztségét megszüntették. Különben is életének jelentős részét 
kórházakban töltötte. Itt tanulta meg a cigány nyelvet. A Korányi Tüdőbeteg Gyógy-
intézetben (Budakeszi) Bárányi Dezső balassagyarmati cigányprímástól a kárpáti 

Kálmán Gyula 

Erdős Kamill 70 
születésnapjára 

Oláh(tAach) cigány nok. Bercel, Nógrád 
megye (Erdős Kamill felvétele, I960.) 
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nyelvjárást sajátította el, míg az oláh-cigány nyelvjárást Kolompár Jánostól és annak 
nagytudású édesanyjától tanulta meg Gyulán. Itt ismerkedett meg feleségével, aki 
élete utolsó nyolc évében támogatója és ápolója volt. 

A cigány-nyelvjárások elsajátítása mellett mindent elolvasott, amihez a magyar nép-
rajzi, nyelvészeti és történeti irodalomban hozzájutott. A gyulai tüdőszanatóriumban 
egy darabig a könyvtárosi teendőket is ellátta, de 1956-ban elhatalmasodó betegsége 
miatt rokkant-nyugdíjas állományba helyezték. Ekkortól kezdve még többet foglalko-
zott az annyira szeretett és becsült nagymúltú cigány műveltséggel. 

Munkásságát Q. Bővebben Dankó Imre: Ethnographia 1962. 616-618.) már itthon is 
kezdték elismerni, tanulmányai a Néprajzi Közleményekben, az Ethnographiában, a 
Néprajzi Értesítőben, a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványaiban jelentek meg, egy-egy 
tanulmánya Párizsban és a skóciai Edinburghban látott napvilágot. A Magyar Néprajzi 
Társaságon kívül tagjai közé választotta a Gypsy Lore Society és a párizsi Association des 
Études Tsiganes. Az emberben önkéntelenül felmerül a kéidés, hogy mi mindent tudott 
volna alkotni, ha még legalább egy évtizedet dolgozott volna. 

Megismerkedve Erdős Kamill munkálkodásával 1960-ban, akkor mint a Sárospataki 
Rákóczi Múzeum igazgatója meghívtam, hogy a Hegyközben (Abaúj m.) és a 
Bodrogközben (Zemplén m.) végezzen gyűjtéseket elsősorban a cigánykovácsok 
körében. Először egészségi állapotára hivatkozva, mely a korábbi gyűjtőútjain rosz-
szabbodott, a következő évre halasztotta a látogatást. Nagy örömömre I960, szep-
tember 11-én az alábbi levelet kaptam: 

Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Barátom! Megkaptam nagyon kedves leveled. Iga-
zán végtelenül jól esett. Köszönöm. 

Közlöm Veled, hogy - nem bírva ellenállni kedves meghívásodnak - szeptem-
ber 26-án, hétfőn, mégiscsak elutazom Sárospatakra és igénybe fogom venni 

felajánlott, 10 napi, múzeumi vendégszeretetedet. (Egészségileg is jobban érzem 
magamat). 

26-án, autóbusszal indulok Gyuláról-Debrecenig, majd tovább vonaton Nyír-
egyháza, Szerencs — és kb. estére Sárospatakon is leszek, úgy 8-9 óra körül. 

Bízom benne, hogy nem csak Sárospatakon, hanem a környéken is alaposan 
körül tudok nézni, és leszámítva az én cigánytudásbeli gyarapodásomat Neked 
is igen hasznos és érdekes dolgokat fogok tudni mondani a pataki és a szom-
széd községi cigányokról. 

Mégegyszer köszönöm kedvességedet és a viszontlátásig barátsággal köszönt 
tisztelő híved: Erdős Kamill. 

Valóban pontosan megérkezett, hiszen a pontosság, lelkiismeretesség egyik legjel-
lemzőbb tulajdonsága volt. Sárospatak után néhány bodrogközi cigánytelepülést 
keresett fel, de a legfontosabb tárgyi, feljegyzésbeli gyűjtést Kovácsvágásban (Abaúj 
m.) végezte, ahonnan egy teljes kovácsműhelyet és a készítményeket hozta el, fény-
képeket készített és jelentős, ezekhez fűződő magyarázatokat is adott. (Mindezek a 
sárospataki Rákóczi Múzeumban találhatók, várva hogy valaki foglalkozzék velük). 
Minden este visszatért Sárospatakra és esténként baráti-szakmai megbeszélések során 
sok mindenről szó esett. Ezekre hazatérve leveleiben is utal. Ezek közül most csak 
két témakört említek meg. Az egyik a cigány-siratók kérdése: 

Egy kötetre valót leveleztem a cigány-siratók ügyében, különböző néprajzi és 
zenei szakemberekkel; mindenképpen le szerették volna tagadni - különösen a 
férfisiratókat — mert Kodály szerint ilyenek nincsenek. Most már leráztam a 
gondját, elküldtem Ortutaynak a cikkünkből rámeső részt, ő aztán ott jelenteti 
meg, ahol akarja. Igen késhegyig menő vitáim voltak; többen - még olyanok is, 
akik nem látták a szövegeket és nem hallották a magnófelvételeket -
nekemugrottak, hogy micsoda képtelen dolgokat merek én állítani; nem félek, 

13 



hogy nevetségessé válok; — és hogy nem zenei szakember létemre, hogy merek 
véleményt nyilvánítani a zenészekkel szemben? „Mert Kodály ezt mondta, mert 
Bartók ezt mondta" - kiáltozták a fülembe. „Ez mind rendben van" válaszol-
tam én, „de mit mondtok ti? Egyéni véleményt kérek, nemcsak szajkóságot és 
valami helytelen szemléletű tekintély tiszteletet". A végén odáig fajult a dolog, 
hogy azt írtam nekik: amennyiben nem cáfoltok meg, név szerint fel fogom so-
rolni cikkem végén, hogy kik voltak azok, akik mereven tagadták siratóim, sira-
tó mivoltát. Közben befutott Rajeczky levele, melyben elismerte siratóimat, sira-
tónak. Erre aztán elcsitultak. (Előzőleg, még Kodálynak is elmondtak minden 
hülyének, hogy ilyet merek állítani; - aki aztán, bízva az ottani zenei szakem-
berekben, meg sem hallgatta anyagomat). Szóval, zajlott az élet az utóbbi idő-
ben. És az egészbe úgy kerültem bele, hogy Ortutay kb. egy évvel ezelőtt megkér-
dezte tőlem: siratnak-e a férfiak a cigányoknál? — mert Kodály ennek mereven 
az ellenkezőjét állítja, és Ortutay már 10 év óta veszekszik ez ügyben Kodállyal. 
A bizonyítékokat véletlenül én szállítottam és sikerült fellobbantani az ellentéte-
ket, pro és kontra. Kissé túlságosan is jól sikerült; - de a végén már az én bő-
römre is ment a játék, így aztán én is egyre jobban belemelegedtem. Igen szívós, 
harcos fickó vagyok, amit elindítok — és szívügyem - azt könyörtelenül végig is 
viszem. És megérzésem, ezúttal sem csalt. Bocsáss meg, hogy ilyen szép jelzőket 
mondtam magamról, — nagyon kérlek, ne vedd ezt nagyképűségnek. 

fól esik, hogy érdeklődsz 'könyvem'felől; sajnos még sehogy sincs; viszont a 
Tiedet láttam Orosházán, Nagy Gyulánál, igazán, gyönyörű szép a 
'Kukoricád'. (Eszembe jut, hogy az utolsó simításokat éppen akkor végezted 
rajta a szerkesztővel, mikor éppen ott voltam. — Nagyon szép volt az ott-
tartózkodásom; mindig szeretettel gondolok Rád és Sárospatakra.) 

Erőt, egészséget, további sikeres munkát kívánva sokszor, szeretettel üdvözöl 
Kamill 

Gyula 1961. január 16. 
A tudománytörténetileg is érdekes vitához még annyit teszek hozzá, hogy annak 

idején Rajeczky Benjáminnal többször gyűjtöttünk együtt a Bodrogközben és amikor 
a sirató vitáról értesültem, megkértem, hogy foglaljon állást a kérdésben. 

Beszélgetéseink, levélváltásaink egyik központi kérdése volt a Cigány Múzeum 
ügye. Ennek tervezetét külön is érdemes lenne egyszer közölni, melyből többek 
között azért nem lett valóság, mert Erdős Kamill eltávozott körükből. Ezzel kapcso-
latban csak két levélrészletét közlöm, amit hozzám intézett és a kérdés fontosságát 
bizonyítja: 

A kutatás fontossága (tudományos és politikai érvek), melyben bizonyítani fogom 
a cigánykutatás jelentőségét pld. a cigányok igen nagy hagyományőrző képességük-
kel, eddig - saját hagyományaikon kívül, - őrzik még azokat a hagyományokat is, 
melyek a magyarok körében már kiveszőben vannak, illetve kipusztultak. Ezenkívül 
a cigányok — az Indiából-Európába történő vándorlásuk során - felszedték az 
útbaeső népek szokásainak hitvilágának, stb. egy részét, tehát: nemzetközi jelentősé-
gű. Stb. Stb. 

A Cigány Múzeum ügyében tett felterjesztését természetesen az akkori körülmé-
nyek szóhasználatával készítette el, olyan időben, amikor a cigányságot népcsoport-
nak és n e m nemzetiségnek tartották és kezelték. A kísérő levelét egy kissé pironkod-
va adom közre, mert erősen túlértékelte a kérdésben vállalt szerepemet: 

Gyula I960, november 7. 
Kedves Iván, Tisztelt Barátom! 
Mellékelten küldöm a Cigány-gyűjtemény felállításával kapcsolatos feljegyzést. 

14 



Nem is tudom, hogyan fejezhetném ki Neked köszönetemet pártfogásodért. 
Régi szívügyem már egy Cigánymúzeum felállítása, de a barátaimhoz és isme-
rőseimhez küldött ezirányú észrevételeim mindig és mindeddig, válasz nélkül 
maradtak. 

Emlékszel, mikor Nálad jártam Sárospatakon, megkérdezted tőlem: vállal-
nám-e, hogy beszerzem az összes, cigánykovácsok által készített tárgyat? És mi 
lett belőle? A megvalósulás Ígérete. 

Nagyon szépen köszönöm Balassa Iván, erőt, egészséget és további sikeres jó 
munkát kíván, gratulálva új könyvedhez szívélyes üdvözlettel igaz híved Erdős 
Kamill. 

Sajnos a Cigány Múzeumot n e m sikerült megvalósítani, bár továbbra is próbáltam 
érte tenni. A politikai körülmények nem kedveztek az alapítás megoldásának. 
Őszintén remélem, hogy napjainkban kiterebélyesedhet az a terv, melyet Erdős 
Kamill olyan állhatatosan igyekezett megvalósítani, ezzel tartozunk az ő emlékének, 
most a 70. születésnapján különösképpen. 

Balassa Iván 

( HÍREK ) 

Bajza József emlékmúzeum Szűcsiben 
Hét év után több mint 7 millió forint költséggel elkészült a helyi önkormány-

zat saját anyagi erőforrásaiból a község szülöttjének Bajza József (1804-1858) 
szülőházának felújítása és emlékmúzeumnak való berendezése. 

Az avató ünnepségre nemzeti ünnepünkön került sor, melyen megemlé-
keztek a magyar kritikai irodalom megteremtőjének születése 190. évfordu-
lójáról is. 
Kulcsár Károly polgármester és a helyi képviselő-testület kezdeményezésé-
re megvalósult emlékmúzeum anyagának rendezésében és a kiállítás létre-
hozásában az egri Dobó István Vármúzeum szakemberei működtek közre. 

Szabó Sándor 
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