
Hetvenöt esztendős lenne Együd Árpád 
Meghitt ünnepség színhelye volt a 

közelmúltban Perőcsény, Pest megyei 
község: 1995- augusztus 17-én felavat-
ták a falu szülöttjének, Együd Árpád 
néprajzkutatónak a szülőházán elhelye-
zett emléktábláját. Az eseményen mint-
egy háromszázan voltak jelen a faluból, 
valamint Somogy és Pest megyéből, a 
közeli Ipolyságról és a rokonok, egy-
kori munkatársak, barátok és tisztelők 
arra az Együd Árpádra emlékeztek, aki 
a kis börzsönyi faluból elindulva So-
mogy egyik legjelentősebb néprajzkuta-
tójává vált. 

Együd Árpád 1921. január 30-án szüle-
tett Perőcsényben. Az elemi iskolát szülő-
falujában végezte, majd 1933-tól a balas-
sagyarmati Balassa Bálint Reálgimnázi-
umban tanult. Mivel kiváló tornász volt, az 
érettségi vizsga után a budapesti Testneve-
lési Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 
(a háborií miatti egy év kényszerszünet 
után) 1946-ban tett sikeres záróvizsgát. 
1946-ban került Somogyba, abban az évben lett a csurgói gimnázium tanára, ahol 1960-ig 
tanított. Közben (1946-1949) Siófokon, a Balatoni Népfőiskolán tanult. 1960-ban a megyei 
Népművelési Tanácsadó vezetője lett Kaposváron, majd hamarosan a siófoki Perczel Mór 
Gimnáziumban vállalt tanári állást. 1970-től a siófoki Kálmán Imre Emlékház és a Beszédes 
József Múzeum, 1971-től a marcali Helytörténeti és Munkásmozgalmi Múzeum igazgatója 
volt. 1975-ben megyei múzeumigazgató-helyettessé nevezték ki Kaposváron, ahol élete 
utolsó szakaszában a megyei múzeumban tudományos főmunkatársként dolgozott. Az 
1960-as évek elejétől Siófokon élt és ott is halt meg 1983- augusztus 17-én. Hamvai a város 
temetőjében nyugosznak.2 

Együd Árpád perőcsényi parasztcsalád gyermekeként beleszületett a népi kultúrába 
és a szülőfalu hagyományőrző közösségében megtanulta becsülni annak értékeit. Éle-
tének meghatározó jelentőségű mozzanata volt, hogy az 1940-es években Budapesten 
megismerkedett Molnár István (később Kossuth-díjas) táncművésszel A Csokonai 
Együttes vezetőjének hatására tudatosodott benne a néptánc és általában a folklór 
gyűjtésének és továbbadásának a fontossága. A Molnár István által vezetett Balatoni 
Népfőiskolán már nem csak néptáncot tanulhatott, hanem régészeti, történeti és nép-
rajzi előadásokat is hallgathatott. A csurgói gimnázium tanáraként, saját pénzéből vásá-
rolt magnetofonnal és filmfelvevőgéppel, az 1940-es években, Bartók Béla, Gönczi 
Ferenc és Vikár Béla nyomdokain kezdte el néprajzi gyűjtéseit. A gimnáziumban a 
testnevelés órákon népi gyermek- és sportjátékokkal ismertette meg diákjait, 1947-ben 
diáktánccsoportot is alapított. 1957-től rendszeres kapcsolatban állt az MTA Zenetu-

2 Együd Árpád részletes életrajza és műveinek értékelése az alábbi tanulmányban olvas-
ható. Matyikó Sebestyén József: Együd Árpád életútja és munkássága. In: Kanyar József 
(szerk.): Siófok. Várostörténeti tanulmányok. H.n. (Siófok), 1989. 497-545. old. 

Részlet Horváth János Miklós festményéről, az 
eredeti a kaposvári megyei múzeumban található 
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dományi Intézetével, elsősorban Olsvai Imre zenetudóssal, és hosszú időn keresztül az 
ország más jeles folkloristáival. 1963-ban Kelemen Istvánnal Siófokon létrehozta a Ba-
laton Táncegyüttest, amely hamarosan országos hírnévre tett szert és nemzetközi sike-
reket is aratott. Több évtizedes, fáradhatatlan néprajzi gyűjtőmunkájának eredményei 
csak részben jelentek meg. Legjelentősebb, a somogyi népköltészetet bemutató mű-
vén 3 kívül 2 könyve, 55 tanulmánya, könyvismertetése és cikke olvasható nyomtatás-
ban, és gyűjtései alapján 2 hanglemez látott napvilágot.4 Tevékeny munkatársa volt A 
Magyar népzene tára ötödik kötetének5 is. Hátrahagyott Somogy megyei és 
perőcsényi gyűjtéseit, a több ezer oldalnyi kéziratot, valamint az óriási mennyiségű 
film- és hanganyagot a kaposvári megyei múzeumban őrzik. Hagyatékának feldolgo-
zása és kiadása Szapu Magda szerkesztésében megindult,6 de a teljes anyag publikálá-
sa még hosszú évekig eltarthat. 

A perőcsényi emléktáblaavató ünnepséget Gembolya Irma, a falu alpolgármestere 
nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Együd Árpádnét és család-
ját, majd felolvasta Demszky Gábor levelét. Budapest főpolgármestere, aki 1984 óta 
tulajdonosa az ünnepelt egykori szülőházának, szép szavakkal emlékezett Együd Ár-
pádra és üdvözölte az ünnepség résztvevőit. Ezután Grúber Attila, Somogy Megye 
Közgyűlésének elnökhelyettese mondott beszédet, kiemelve „a folklórkutatás nagy, de 
szerény személyiségé"-nek kutatási eredményeit és közvetlen, egyszerű emberi eré-
nyeit. Többek között a következőket mondta: Je lenség volt ő az elmaradhatatlan tás-
kájával és magnetofonjával a kezében és a soha ki nem alvó cigarettájával. Fáradhatat-
lanul járta Somogy településeit, gyűjtőútjain a hagyományok megörökítése mellett 
személyiségével jelet hagyott maga után." 

Matyikó Sebestyén József múzeum igazgató emlékezik Együd Árpádra 

3 Somogy néprajza, I. Somogyi népköltészet. Kaposvár, 1975. 
4 Együd Árpád teljes életműbibliográfiáját lásd: Matyikó Sebestyén Józsefi, m. 539-544. old. 
5 Kiss Lajos - Rajeczky Benjamin (sajtó alá rend.):A magyar népzene tára. 5. Siratok. Bu-

dapest, 1966. 
6 Szapu Magda (sajtó alá rend. és szerk.): Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből. I. 

1848-as katonadalok és Kossuth-nóták. Kaposvár, 1994; II. Karácsonyi ünnepkör. Ad-
venttől Vízkeresztig. Uo., 1994. 
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