
Száz éve született Rajeczky Benjamin 
Nevét ma már sokan ismerik. Sokan azt is tudják róla, hogy nemzetközi hírű népzene- és 

gregoriánkutató, zenepedagógus, egyházzenész, ciszterci szerzetes pap volt. Mindenekeló'tt 
pedig végtelenül megkapó személyiség, akiben együtt volt a szerzetesi alázat, a kötelességtu-
dat meg a derű, sőt kacagtató humor, s azokkal tudott másokra is átsugározni felelősséget, hi-
tet, életörömet. 

Hosszú élete a magyar történelem XX. századi viharait példázza. 1901. november 11-én 
született Egerben, majd az I. világháború idején családja Pásztora költözött. Egerben járt gim-
náziumba, ahonnan Zircre került, s a ciszterci rend tagja lett. (Születésekor kapott keresztne-
vét, a Ferencet ekkor váltotta fel a szerzetesi Benjamin név.) Innsbruck-i (Ausztria) teológiai és 
zenetudományi valamint művészettörténeti egyetemi tanulmányok (1920-1926) és aktív mu-
zsikusi működés (játszott az egyetem zenekarában, énekelt gregorián kórusában, melyet má-
sodéves korától maga vezetett) után teológiai doktorátussal Budapestre került: a Budai Szent 
Imre Gimnázium hittan- és ének-zenetanára lett. Az iskolában 1926-tól egycsapásra ma is le-
gendásan magas szintű zenei életet teremtett. Az ún. Kodály-módszer egyik megalapozója 
volt, 1933-tól pedig a Magyar Énekoktatók Szövetségének főtitkáraként saját iskoláján kívül 
szélesebb körben is aktív szerepet vállalt a magyar énekoktatás megreformálásában, Kodály 
szellemében a zenében is művelt magyarság felnevelésében. Zenepedagógiai szemléletében 
egyaránt helyet kapott a műzene és népzene, az ének és a hangszer. Furulyaiskoláját sok ge-
neráció használta, annakidején szorgalmazta az iskolai rezesbandák létrejöttét, maga pedig 
Corelli és az akkoriban idehaza még újdonságnak számító Vivaldi műveket, továbbá Haydn 
műveket adott elő az iskola zenekarával. Nála a műzenén belül a kora-középkori (pl. XIII. szá-
zadi) kórusirodalom ugyanúgy a megismerni érdemes művek sorába tartozott, mint a 16-18. 
század és korának értékes kortárs zenéje (a külföldi szerzők közül pl. Hindemith). Az iskola 
énekkarával Bartók és Kodály kórusműveket mutatott be a szerzők jelenlétében, illetve ve-
zényletével. A műzenével egyenrangúan a gregorián zene és a magyar népdal - sőt, mint az 
Énekes Abc címmel 1938-ban megjelent, Kerényi Györggyel közösen készített iskolai tankönyv 
dallamai mutatják, más népek szájhagyományos zenéje - is helyet kapott a tananyagban. Éne-
kelték ezeket az általa alapított cserkészcsapat kirándulásain is. A gyaloglással, síeléssel, eve-
zéssel tarkított kirándulások ma is emlékezetesek a gimnázium akkori növendékei számára, 
hiszen a nebulók maguktól énekelték vízhordás vagy főzés közben a gregorián dallamokat, 
népdalokat. Sokaknak emlékezetes, hogy ilyen túrázások pihenő idejében Dávid Gyula meg 
Járdányi Pál Bartók Béla hegedűduóit játszotta. Máskor, egy mátrai táborozáson nevelőjük 
Párádról hozott közéjük egy népi énekest, akit a fiatalok szájtátva hallgattak, s menten ked-
vük támadt nekik maguknak is közelebbről megismerni a népi kultúrát. Hányan mondhatják 
el magukról ebben az időben (de még évtizedekkel később is), hogy az iskolában a legavatot-
tabb előadóktól tanulhattak magyar népdalt, az iskola falai között az akkor modern eszköz-
nek számító hanglemezről megszólaltatva! Rajeczky Benjamin a Pátria névvel 1937-ben útjára 
bocsátott autentikus magyar népzenei hanglemezsorozatról tanította a népdalokat, hogy a 
gyerekek idejében és a leghitelesebb formában ismerkedhessenek meg a népdalok élő hang-
zásával, szépségeivel. Pedagógusként tehát a teljes zeneirodalom legértékesebb alkotásainak 
megismertetését szorgalmazta. S az évek alatt olyan, később jeles zeneművésszé lett növendé-
kek kerültek ki a keze alól, mint a két említett muzsikus, valamint Nádasdy Kálmán, Rosier 
Endre, Geszler György, Novotny Gergely, két Eckhardt fiú (valamint a harmadik, a nem mu-
zsikussá lett, de zeneértő Eckhardt Sándor), hogy csak néhányat soroljunk. S akkor még nem 
beszéltünk az élet legkülönbözőbb területén működő más jeles személyiségekről! 

Valószínűleg az egész Magyarországon egyedülálló az is, hogy Rajeczky legaktívabb korá-
ban naponta, majd idősebben néhány naponta utazott Pásztóról a fővárosba, hogy munkáját 
ellássa. Ha a második világháború alatti nehéz közlekedési viszonyok között a vonatok nem 
jártak, ő gyalogosan vágott neki az útnak, hóban-sárban is. Többek közt azért, hogy zenei is-
meretterjesztési vállalásainak, a hangversenyek műsorvezetési feladatainak eleget tegyen. 

Maradjunk azonban még az 1930-as éveknél. Már működő, és Kodály által is elismert ta-
nárként iratkozott be 1932-ben a Zeneakadémiára, hogy Kodálynál zeneszerzést tanuljon 
(1935-ben végzett). A népzenegyűjtés szükségességét felismerve igyekezett bekapcsolódni a 
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gyűjtőmunkába is: először 1935-ben gyűjtött népzenét észak-dunántúli falvakban és szűkebb 
lakóhelye környezetében (pl. Taron). A népzene gyűjtését ettől kezdve lényegében élete végé-
ig folytatta, ám széleskörű működésének ez a része sajnálatosan szinte egyáltalán nem került 
a köztudatba, ő Bartók és Kodály szellemében dolgozott: a közös nagy ügyet - a teljes ma-
gyarság népzenekincsének összegyűjtését - szolgálta, saját gyűjtését a maga érdeme hangsú-
lyozása nélkül adta be a közös nagy gyűjteménybe. Bár az általa gyűjtött dallamok különböző 
összefüggésekben ilyenformában kiadásra kerülnek pl. A Magyar Népzene Tára köteteiben, 
azok inkább csak a szorosabb szakma előtt tudatosulnak. Fontos és nem egyszer újszerű gyűj-
téseinek nagy része azonban máig kiadatlan. Ilyenek pl. az egyházi népénekek, melyek rend-
szeres gyűjtését zömmel az 1950-1960-as években, a politikailag legnehezebb időben folytatta 
a Palóc-vidéken, Tápén és a Jászságban, majd az 1970-es években Dobszay Lászlóval és 
Szendrei Jankával közösen a Zoborvidéken. Gyűjtései ismeretlenségének oka az is, hogy több 
ízben nem egyedül dolgozott, hanem zenei szakemberként vett részt egy néprajzi indíttatású 



falumonográfia elkészítésénél. Már az is jellemző rá, hogy a munkát egy csapat sokadik tagja-
ként vállalta, nem ő volt a program irányítója. Az 1950-es évtizedben így dolgozott együtt Fél 
Edit és Hofer Tamás néprajzkutatókkal a Heves megyei Átányban, Bakó Ferenc néprajzkuta-
tóval Felsőtárkányban a készülő monográfiákhoz szánt népzenei anyag összegyűjtésén fára-
dozva. Ugyancsak együtt dolgozott a Bodrogköz feltárásán Balassa Iván néprajzkutatóval, s 
része volt az 1970-es években a Kovács Ágnes néprajzkutató által irányított nógrádsipeki fa-
lumonográfia gyűjtési munkáinak előkészítésében is. 

Gyűjtései nagyobbrészt az északi népzenei dialektus-területre, az Alföldre és a Dunántúlra 
irányultak, de tudományos munkáiban minden terület - közte a székelyföldi és a mezőségi 
anyag - is mindig jelen van. Mivel pedig a dunántúli falvakba települt moldvai csángók, illet-
ve bukovinai székelyek körében is gyűjtött, népzenegyűjtései lényegében minden magyar 
földrajzi területet érintenek. Leggazdagabb mégis a szülőföldön, főleg Heves megyében, va-
lamint a Nógrád- és Borsod megyében gyűjtött anyag. Heves és Nógrád megyében végzett 
gyűjtései az 1930-as évek közepétől folyamatosan gazdagították mind a teljes magyar népze-
nei gyűjteményt, mind pedig a palóc etnikai és a tágabb északi népzenei dialektusterület nép-
zenei gyűjteményei sorát. Jelentős munkát végzett többek közt Dorogházán, Mátranovákon, 
Mátramindszenten, Szuhahután, Hollókőn, Mátrakeresztesen, Hasznoson, Pásztón, Taron, 
Nagybárkányban, Párádon, Felsőtárkányban, Terpesen, Átányban, Bodonyban. Ugyanakkor 
a szorosan vett palóc kutatás ma sem jegyzi Rajeczky t a Palócföld népzenéjének kutatói sorá-
ban! 

Komolyabb gyűjtőmunka végzésére attól kezdve nyílt lehetősége, hogy a politikai rend-
szerváltással 1945-ben elbocsátották tanári állásából - az említett falvak jelentős részében is az 
1950-es években gyűjtött. Az egyházi iskolák államosítása és néhány év múlva a szerzetesren-
dek feloszlatása után nehéz éveket élt át. Tanári állása 1945-ben megszűnt. 1943-tól már nép-
zenét tanított a Pázmány Péter Tudományegyetemen is, de ebből az állásából szintén elbocsá-
tották 1946-ban. Hiába vált belőle neves pedagógus, külföldön is elismert zenetörténész, szer-
zetesi hivatása miatt a népzenetudományi kutatásokat nem folytathatta hivatalosan, állami 
alkalmazásban. A Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán kapott ugyan munkát, de éveken át 
fizetés nélkül dolgozott - „szolgálatból", mint egy 1958-as önéletrajzában írta erről a nehéz 
időszakról. Állástalanul, de nem munkanélküliként vészelte át e nehéz éveket, s jóformán 
egyszemélyes mindenesként látta el a feladatokat azalatt az idő alatt is, amíg az osztályon 
dolgozó Lajtha László hosszabb időre külföldre távozott. Közben pedig egyháza őt nevezte ki 
a pásztói rendház perjelének 1945-ben, ahol a többiekkel együtt dolgozott a földeken, vetett, 
aratott, s a környék falvai gyerekei számára egy mezőgazdasági iskola létrehozásáról gondol-
kodott. E tisztségében a szerzetesrendek feloszlatásáig maradt meg, de szerzetesi hivatását 
azután is élete végéig gyakorolta. Megszámlálhatatlan azoknak a száma, akiket ő esketett, ke-
resztelt, vagy temetett el (köztük kiváló tanítványát Járdányi Pált és mesterét, Kodály Zol-
tánt). 1950-ben végre kinevezték az osztályra, addigra viszont Lajthát bocsátották el állásából 
(részben a lezajlott londoni útja és szoros nyugat-európai kapcsolatai miatt), ily módon 
Rajeczky Benjaminra hárult mindenféle adminisztratív teendő. A politikailag legnehezebb, 
1950-es években a Néprajzi Múzeum Zenei Osztályán működése alatt (1950-1960) a népzene-
gyűjtések és az időközben már szintén folytatott gregorián kutatásai mellett norvég, olasz, né-
met, angol népzenei- és középkori zenei munkákat ismertetett és bírált, pedig az akkori politi-
kai viszonyok között a nyugati könyvek megszerzése sem volt könnyű. Az idegen nyelvű és 
hazai kiadványokról (pl. A Magyar Népzene Tára című sorozat I., 1951-ben megjelent köteté-
ről, Kodály Zoltán A magyar népzene című Vargyas Lajos által példatárral kiegészített és elő-
ször 1952-ben megjelent kötetéről stb.) írt építő szándékú kritikáival, könyv- és hanglemez-is-
mertetéseivel egyaránt szolgálta a külföldi és a hazai kutatást, s hidat jelentett kelet és nyugat 
népzenekutatása között. Jellemző, hogy amikor Új népzenekutató munka címmel beszámolót 
kértek tőle, ő nem a kor elvárásainak megfelelő, a hatalom által elvárt formában értelmezte az 
újat, hanem nyomatékosan kiemelte az új elsősorban azt jelenti, hogy a tudományág által ad-
dig elért eredményekre alapozva kell a munkát folytatni. 

„A fenti címen nem beszélünk a magyar népzenekutatás új fejezetéről olyan értelemben, 
hogy a kutatás egészen új területeken indult volna meg, vagy a tudományos eredményeket 
gyökeresen új szemlélet alapján szűrték volna le. Ennek oka nem a kutatók egyöntetű konzer-
vativizmusában rejlik, ellenkezőleg: Bartók és Kodály tudományos tevékenysége az egész vi-
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lág ítélete szerint azon a klasszikus szinten mozgott, melyen már a be nem járt utak és a le 
nem győzött magaslatok is ki vannak tűzve és meg vannak mérve, évtizedekre szóló, elis-
mert programként. De mégis új tudományos munkáról beszélhetünk olyan értelemben, hogy 
az elmúlt évek tempója olyan módszereket tett lehetővé, olyan megoldásokat hozott látótá-
volságba és olyan eredményekre vezetett, melyekre egy évtizeddel ezelőtt csak messzi re-
ménységgel gondolhattunk." 

A népdal-lejegyzéssel kapcsolatban írta 1952-ben: „Az Országos Néprajzi Múzeum népze-
nei osztálya két év óta rendszeresen folytat gyűjtőmunkát az áttelepült moldvai csángók kö-
zött, ugyancsak a Népművelési Minisztérium támogatásával. Az eredményekről monografi-
kus beszámoló készül." Az említett beszámoló a Domokos Pál Péterrel közösen kiadott Csán-
gó népzene később megjelent három kötetét takarja. A lejegyzéssel kapcsolatban írta említett 
beszámolójában a következőt is: "A lejegyzési munkálatok 1946 óta mindig erősödő iramban 
folynak. Itt elsősorban a Magyar Népzene Tára mindenkori igényeihez kell alkalmazkod-
nunk; a Népzenetár bizottsága és a Néprajzi Múzeum népzenei osztálya a lejegyzési mód-
szerben, a hangjelzések alkalmazásában, a lejegyzések külső formájában is egységes eljárást 
követ, hogy a kiadást ezzel is meggyorsítsa. A szövegek fonetikus írását mind a két intézmény 
részére ugyanaz a tudományos erő végzi. A társadalmi használatra igényelt lejegyzések (szé-
ki gyűjtés, kőrispataki hangszeres darabok, erdélyi dallamok) három önálló kötetben nyom-
dakészen állnak és így a későbbi népzenetári kiadás számára is időt és munkát takarítanak 
meg." (Ethnographia, 1952.) N e m nehéz kitalálni, hogy a szerény megfogalmazás: „ugyanaz 
a tudományos erő" őt magát takarja, s azt sem, hogy az említett kötetek a Lajtha által kiadott 
hangszeres monográfia egyes köteteit jelentik, amelyben nevét, mint lejegyzőt nem tüntették 
fel. Pedig időközben a népdallejegyzésnek is olyan mesterévé vált, akihez már meglett külföl-
di kutatók is eljártak tanulni. 

Nemcsak a vokális zene, hanem a hangszeres zene feltárását is szorgalmazta. A helyszínek, 
előadók kiválasztásával kapcsolatos ötleteket szívesen fogadta és sosem feledkezett meg az 
ötletadók megnevezéséről. Ezt példázza a következő részlet: „Radó Polikárp közlése nyomán 
találtunk rá Bársony Mihályra Tiszaújfalun, aki még tekerőkészítéssel foglalkozik." (1952) 

Részéről nem politikai szólam, hanem a népzenei mozgalom előrevetítése, amikor a 
népzenetudományi munkával kapcsolatban így írt: „Nem is gondolnánk, hogy ez az egészen 
elméletinek látszó feladatkör mennyire metszi a mindennapi élet érdeklődési körét. A múzeu-
mi közönségszolgálat kapcsán állt elő az az érdekes helyzet, hogy a népzenei anyag rendsze-
rezésének szempontjait a látogatók kívánalmainak szemmeltartásával vettük sorrendbe, bát-
ran mondhatjuk, a rendszernek csak előnyére. Eddig elkészült hely- és kezdősor-katalógu-
sunkat a megkezdett zenei és reálkatalógusok egész sora követi. Ez is egyik bizonyítéka an-
nak, ami egész népzenetudományunk legerősebb oldala: megmarad Bartók és Kodály ha-
gyománya mellett és nem szakad el öncélúságával a néptől, melytől legfőbb értékeit nyerte." 
(1952) 

A politikai nyomással nem törődött. Bátran vállalta, hogy az egész magyarság népzenéjét 
kutatja. Ha témája megkívánta, a legkritikusabb időkben is megjelölte munkája címében, 
mely földrajzi területről kíván szólni. Felvidéki lakodalmasról és székely betlehemesről, Domo-
kos Pál Péterrel pedig moldvai magyarokról írt akkor, amikor a Magyarországtól elszakított te-
rületeken élő magyarságról szólni sem volt szabad. Az általa szerkesztett és igen nagy sikert 
jelentő Magyar Népzene című három részes hanglemezsorozat esetében az ő diplomáciai érzé-
ke kellett a lemez kiadásának keresztülviteléhez: a megye (pl. Kolozs megye), illetve tágabb 
földrajzi megjelölés „Mezőség", „Székelyföld" stb. jelzésével megtalálta annak a módját, 
hogy a teljes magyarság népzenéjéről, népszokásai dallamairól adjon áttekintést, anélkül, 
hogy az egyes előadók személyének kilétét felfedné. A szemmel látható aránytalanságok el-
kerülése érdekében ennek persze a jelen határainkon belüli részek is áldozatul estek. így ol-
vashatjuk gyakran e lemezeken az általa oly igen szeretett szülőföld nevét is ekként: "Heves 
megye", anélkül, hogy a falu vagy az előadó nevét megtudnánk. 

Az 1960-as években (ekkor Kodály hívására már a Magyar Tudományos Akadémia Népze-
nekutató Csoportjában dolgozott osztályvezetőként és igazgatóhelyettesként) külföldön is 
egyre ismertebb és elismertebb. Hozzájárultak elismertségéhez azok az alapvetően új dal-
lam-összehasonlító munkái, amelyeket a gregorián és a népzene összefüggéseinek kutatásá-
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ban ért el és tárt a nagyvilág elé. (A falvak sarának taposása és a rossz minőségű fonográfhen-
gerek felvételeinek lekottázása mellett rengeteg időt fordított a hazai és külföldi könyvtárak 
mélyén szunnyadó középkori kéziratok anyagának feltárására.) 

Alapító tagja, majd hamarosan elnöke lett a Nemzetközi Népzenei Tanács népzene- és ze-
netörténet viszonyát vizsgáló munkacsoportjának. Véleményét azonban e csoporton kívül is 
kikérték: éveken át a nemzetközi szervezet legmagasabb vezetőtestületének is tagja volt. Ide-
haza is tagja, alapító tagja lett különböző társaságoknak, szakbizottságoknak (pl. Magyar 
Néprajzi Társaság, Magyar Kodály Társaság, MTA Zenetudományi Bizottság A a két utóbbi-
nak alapító tagja). Rendkívül széles szakirodalmi ismeretének köszönhetően idehaza rábízták 
a máig friss, európai (francia népzene, katalán népzene stb.) és Európán kívüli népzenei témá-
jú lexikoncikkek (Ausztrália és Óceánia népzenéje, bali, dél-amerikai népzene, az Egyesült 
Államok népzenéje, eszkimó népzene, Indonézia népzenéje, afrikai és indiai híközlésmódok 
dobbal és számos más hangszer stb.) megírását. (Az adott témákról, országokról idegen nyel-
ven még az 1960-as években sem lehetett hozzájutni megfelelő szakirodalomhoz.) Közben 
Kiss Lajossal kiadta A Magyar Népzene Tára V., világviszonylatban is egyedülálló Siratok kö-
tetét, majd Szabolcsi Bence halálát követően ő vette át a Magyarország Zenetörténete 1. Közép-
kor kötetének szerkesztését, melynek számos fejezetét is ő írta. 

Kodály halála után (1967) ő lett a Népzenekutató Csoport megbízott igazgatója, 1970-ben 
azonban nyugdíjba küldték. (A hivatalos ok kora volt, a nem hivatalos ok azonban szerzetes-
sége.) Tulajdonképpen ekkortól teremtette meg azt a gregorián műhelyt, mely igen rövid idő 
alatt a világ vezető gregorián-kutató centrumává lett. A gyakorlati muzsikus ekkor is kiütkö-
zött belőle: rögtön a gyakorlatban is igyekezett megszólaltatni a gregorián dallamokat. Men-
tora volt a Scola Hungarica együttesnek, s a Magyar Gregoriánum címmel elindított hangle-
mezsorozatnál ő volt a szakmai tanácsadó, gyakran ő írta a lemezkísérő füzetek szövegét, s ő 
szerkesztette a lemezeket. Mi a gregorián címmel írt könyve az ókori gyökereket feltárva mu-
tatja be a műfaj - először általa hangoztatott - egyszerre népzenei és műzenei vonásait. 

Tudományos munkásságát külföldön egyre több elismerés övezte. Angol egyetem választ-
ja díszdoktorává, majd idehaza is elismerésben részesül: 1978-ban Erkel-díjat kap (amelynek 
összegét sürgősen szét is osztja a rászorulók között). Külföldi kollégái már az 1950-es évektől 
többször megfordultak nála szerény pásztói otthonában, s most - ha lehet - ez a ház szinte za-
rándokházzá válik. Régi tanítványok és azok gyerekei, új tanítványok (az 1980-as évektől a 
Zeneakadémia emeritus professzoraként újból tanít, s immár gregorián zenét), kollégák, vagy 
csak jó szót hallani akarók keresik fel a külföldiek mellett. S neki mindenkihez van egy kedves 
szava, útbaigazító kedves mosolya, s mindig akad harapnivaló is a vendég számára. 

Egyre több az igény tudományos ismeretterjesztő munkáira is: megszaporodnak a rádió-
és újságriportok, készülnek vele a rádió- és televízió műsorok. Ilyen munkáinak alapja is ko-
moly tudományos munkássága, polihisztor alkata volt, s előadásait, műsorait minndig széles-
körű ismereteken alapuló, elfogulatlan látásmódja és kifinomult ízlése hatotta át. Kollégái 
munkáinak lektoraként (sőt gyakran az idegen nyelvű munkák fordítójaként - szívességből), 
népzenei versenyek bírálójaként a szigorú kritika mögött is mindig ott volt a mások sikerét se-
gítő ember, aki mindenkihez természetes közvetlenséggel tudott szólni (így az első „Röpülj 
páva" televíziós versenyek zsűritagjaként is). 

Szakmai érdeklődése nagyon sokrétű, szerteágazó volt, s elemi tehetsége, melyhez önfe-
gyelem, szorgalom, következetesség és a lényeglátás képessége társult, idős korában is képes-
sé tette a különböző témák iránti fogékonyságra. Szeretett kutatási témáit, a népzenét, a gre-
goriánt és amiről kevesebb szó esik, mert sajnálatosan kevesebb is életművében, az általános 
zenetörténet körébe tartozó egyéb műzenét a művész érzékenységével és empátiájával, de a 
tudós empirikus és analitikus elméleti látásmódjával közelítette meg. Tudományos látásmód-
ját a kettő ötvözete irányította, akár egyetlen mondatban összefoglalt tömör, végső következ-
tetéseit azonban mindenkor hatalmas - sokszor részben előzőleg általa összegyűjtött és feltárt 
- anyag ismerete alapján hozta meg. 

A sokoldalúan művelt tudós pap kis lakásából a nagyvilág szellemét árasztotta, ám külföl-
di útjain is egyszerű, hivatását gyakorló pap maradt. Külföldi kollégái is hamar megtanulták, 
hogy őt nem kell föltétlenül a külföldön megszokott formában „Professor dr. Rajeczky"-nak 
szólítaniuk, hívhatják őt Béni bácsinak is. (Ezt aztán kedveskedve, de néha rossz ejtéssel Beni 
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baci-nak, Bene baci-nak stb. mondták.) Papi hivatását a külföldiek nemcsak tudták és tiszte-
letben tartották, hanem a különböző konferenciákon mindig lehetőséget teremtettek neki ar-
ra, hogy misézhessen. Lengyelországi tanulmányútján pl. a krakkói Mária templomban mi-
sézett, amit az adott politikai viszonyok között nem volt könnyű megvalósítani (s az őt kísérő 
akkor fiatal varsói zenetudós Jan Stesewski ministrált mellette), 1976-ban az általa vezetett 
nemzetközi munkacsoport konferenciáján pedig a Graz környéki Schloß Seggau várkápolná-
jában misézett. Minthogy a hely a konferencia idejére ki volt bérelve, s az alatt más nem volt a 
várban, a híveket a konferencia résztvevők alkották, akik Béni bácsi iránti tiszteletből termé-
szetesnek vették, hogy vallásuktól függetlenül megjelenjenek reggel a szentmisén és jelen le-
gyenek a templomban, hogy neki lehetősége legyen szerzetesi hivatását gyakorolni. 

Mindenkor a humánum és a szent ember mindenen átsugárzó fényét ragyogta környezeté-
re, a legcsekélyebb szenteskedés nélkül. Emberi és tudományos tisztasága, hatalmas munka-
bírása, sokoldalúsága örök példa mindenki számára! 

Tari Lujza 

Bodméren Gunda Bélával* 
1992 nyarán, augusztus első szombatjának reggelén Székesfehérvárról hárman indultunk 

néprajzi gyűjtőútra a kis vértesi faluba, Bodmérre: dr. Gunda Béla, a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes tagja, két évtizeddel korábban néprajzprofesszorom a Debreceni Egyetemen, dr. 
Gelencsér József jogász és néprajzkutató, valamint e sorok írója. 

Gunda professzor úr nem először járt Fejér megyében, a két világháború közötti évtizedek-
ben Martonvásáron élt, ahol édesapja a Dreher-uradalom alkalmazottja volt. így már egyete-
mi hallgató korában, az 1930-as évek elején kutatott Martonvásár környékén, Baracskán, a 
Váli-völgyben. Első néprajzi cikkeit is erről a vidékről írta. 1990 nyarán egy közös gyűjtőút al-
kalmával bejártuk ifjúkorának helyszíneit: Martonvásárt, a ráckeresztúri Szent László-pusz-
tát, Tordast, Gyúrót. Büszkén emlegette, hogy Szent László-pusztáról levelezett Kassák Lajos-
sal, Remenyik Zsigmonddal, József Attilával, Illyés Gyulával. Innen nevezték ki 1943-ban a 
Kolozsvári Egyetem néprajzprofesszorává. 

Bodméren a községháznál Rácz Imre polgármester két adatközlővel, Csónaki István és 
Kiss Ferenc tősgyökeres bodméri lakosokkal várt minket. 

Héber, juhpogácsa , l ibadög le sz tő 
Gunda Bélát régóta foglalkoztatta a növényvilág és az ember kapcsolata. Több tanulmányt 

szentelt a Kárpát-medence ősi gabonaféléinek, vizsgálta a növénytermesztés kezdeteit az 
észak-amerikai indiánoknál is. Első kérdésként bodméri adatközlőinknek is azt tette fel, hogy 
termesztettek-e a faluban kabaktököt. Csónaki István és Kiss Ferenc felváltva beszéltek ka-
baktökről, amit Bodméren hébernek neveznek, a hordóból való borszívásra használták. Azt 
tartották róla, hogy csak a kétéves hébermag kel ki. Meg kell mosni, hogy kikeljen. Májusban 
vetették el a férfiak, mindig vasárnap. Amikor kikelt, fából állványt csináltak neki, a szára ar-
ra futott, kapaszkodott. Amikor a kis héberek a virágból kifejlődtek, gyakran megnézték, 
hogy az állványon szépen, egyenesen lógnak-e. Feliratot is karcoltak rá, amikor még zöld 
volt: „Borban az igazság!"' A megérett héber ősszel egy darabig a folyosón, az eresz alatt lógott, 
száradt, majd a nyitott kéménybe akasztották, megfüstölték, amitől szép barna színt kapott, 
és a szú sem esett bele. A kiszáradt és felfüstölt héberben már zörgött a mag. Mindkét végére 
lyukat vágtak, azon keresztül piszkálták ki egy vastag dróttal a magot. Azt állítják, hogy 62 
szem mag van egy héberben. A kabaktök héber nem törött el olyan könnyen, mint az üvegből 
készült lopó. 

Professzor úr azután a gyógyításra használt növényekről kérdezett. Csónaki István el-
mondta, hogy Bodméren a pikkelysömör ellen a juhpogácsa vagy más néven a libadöglesztő ne-

* Gunda Béla (1911-1994), számos néprajzos generáció nevelője, ez év karácsonyán lenne 90 esztendős. 
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