
Kilencven éve született Lajos Árpád 
Jószerével lehetetlen pontosan megfogalmazni, hogy mi tartja meg viszonylag hosszú időn 

át egy ember emlékét. Sok tényező - szerencsés - együttes hatása, az utódok, szellemi örökö-
sök ez irányú tudatos szerepvállalása mellett, bizonyosan nem elég a magas szintű szakmai 
tevékenység és annak a környezetre való kihatása - kell hozzá egyfajta emberi habitus is. Az, 
hogy a 25 éve (1976. szeptember 29-én) Miskolcon elhunyt Lajos Árpád neve máig ismert - a rá 
ismerősként emlékezők mellett - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozgalom fia-
talabb generációja számára is, ugyancsak sokféle tényező együttes eredménye. Bizonyosan 
szerepet játszott azonban benne Lajos Árpád közvetlen személyisége, a néprajzi kutatás és is-
meretterjesztés területén vállalt odaadó tevékenysége, a fiatalokkal szembeni nyitottsága, ön-
zetlensége és szerénysége. Volt benne valami megkapó emberi melegség, ugyanakkor szak-
mai alázat - magam ezt pályakezdő fiatalként érezhettem meg - , amiért az őt szeretők, külö-
nösen az ifjabbak, szinte a néprajz garabonciásaként becsülték ezt az egyébként érzékeny em-
bert. Ma már persze tudom, hogy a fiatalok, a hagyományőrző csoportok, szakkörök, a TIT 
körüli szerepvállalása, az akár több száz kilométeres kerékpáros útjai, az emberi kapcsolato-
kat, bizonyos esetekben a „családot" is jelentették számára, hiszen életének utolsó szakaszá-
ban egyedül élt. Abban, hogy megyénkben magas szinten működöt t az önkéntes néprajzi 
gyűjtés, hatékonyan a honismereti mozgalom, Lajos Árpádnak - hozzá hasonlóan Bodgál Fe-
rencnek - meghatározó szerepe volt. 

Lajos Árpád - s talán ez is belejátszott különös megítélésébe - Párizsban született 1911. de-
cember 7-én. Miskolci szűcssegéd édesapját, Lajos Tamást, aki mesterségbeli tudását gyarapí-
totta Franciaországban, az első világháború kitörésekor internálták. Édesanyja magára ma-
radt két gyermekével, ezért amint tehette, hazatért. így a kisgyermek Árpád hároméves korá-
ban került Miskolcra. 1930-ban itt érettségizett, majd Budapesten a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen szerzett magyar-német szakos tanári oklevelet. 1935 végén rövid katonai 
szolgálat következett: Sopronban töltött két és fél hónapot póttartalékos újoncként. Állástalan 
értelmiségiként, munkát keresve, alkalmi tevékenységeket vállalva járta be Pest, Nógrád, He-
ves és Borsod megyék településeit, ekkor ismerte meg a palóc vidéket. Az észak-borsodi bar-
kók között gyűjtött anyagából kerültek ki az első publikációi is (Nótás gyermekjátékok 
Domaházán. Ethnographia 1937. 266-274. old.; A „barkó" népelnevezés magyarázatához. 
Ethnographia 1937.422-424. old.) 

Néprajzos pályafutását 1936-ban kezdte: 1936 szeptemberétől 1938 szeptemberéig Györffy 
István gyakornoka, majd tanársegédje volt. 1938-1949 között a miskolci Evangélikus Tanító-
képző Intézet, 1951-ig a Mikszáth Kálmán (ma Földes Ferenc) Gimnázium tanáraként tevé-
kenykedett, majd 1951-1952-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács művelődésügyi 
előadója volt. 1952-től nyugdíjba vonulásáig (1973) a miskolci Herman Ottó Múzeum népraj-
zos munkatársaként dolgozott, 1969-ben rövid ideig az intézmény megbízott igazgatói teen-
dőit is ellátta. Tárgyi gyűjtései kiterjedtek Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére, de első-
sorban a Sajó-völgy, a palóc vidék, a matyóság és a Bükkalja területéről származó, mintegy 
kétezer tárggyal gyarapította a Múzeum néprajzi gyűjteményét. 

Tudományos érdeklődését, kutatási területét egyénisége, a néprajz feladatáról és a népha-
gyományról vallott felfogása egyértelműen kijelölte. Ahhoz a néprajzos generációhoz tarto-
zott, amelyik a tárgyi és a szellemi kultúra vizsgálatát párhuzamosan végezte, s akinek a te-
repmunka, az empirikus vizsgálatok adták a legfontosabb tudományos anyagot. Részletező, 
alapos leírások, fotókkal és rajzokkal hitelesített adatok feltárása és feldolgozása állt tevé-
kenységének középpontjában. Vizsgálatának homlokterében sokáig a népi gyermekjátékok 
gyűjtése állt, ebből a témakörből írta első könyveit is (A magyar nép játékai. Bp., 1940. Új kiadá-
sa: Miskolc, 1997. Kriston Vízi József utószavával; Borsodi játékok. Miskolc, 1957., Borsodi balla-
dajátékok és táncok. Miskolc, 1959). Foglalkoztatták a gyermekjátékok gyűjtésének és feldolgo-
zásának elvi, módszertani kérdései is (Berecz Istvánnal: Hogyan gyűjtsük a népi sportjátékokat. 
Bp., 1952., Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendszerzéséhez. A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve 1968.139-156. old.) Részletezően kutatta a társas élet szóbeli hagyomá-
nyait, különös tekintettel a fonó folklórjára (Borsodi fonó. Miskolc, 1965. Javított, bővített ki-
adása: Este a fonóban. Borsodi népszokások. Bp., 1974., A fonó folklorisztikai kutatásának problémái. 
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A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1970. 341-370. old.) Ez a tematika összekapcsolódott a 
népdal és népzene, illetve a tánchagyomány gyűjtésével, a népi hangszerek történetének vizs-
gálatával (Borsodi népdalok. Miskolc, 1955., Egy elterjedt dallamcsalád a barkóknál. A Herman Ot-
tó Múzeum Évkönyve 1957. 151-156. old., Egy archaikus dallamsajátosság Észak-Borsodban. 
Ethnographia 1960.580-598. old., Adatok az északborsodi pásztor- és parasztdalok kapcsolatához. A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1965. 285-297. old.). Foglalkoztatták a népművészet techni-
kái és tárgyi emlékei is (Szépmíves szűcsök Bükkábrányban. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 
1958.101-124. old., Díszes fafaragás a Hór völgyében. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1963. 
103-135. old.). Jó érzékkel nyúlt a népi társadalom különböző jelenségeihez, akár a közösen 
végzett munkák és a szórakozás alkalmai, akár a női szerepek vagy a gyermekélet, gyermek-
világ kapcsán (A domaházi ivó. Néprajzi Közlemények 1960. 3-4. szám 267-289. old., A fonó nő 
helye és szerepe a régi paraszti társadalomban. Borsodi Szemle 1964.1. szám 54-59. old.) A Bükk-
vidék, Borsod különböző tájait bemutató írásai valójában néprajzi útirajzok, amelyekben 
azonban mindig kontúrosan jelenik meg a tájban élő ember kulturális viszonya, a jellegadó te-
vékenységek társadalmi háttere (Bánvölgyi képek. Borsodi Szemle 1962. 4. szám 16-24. old., A 
Lator völgye. Borsodi Szemle 1962.6. szám 17-25. old.) Tudománytörténeti érdekesség ma már 
Szuhafő kisnemesi családjainak társadalomrajzáról megjelent kötetének sorsa (Nemesek és par-
tiak Szuhafőn. Tálasi István bevezetőjével, sajtó alá rendezte és szerkesztette: Viga Gyula. Mis-
kolc, 1979). A munka kéziratát Tálasi István professzor többször is kerestette a Herman Ottó 
Múzeum néprajzi adattárában, ahol azonban nem volt nyoma. Véletlenül került elő egy pél-
dánya a múzeum Papszeren álló öreg épületének udvari színjéből, egy kiselejtezett íróasztal 
fiókjából. Tálasi professzor rövid idő alatt megírta bevezető tanulmányát, s a kötet azzal jelen-
hetett meg. 

Rendszeresen publikált a miskolci múzeumi kiadványokban is, az Ethnographia, nem 
utolsó sorban a Borsodi Szemle és az Észak-Magyarország hasábjain. Lajos Árpád - nyolc 
önálló kötete és mintegy 40 tanulmánya, közleménye mellett - meghatározó szerepet vállalt a 
néprajzi ismeretterjesztésében, a folklór hagyomány megismertetésében és átörökítésében is: 
tánccal, dallal illusztrált előadásai ma is legendásak. 

1973-ban nyugdíjba vonult, ám a múzeum külső munkatársaként, valamint a miskolci és 
megyei folklór csoportok és programok szervezőjeként, tanácsadójaként fáradhatatlanul dol-
gozott. 1976. szeptember 29-én, kerékpárján érte halálos közúti baleset. Lajos Árpád 
Dédestapolcsányban levő nyughelye évente megemlékezés színhelye, amihez általában a he-
lyi önkormányzat és az általános iskola által szervezett folklór-program, kiállítás is kapcsoló-
dik. 1987-ben az Ózdi Honismereti Kör az ő nevét vette fel, 1992-től pedig a Lajos Árpád-em-
lékplakettel (Kiss Sunyi István munkája) jutalmazzák Észak-Borsod legeredményesebb honis-
mereti kutatóit. A Lajos Árpád-kultusz megteremtésében és ápolásában meghatározó szere-
pet vállalt Nagy Károly, a tavaly elhunyt ózdi helytörténész, szakkörvezető és a megyei hon-
ismereti mozgalom évtizeden át volt irányítója. (Lajos Árpád tevékenységéről résztelezően: 
Szabadfalvi József-Viga Gyula (szerk.): Lajos Árpád emlékezete. Születése 75., halála 10. évfor-
dulóján rendezett emlékülés anyaga. Miskolc, 1986.) 

Viga Gyula 
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