
Nagy költőnk. Vörösmarty Mihály az alábbi verssel búcsúzott tőle. 
Téged egek s csillagkoronák éjféli barátját, 
A föld fellegein túl rideg ormi lakót. 
Hogy közelebb jutnál, a csillagok ősura, téged 
Tittel! ohajtásid tűzseregéhez emelt; 
Ah de utánad gyász maradott. Most felmegy az útas, 
S nem leli. mellyel várt, lelke az égi gyönyört; 
Puszta halommá lön az imént meglelkesedett szirt, 
S néma jegy a csillag, mely megyen orma fölött. 

Irodalom: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeállította Gaz-
da István. Piliscsaba 2002. 153., 174. old. - Pelle Béla-Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága, Hgri Pedagógiai 
Főiskola Rvkönvve VII. F.ger. I%1. 593-615. old - Vargha Oomokosné-Kanyó Sándor: csillagkoronák éjféli 
barátja." Tittel Pál élete és működése. Bp. 1988. 19-35. old. - Vörösmarty Mihály: Összes költői müvei I. Bp. é.n. 
Sajtó alá rendezte Gyulay Pál. 55. old. 

Szecskó Károly 

„Feltett szándékom volt, hogy Romániába 
megyek, s ott is maradok../' 
A száz esztendeje született Líikő Gáborral 
beszélgetet t Mirk Szidónia-Kata 

• Életrajzát böngészve egész sor helységnévvel találkozhatunk. Hog)'an kapcsolódnak egymáshoz? 

- Hát. mozgalmas gyermekkorom jórészt apám mesterségéből következik. Apám. Becker Ádám ka-
tolikus vallású, német származású ember volt. Kezdő mérnökként került Kassára, ott ismerkedett meg 
anyámmal, a kálvinista magyar Lükö család Magdolna nevű leányával. Nemsokára áthelyezték Komá-
romba, s itt születtem én 1909 novemberében. Anyám nem tudott németül, apám sem beszélt velünk az 
anyanyelvén, azonban német kultúra iránti nagy tiszteletében, kicsi korunktól német kisasszonyt tartott 
mellettünk, s ahogy később elmondta, három évesen már „perfekt német" voltam. Az első világháború 
kitörése után a német kisasszonyok hazautaztak. így történhetett meg. hogy mire iskolába kerültem, tö-
kéletesen elfelejtettem német tudományomat. 

Kisiskolás koromban Trencsén városában éltünk. Apám a komáromi Magyar Királyi Kultúrmérnöki 
Hivatal Vágszabályozási Kirendeltségének volt a főmérnöke. A városban csak a hozzá hasonló állami 
tisztviselők és egyéb tanult emberek nem tudtak szlovákul. Gyerekeiket is próbálták megóvni a „tót 
szótól", hiszen az a parasztok nyelve, és nem illik az úri gyerekekhez. Az állami iskolában rájuk ragadt 
volna a többségben levő tót gyerekek nyelve, ezért a zsidó iskolába járatták őket. Negyedik osztályos 
koromig én is itt tanultam. Ekkor vonultak be a csehek, s jövetelükkel minden iskolában megszűnt a ta-
nítás. 

Apámat, mivel nem esküdött fel az új hatalomra, kiutasították, családjával együtt el kellett hagynia 
az országot. Menekültvonattal érkeztünk Budapestre, ahol rokonoknál kaptunk szállást. Az új kineve-
zését Gyulára kapta, de állását csak a románok kivonulása után foglalhatta el. 1920-ban. 

Gyula az időben Békés vármegye székhelye, nagy parasztváros volt. A grófi kastély és a szűk belvá-
ros körül két magyar, két román és egy német város terpeszkedett. Csak egy római katolikus főgimnázi-
um működött, melynek alsó osztályait kevés kivétellel parasztgyerekek töltötték meg. A gimnázium 
igazgatója és két-három tanára pap volt. a többi civ il. Igen tanulságos most felidézni őket emlékezetem-
ből. Siralmas társaság volt. nem érdekelte őket csupán a szülők társadalmi helyzete, rangja és nem utol-
só sorban nemzetisége. 

Én megrögzött rossz tanuló voltam. III. osztályban latinból és németből megbuktam, számtanból pe-
dig bukásra álltam. Ennek ellenére negyedik osztály végén nem tanácsoltak el. Apámra, de főleg nevére 
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való tekintettel beiratkozhattam az ötödik osztályba. Negyven diákból csak tizenketten maradtunk, s 
magyar tán egy sem volt. 

1925-ben apámat Pestre szólította munkaköre és én a VIII. kerületi Zrínyi Miklós reálgimnázium-
ban kezdtem a VII. osztályt. Kedvetlen, rossz diák voltam addig, csak itt tértem magamhoz valame-
lyest. Mondhatom, hogy az Úr különös kegyelméből, hiszen véletlenszerű elosztás révén. Karácsony 
Sándor osztályába kerültem. Félelmetesen tiszta levegője volt az osztálynak, amit a gyulai élmények 
után borzongató élvezettel szívtam magamba. Hát ilyen is van? - ámuldoztam. Két osztályt vezetett vé-
gig elsőtől nyolcadikig, 1919-től 1927-ig, mindkettőben két tantárgyat tanítva, magyar és német nyel-
vet és irodalmat. Ezen kívül tanított még latint, franciát, éneket rendes tantárgyként, zeneelméletet és 
magyar népdalokat rendkívüli tárgyként. Megszervezte és vezette az iskolai cserkészcsapatot, több 
éven keresztül irányította az önképzőkör munkáját. Hosszú délutánokat beszélgetett végig tanítványai-
val. megtárgyalva minden tantárgy nehezebb problémáit, mert tanáraink nagy része bizony itt sem volt 
különb, mint a gyulaiak. Sándor bátyánk - így szólítottuk Karácsony tanár urat - soha nem feleltette di-
ákjait, hanem csak beszélgetett velük. Ebből jobban tudta, ki hol tart. mint tanártársai egy-egy váratlan 
kikérdezésből. Osztályozni pedig így osztályozott: intőkonferenciák, illetve év végi minősítő konferen-
ciák előtt üres cédulákat osztott ki közöttünk: „írja rá mindenki a nevét és alája azt. hogy saját megítélé-
se szerint milyen jegyet érdemel, meg azt is, hogy ettől függetlenül milyen jegyet kér." Mikor össze-
gyűjtöttük a cédulákat, egyenként felolvasta őket és megkérdezte az osztályt, mi a véleménye róla. 

Igyekezett közösséggé formálni osztályát és szociális lényekké nevelni az individualista kamaszo-
kat. Szüleim örültek előmenetelemnek, de apám hamarosan féltékeny lett Sándor bátyámra. Elidegenít 
tőlem - mondta, mert ő mérnököt szeretett volna nevelni belőlem, engem pedig az irodalom kezdett ér-
dekelni. 

• Kevesen tudják, hogy Ön csak tizenhét éves korában vette fel a Ltikő vezetéknevet. Hogyan jutott 
erre az elhatározásra? 

Rájöttem, csalom a világot, ha német névvel szerepelek. Nem kívántam élvezni azokat az előnyöket, 
amelyek ebből származtak. Magyarnak éreztem magam, s magyar nevet akartam viselni. 

• Hogyan fogadták döntését szülei? Nem ellenezték? 
Ellenezni, nem ellenezték, de apámnak azért rosszul esett. Elmesélte, hogy fiatal korában neki is 

megfordult a fejében nevének magyarosítása, ám ha akkor nem másította meg, öregkorára már nem 
fogja. Konkrét elképzelésem nem volt, hogy mire változtassam, tőle származott az ötlet, hogy akkor 
legalább anyám leánykori nevét vegyem fel. Szegény kétlelkű ember volt, bár ő is magyarnak vallotta 
magát, fájt neki az én magyarságom. Úgy érezte, megtagadom öt. pedig én csak magyar akartam lenni, 
magyar névvel. 

• Visszatérve a gimnáziumi évekre, gondolom, az utolsó két év szerepet játszott a pályaválasztásában 
is. 

Karácsony Sándor tanítványaiként az iskolás papirostudomány hasznos élettapasztalattá lett szá-
munkra. Minden nyáron más-más vidékre vitt táborozni, s ott nem csak a tájjal, hanem az emberekkel is 
igyekezett megismertetni minket. Délutánonként társalgás formájában igyekezett tudatosítani bennünk 
a tanulás célját, a felkészülést leendő szerepünkre. Lassacskán kialakult körünkben az a vélemény, hogy 
Magyarország népének és diákságának siralmas állapotán csak céltudatos iskolai munkával lehet vál-
toztatni. Elsősorban jó tanárokra van szükség, akik helyesen tájékoztatják és tettre kész emberekké ne-
velik ifjúságunkat. így hát tanári pályára készültünk valamennyien. Amint már említettem korábban, az 
irodalom vonzáskörébe kerültem, s 1928-ban a bölcsészkar magyar-német szakára jelentkeztem. 

• Érdekes társítás, hiszen vallomása szerint a német nem ment valami jól. 
Hát. igen. Akkor sem és azután sem sokkal jobban, pedig eltökélt szándékom volt behozni lemara-

dásom. Hiába mentem két nyáron is egy-egy hónapra Németországba német szóra, a gyermekkori „per-
fekt" németségemet nem sikerült felelevenítenem. 

• Akkoriban kellett felvételizni? 
Kelleni kellett, de engem ajánlással vettek fel. Szerencsém volt ekkor is, meg később is. Bóka Laci. 

aki osztálytársam volt a gimnáziumban, sőt padtársam is, pártfogásába vett. Akkorra ő már bevágódott 
a nyelvtudományok nagy professzoránál, Gombocz Zoltánnál, s együtt jártunk hozzá órákra. Egy idő 
után én is a „kedvencek" közé tartoztam, jelesen kollokváltam tantárgyaiból, ami akkoriban ritkaság-
számba ment. A professzor úr finnugor és magyar nyelvészetet tanított, nagy hangsúlyt fektetve a ma-
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gyar nyelv történetére. Amúgy meg együtt szerkesztette Melich Jánossal a Magyar Etymologiai Szótárt 
(tudtommal ezek a munkálatok félbemaradtak az 1940-es években). 

• A német mellett tanult még más nyelveket is? 
A német szak mellé a franciát is felvettem, de franciául még annyit sem tudtam, mint németül. 

Gombocz tanár úr óráin világossá vált számomra, hogy a finnugor nyelvészeti kutatásokhoz szükséges 
az orosz nyelvtudás is. Tehát elkezdtem oroszul is tanulni. Ez már sokkal jobban ment, mint a francia. 
Másodév elején pedig kezdtem a román nyelv iránt is érdeklődni. 

• Honnan eredeztethető ez az érdeklődés? 

Hát, a románok iránt már Gyulán, kisgimnazista koromban is érdeklődtem, de Ady és Bartók hatása 
alatt megszerettem őket, és igen kívántam közvetlenül is megismerni. Az apámmal való feszült viszo-
nyom és az országban uralkodó reménytelen helyzet következtében, feltett szándékom volt. hogy Ro-
mániába megyek, s örökre ott is maradok. A román államtól és annak uraitól nem vártam én jobbat, elég 
rossz hírét költötték annak Magyarországon. A népe érdekelt. Elhatároztam, hogy megtanulom nyelvü-
ket, gyönyörű dalaikat és megismerem háziiparukat. 

• Volt-e valaki, aki támogatta elképzelését? 
1930-ban Teleki Pál Györffy Istvánt bízta meg. hogy néprajzi előadásokat tartson a bölcsészkaron, 

aki addig a közgazdasági egyetemen adott elő. Györffy kurzusaira kezdtem járni, s egyik előadása után 
megvallottam neki. hogy Romániába készülök. Tanácsot kértem tőle. mondjon nekem valamit, hogy 
mivel foglalkozzak. Hát. megörült nagyon, lecsapott rám. Ilyen embert keresünk - m o n d t a a k i romá-
nul akar tanulni, oda akar menni. 

De hogyan megyek ki - kérdezte kapok ösztöndíjat vagy támogatnak szüleim? Felvilágosítottam, 
hogy szüleim még semmit sem tudnak tervemről, s nem is számitok segítségükre. Erre ő egyből felaján-
lotta. hogy szerez nekem stipendiumot, de ajánlatát nem fogadtam el. 

• Miért? 

Úgy gondoltam, nem igazán néztek volna rám jó szemmel, mint hivatalos kiküldöttre. E gyanúm 
utólag be is bizonyosodott. 

• Végül saját költségén utazott ki? 
Hát, miután Györffy helyeselte tervem, el mertem kottyantani otthon is, hogy mire készülök. Ko-

moly pártfogónak számított, s így apámnak sem volt semmi ellenvetése. Meglepetésben volt részem, 
amikor felajánlotta, hogy fedezi költségeimnek egy részét is. Akkoriban jelent meg nálunk apám egyik 
régi jó barátja. Oprean Rudolf, akivel együtt dolgozott Komáromban. Oprean bácsi Hunyad megyei ro-
mán ember volt, s a nemzetközi vízügyi tárgyalásokon ő képviselte Romániát. Egy ilyen tárgyalásra ér-
kezett Budapestre, s minket is felkeresett. Elmeséltem neki. hogy a románokkal szeretnék foglalkozni, 
ki szeretnék menni nyelvet tanulni, megismerkedni az ottani viszonyokkal. Nagyon megörült neki. fel-
ajánlotta. bármiben és bármikor segít, ha szükségem lesz rá. Én pedig kihasználva rögtön ezt a lehetősé-
get, megkértem, szerezze meg nekem Bartók 1913-ban kiadott Bihar megyei gyűjtését, ami Bukarest-
benjelent meg. Megígérte, s pár héten belül már tanulmányozhattam is a kötetet. 

• Mikor jutott ki Romániába? 
1931 nyarán mentem ki először, hajói emlékszem június elején érkeztem Bukarestbe. Első dolgom 

volt. hogy felkeressem Oprean bácsit a Ministerul luerärilor publice épületében. Rögtön mellém rendelt 
egy bánáti magyar gyereket, hogy segítsen eligazodni a városban. Akkor még nagy szükségem volt tol-
mácsra, hiszen csak pár szót tudtam románul, s jól esett, hogy ilyesmire is kiterjedt apám barátjának fi-
gyelme. 

• Tudtommal az egyetemre is beiratkozott... 
Igen. de csak ősszel, a tanév kezdetén. S mivel addig sem akartam tétlenül ülni, elhatároztam, hogy a 

nyarat az oláh nyelv tanulásával fogom tölteni. A bánáti gyerek elkísért az egyetemre, ahol Gusti pro-
fesszor egyik tanítványa fogadott, ő volt az egyetem titkára, s felajánlotta, hogy beirat a Välenii de 
Munte-i nyári egyetemre. Kitöltötte a szükséges iratokat, én másnap pedig már úton is voltam. Érkezé-
sem után jelentkeztem a rendőrségen, majd pedig szállás után kellett nézni. Fogadóim tábori szállás-
helyre akartak vinni, de kértem őket. hogy ha lehetséges, a faluba helyezzenek el családoknál. Végül 
egy cigány kovács fogadott be. s ennek a tizenhat éves fia lett az én „nyelvmesterem". Nagyszerű iskola 
volt. a gyermeknek kitelt az idejéből és élvezte is, hogy taníthat egy felnőttet. Mondhatom, hogy a gyer-
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meknyelvböl nőttem bele a román nyelvbe. Könyvekből ez soha nem sikerült volna. Nyár végén csak 
csodálkoztak a szabadegyetem diákjai, hogy milyen gyorsan megtanultam nyelvüket. 

• Ősszel visszatért Bukarestbe... 
A latin nyelven kiállított távozási bizonyítvány, amit elindulásomkor kikértem az egyetemen, ele-

gendő volt a beiratkozáshoz. Kezdtem bejárni az előadásokra, de hát nem értettem egy kukkot sem, 
mert egészen másképp beszéltek. Ekkor jutott eszembe a Välenii de Munte-i házigazdám, aki egyszer 
elpanaszolta nekem, hogy hiába hallgatja a rádiót, nem ért majdnem semmit belőle. Mondogatta is 
gyakran, hogy az urak nyelvén soha nem fog tudni értekezni. Ugyanebbe a helyzetbe kerültem én is, 
úgyhogy jobbnak láttam egy ideig felfüggeszteni az óralátogatást. 

• Mihez kezdett ezek után? 
Könyvtárba kezdtem járni. Az akadémiai könyvtár annak idején a Calea Victoriei-en volt. Idejártam 

a legszívesebben, a személyzet nagyon jóindulatú volt, segítettek, eligazítottak a keresésben. Nagysze-
rű könyvekre akadtam, nemcsak román, hanem bolgár meg orosz kiadványokat is böngésztem. Élvez-
tem az óriási népdalgyűjteményeket, ezeket bújtam heteken keresztül. Az egyetemi könyvtárba egyet-
lenegyszer tévedtem be, de nem találtam meg a keresett anyagokat, s utána már nem volt kedvem oda-
menni. Pár heti olvasás, tanulás után pedig megpróbálkoztam ismét az egyetemi előadásokkal. 

• Kikhez járt órára? 
A nyelvjárások előadója volt a közismerten aromán származású Tache Papahagi. akinek édesapja is 

nyelvészprofesszor volt. Az egész román nyelvterületet bejárva nyelvjárási szövegeket gyűjtött, gyö-
nyörű fényképfelvételeket is készített. Az ő szemináriumi előadásaira jártam. Műveit saját költségén 
adta ki román és francia nyelven, három kötetben. Év végén nekem is ajándékozott egy példányt. Be-
néztem még Ovidiu Densu§ianu óráira is, aki már nagyon idős volt, de nem sokat értettem előadásaiból, 
s így elmaradtam tőle. Amúgy nyelvészetet és etnográfiát adott elő. 

• A Szociológiai Intézet szemináriumaira is járt? 
Hát, persze. A nyári egyetemen már megismerkedtem néhány Gusti-tanítvánnyal, és később is tar-

tottam velük a kapcsolatot. Dimitrie Gusti szociológiai kurzusai foglalkoztak leginkább néprajzi tanul-
mányokkal. nyilván más szempontok alapján, mint az összehasonlító etnográfia. Ezek a szempontok 
egyetemesebbek, szélesebb körűek voltak. 

Gusti professzornak köszönhetem, hogy 1931 karácsonyakor Cornova besszarábiai falu, majd 1932 
májusában Drägu§i. Fogaras megyei falu tanulmányozása alkalmával én is részt vehettem a kutatásban. 
A besszarábiai út során közeli kapcsolatba kerültem Henri Stahllal is, aki a professzor egyik kedvenc ta-
nítványa volt. Dräguifi-ban egy hetet töltöttem mindössze, s be kell vallanom, hogy nehéz szívvel utaz-
tam tovább, mert beleszerettem egy román kislányba. Moldvából írtam neki levelet, de sajnos válasz 
azóta sem érkezett. 

• Hogyan került kapcsolatba Constantin Bráiloiuval? 
Majdnem minden nap sétálgattam a Calea Victoriei-n. s egyik alkalommal felfedeztem a könyves-

bolt kirakatában egy román népdalgyűjteményt. Megvettem és elküldtem Lajtha Lászlónak, aki azt írta 
vissza, hogy nem komoly kiadvány, de ha népdalokkal akarok foglalkozni, akkor feltétlenül keressem 
fel Bräiloiut, s kérjek tőle tanácsot. A nyári egyetemen én is feljegyeztem egy pár népdalt, ezeket ma-
gamhoz vettem, s a Román Zeneszerzők Egyesületénél felkerestem. Megmutattam gyűjtésemet, el-
mondtam, hogy nem tudok még elég jól románul sem, meg kottát olvasni sem. de mindenáron meg sze-
retném tanulni. Ezt követően majdnem minden héten ott voltam nála. s lassacskán megtanultam a kotta-
olvasást. Nagyon segítőkész ember volt. Egyik alkalommal azzal fogadott, hogy ha mindenáron gyűjte-
ni akarok, menjek Moldvába, ott vannak magyarok is, románok is, s mindeddig nem foglalkozott velük 
senki. 

Nem ragadtatott el egyáltalán ez az ötlet, ki is jelentettem, hogy én bizony nem megyek. Pár héttel 
később kaptam Györffytől egy dörgedelmes levelet, hogy hogyan utasíthattam vissza egy ilyen ajánla-
tot. hiszen más nem juthat ki oda, főleg, ha magyar. „Megparancsolta", hogy menjek el. Végül úgy dön-
töttem. hogy tanárom kedvéért kiutazok, maradok egy-két hetet, s aztán saját dolgommal foglalkozom 
tovább. Hát, az egy-két hétből több hónap lett. 

• Mit lehetett tudni akkoriban a moldvai magyarságról? 
A legszűkebb tudományos körökben ismeretes volt Domokos Pál Péter könyve, valamint Veress 

Sándor gyűjtése. 1931 -ben jelent meg Veress Sándor beszámolója is az Ethnográfiában, de őszintén be-
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vallom, hogy nem keltették tel érdeklődésemet akkor. Én a román népet és kultúráját szerettem volna 
megismerni. 

• Személyesen is ismerte őket? 
Igen. Sajnos Domokos Pál Péterrel már az elején elromlott a kapcsolatunk, mert zokon vette, hogy 

néhány, általam alaptalannak tartott következtetését megkritizáltam. Népdalgyűjtésével és útjain szer-
zett megfigyeléseivel jelentős érdemeket szerzett, viszont a csángóság múltjára vonatkozó ítéletei kriti-
ka nélküliek, másodkézből valók (tévedései főleg Aunertől származnak). Veress Sándorral egy közös 
moldvai utat is terveztünk 1933-ban. amiből aztán csak a terv maradt. Sándor nem tudott románul, s ar-
ra számított, hogy segítségemmel eredményesebben járhatja meg Moldvát. 

• Hogyan készült a gyíijtőútra? 
Első dolgom az volt. hogy megszerezzem a Dic(ionarul Geografic köteteit, melyeket a századfordu-

lón adtak ki, vármegyékre lebontva. Ezekből kinéztem és kiírtam minden olyan települést, ahol magyar 
lakosság volt feltüntetve, s az adatok alapján készítettem egy térképet is. Az akadémiai könyvtárban 
utánanéztem néhány történeti forrásnak, de a szakirodalom és a források alaposabb tanulmányozására 
csak a gyűjtőút végén került sor. 

• Mennyi időt töltött Moldvában? 
Két ízben jártam ott. első utam alkalmával. 1932-ben négy hónapot töltöttem, májustól augusztusig, 

a második alkalmával, 1933-ban pedig három hónapot. 
• Mi késztette a második gyüjtőútra, hiszen csak pár hétre tervezte az egész tanulmányutat? 
Az első utam végén, miután visszatértem Bukarestbe, született meg az a gondolat, illetve terv a fe-

jemben. hogy el kéne készíteni a moldvai csángóság monografikus néprajzi ismertetéséi, hiszen a nyel-
vük és zenéjük kivételével, népi kultúrájuk teljesen ismeretlen volt. Másodsorban a moldvai csángóság 
etnikumának problémája kezdett foglalkoztatni, s nem utolsó sorban pedig nagyon megszerettem az ot-
tani embereket. Eletem egyik legszebb időszaka volt. 

• Kérem, meséljen moldvai útjairól, élményeiről... 
1932 májusában indultam Drágu§i-ból s első állomásom Hu$i városa volt. ahol a katolikus papnál 

szálltam meg. Mindössze három napot töltöttem itt, csupán Oprean bácsi pénzküldeményét vártam be. 
Innen a Prut mentén északra tartottam, s Räducäneni falut érintve érkeztem Jászvásárra, s onnan lazu 
Porcului-ba. Nagyon nehezen lehetett megközelíteni a falut, mivel a határában folydogáló patakon nem 
volt semmiféle átjáró, híd. Szerencsémre megjelent egy pár falubeli ember, s megmutatták azt a kes-
keny pallót, ahol át tudtam kelni. Érdekes, hogy a „punte" latin eredetű kifejezést használták, nem a 
szlávos „podul"-t. A faluban nagy on gyanús szemekkel néztek rám. mit akarhat itt ez az ember. Cipel-
tem magammal fényképezőgépet is. s ebből arra következtettek, hogy nem lehetek más, csak a „mozis 
ember". Szálláskeresés közben kezdtem kérdezősködni, érdeklődni magyarok felől, s elmondtam, hogy 
én is magyar vagyok. „Hát mink vagyunk azok"- mondták, de nem tudunk jól magyarul, inkább romá-
nul beszélünk. Szállást végül egy öreg házaspárnál kaptam. A házigazda. Kocsor Demeter szüleivel 
még magyarul beszélt, de felesége már csak románul tudott. Szülei a harmadik házban laktak, idejár-
tam át minden nap. Ők vigyáztak a gyerekekre, akik szintén gyönyörűen beszéltek magyarul. Két hétig 
maradtam itt. Elég sok minden ragadt rám a moldvai nyelvjárásból is. amivel itt szembesültem először. 

Kocsor Demeterék Jugánba irányítottak, ahonnan nagyszüleik áttelepültek Jázu Porkulujba. Szépvá-
rosban kiszálltam a vonatból, s onnan kocsival mentem át. Útközben Farkasfalvát is érintettem. Késő 
estére találtam meg a falut, ahol a mezőcsősz a kántorhoz irányított. Teljesen elrománosodott település 
volt, már senki nem tudott magyarul, de a település szerkezete felkeltette érdeklődésem. A hegyoldal te-
tején volt egy kapu, ami tulajdonképpen a falu bejárata volt. Innen ágaztak szét az utcák. lefele. A 
völgyben kaszálók voltak, meg egy patak folydogált. A patak másik partjától pedig több utca ment fel-
fele. melyek egyesültek a másik hegy tetején egyetlen kapunál. Később katonai térképekről lemásoltam 
és vázlataim alapján rekonstruáltam a falu településszerkezetét. Pontosan az. ellenkezője volt annak, 
amit aztán Jugánban találtam. Itt a falu közepéről ágaztak szét az utcák. 

Szekérrel indultam tovább, s Jugánba tartva áthajtottunk Merszefalván is. Jugánba érkezve derült ki. 
hogy nagy vétséget követtem el. mert Merszefalván nem jelentkeztem a csendőrségen. Akkor oda tarto-
zott Jugán is. Kocsor rokonánál. Besztág Jánosnál kaptam szállást, de este már jöttek is utánam a csend-
őrök. Közölte a plutonier úr. hogy azt a parancsot kapta, hogy kísérjen be a városba. Harmadnapon 
megérkeztünk Szabófalvára. ahol átadtak az ottani csendőrségnek, de este lévén már nem indultunk to-
vább. Másnap végre megérkeztünk Romanba. ahol a csendőrség főnöke kioktatott, hogy nem tűrnek 
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semmiféle csavargókat a megye területén. Megmutattam neki a minisztériumi ajánlólevelemet, s nagy 
nehezen elengedett. 

Románból elindultam gyalog vissza Szabófalvára, útközben felvett szekerére egy ottani magyar em-
ber. A faluban nagyon nehezen ment a szálláskeresés, mindenhol a mezei munkákra hivatkozva elutasí-
tottak: „dologidő van most, nincs időnk magával foglalkozni". Végül, mivel már szinte megbarátkoz-
tam a csendőrökkel, hozzájuk kérezkedtem be egy éjszakára. De másnap ugyanúgy jártam, senki nem 
akart befogadni házába, s harmadnap a csendőrség épületéből is távoznom kellett, mert megérkezett a 
kapitány. A kántorhoz irányítottak, aki mindjárt azzal fogadott, hogy ő nem tud magyarul, de befogadni, 
befogad. Romános neve volt, Cretu. s akkor még nem gondoltam, hogy ettől még lehet magyar is. Né-
hány nap múlva betévedtem a kovácsműhelybe, s beszédbe elegyedtem a kováccsal. Kérdi, hogv kinél 
lakom, mondom a kántornál. „ - S beszél magával magyarul?" Mondom, hogy az nem tud. hogy beszél-
ne. „ - Már hogyne tudna a gazember, hiszen a bátyám!". Hazatérve persze nem firtattam a dolgot, örül-
tem, hogy szállást adott. 

A falu egyik vége az eredetileg egy másik falu volt, Lökösfalva, az oklevelekben is külön szerepel-
nek, s az ottani lakosok már nem tudtak magyarul, teljesen elrománosodtak. Szabófalván viszont min-
denki beszélte a nyelvet. Két hétig lehettem ott. s a második hét vége fele derült fény arra. hogy miért is 
nem akartak engem befogadni érkezésemkor. Több helyen is említették akkor, hogy nem tudnak nekem 
csirkét sütni. Csodálkoztam, hiszen nekem nem voltak ilyen elvárásaim. Elárulták aztán, hogy előttem 
járt még valami tudós ember, akinek külön kellett csirkét sütni, mert olyan kákabélű volt, hogy nem tu-
dott mindent megenni. Hazautazásom után egy pár évvel jöttem rá, hogy ez a bizonyos kákabélű Veress 
Sándor volt. 

E két hetet nem zártam valami nagy eredménnyel, zenei anyagot nem sikerült gyűjtenem, magyarul 
nem nagyon tudtak danolni. Rajzokat készítettem az épületekről, kapukról, melyeknek díszítései ragad-
ták meg főleg figyelmem. 

Innen Kelgyestre mentem át. s Carol Mártinaséknál szálltam meg. Mindenki tudott magyarul, s én 
olyan szamár voltam, hogy nem énekeltettem őket. Ugye, Jugánban és Szabófalván nem sikerült, gon-
doltam, akkor itt sem fog. Még most is bánom, de inkább szidom magam emiatt. 

Kelgyestről Bargavánba mentem, ami már másik megyéhez tartozott. Okulva a merszefalvi 
hercehurcától, elutaztam Piatrara bejelentkezni a megyei csendőrségre. Másnap már vissza is érkeztem 
a faluba. A lakosság fele arányban oszlott meg az ortodox és a katolikus egyház között. A katolikusok 
közül egy páran még tudtak magyarul, de csak az idősebbek, a fiatalok körében nem nagyon hallottam 
magyar szót. Ehhez a faluhoz kötődik azonban a „nagy felfedezésem", hogy a kendert pácolják. Később 
külön tanulmányt is írtam erről. Pár napig maradtam, legyeztem még egy-két egyházi ének dallamát, s 
továbbálltam. 

Román városát érintve Bákóba utaztam. Első dolgom itt is az volt. hogy jelentkeztem a rendőrségen. 
A rendőrtiszt nagyon rendesnek tűnt, kitöltöttük a papírokat, s a végén kezdte nekem magyarázni, hogy 
ő is a csángókkal foglalkozik, s higgyem el, ezek nem magyarok, hanem kunok. Biztos provokálni 
akart, így jobbnak láttam nem vitatkozni, s minél hamarabb odébbállni. 

Bákóból Kalagorba érkeztem. Nagy ünnep volt számomra, hogy első szóra danoltak nekem a lá-
nyok. Legtöbbet Buták Rózsit meg az Illyés ácsmester két lányát, Nyicát és Katvit énekeltettem. 
Butakéknál laktam mindvégig, nagy méhesük volt. nagy szőlőjük. A házigazda bíróviselt ember volt 
már. Később Balla Péter pletykálta el, hogy az Antonescu-kormány alatt töltötte be ezt a tisztséget, ami 
nem volt szimpatikus sem a magyarok, sem a románok szemében. A másik „nagy felfedezésem" ehhez 
a faluhoz kötődik. A régi leány és menyasszony hajviseletet rekonstruáltuk. A három énekesem segített, 
beszerezték a szükséges szalagokat, s nekiláttunk. A hajukat kétféle fésülték, egy-egy csomóba megkö-
tötték, s drótra ráfonták. A drótot meghajlítva, ellenkező irányba, félkörívbe felkötötték, szalaggal és 
üveggyönggyel díszítették. 

Rózsi édesanyja megmutatta, elővette nekem a régi bundáját, de akkor nem tűnt fel. hogy milyen 
minta is van rajta. Csak az 1970-es években jöttem rá. miután már tanulmányoztam a honfoglalás kori 
művészetet, hogy egy ősi motívumot, Emese álmát ábrázolja. 

Innen Bogdánfalvára mentem. A bírónál kaptam szállást. Ő volt az egyetlen ember Moldvában, aki a 
cs helyett c hangot ejtett, de csak azért, mert sejpített. A falu felső részén már oláhok laktak. Az alsó fe-
lében, ahol két patak összefolyik, a Dámok és Bukila. volt egy gyepes rész szabadon, ahol esténként a 
lányok összegyűltek. Rövid idő után már rendszeressé vált az esti énekelgetés. Itt gyűjtöttem talán a 
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legtöbbet. Fiatal lévén nézegettem közben a lányokat, ki is néztem egyet. Bálán Ilonkát, akit tán el is 
vettem volna, ha ott maradok. 

Vele történt meg. hogy éneklés közben el akartam kapni a karját, de ő azt hitte, hogy a bezerét' aka-
rom letépni, ami ugye a felső testét csupasszá tette volna, s elfutott. 1956-ban ismét találkoztam vele. 

A többi faluban csak pár napot töltöttem. Jártam Diószénen. Klézséről kiutasított a csendőr. 
Lészpeden néhány balladaszöveget írtam le. de a dallamot nem tudtam megtanulni, nem volt elég időm. 
itt még feljegyeztem újabb dallamokat is a fiatalabbaktól. 

El akartam jutni Kalugarénbe is. felmentem ismét Románba, s onnan Balusesten átjutottam a falu-
ba. Vasárnap érkeztem, mindenki ünneplőben volt s én kezdtem tenyképezkedni. Hát. mit ad Isten, is-
mét a csendőrségen kötöttem ki. Kiderült, hogy másnap tartották a képviselőválasztást, de az erdélyi 
pártokat kitiltották, engem pedig valami propagálónak néztek. Egy öreg nénihez mentem át a szomszéd 
faluba, Juráskó Pojánájára. Ez már nem székely, hanem magyar falu volt. Eddig jutottam 1932-ben. 

• Második alkalomkor merre járt? 
1932 őszén már vissza szerettem volna térni, de csak Újévre érkeztem meg. Jugánban. Kalugaron és 

Bogdánfalván töltöttem azt a pár hónapot. 

• A tatrosvidéki székely településéken nem fordult meg... 

Hát útitervem része lett volna, de e tervet nem követhettem végig. 

• Miért? 
Az egésznek egy ártatlan levelezőlap volt az oka, amit az egyik házigazdám tia írt nekem Bukarest-

be. s érdeklődött a magyarországi politikai helyzetről, pontosabban a revíziós törekvésekről. Én nem is 
láttam a képeslapot addig, míg be nem vittek a csendörségre. Bogdánfalván tartóztattak le. innen 
Bákóba. Bákóból Jászvásárra, s Jászvásárról a fővárosba hurcolásztak. A több hetes kihallgatás ered-
ménye pedig az lett, hogy kiutasítottak az országból. A gyűjtést azóta sem folytathattam. 

• Járt még utána Romániában? 
Igen. 1946-ban egy pár napra, s 1956-ban ösztöndíjjal egy hónapra sikerült kijutnom. Ekkor jártam 

utoljára Moldvában. Néhány ismerősömet kerestem fel csupán, gyűjteni, nem nagyon gyűjtöttem. 

• Visszatérve Budapestre, befejezte eg)'etemi tanulmányait? 
Igen, 1933-ban sikerült megszereznem a diplomát. Györfíynek köszönhetem ezt is, hiszen az ő köz-

benjárása nélkül nem adták volna ki Bukarestben a leckekönyvem. Ennek birtokában el tudtam ismer-
tetni a Romániában töltött két évet. így nem kellett újrajárnom. Györffv nagyon méltányolta addigi te-
vékenységem. az egyetem után ő neveztetett ki a debreceni múzeumba, s ö bátorított a doktori dolgozat 
megírására is, mely tulajdonképpen moldvai gyűjtő utam eredménye is egyben. 

• A dolgozat 1936-ban jelent meg A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarság-
gal címmel. A téma korábban elhanyagolt vizsgálatának lendületet adott e tanulmány, hiszen nemcsak 
sok újat tudott feltárni, hanem elődjeinél mélyebbre hatolt, távolabbi összefüggéseket világított meg. 

D o l g o z a t o m b a n , amint már korábban emlí te t tem, a moldvai c s á n g ó s á g e tn ikumának p rob lémái t 
igyekez tem t isz tázni , valamint választ kerestem arra. hogy egységes-e h a g y o m á n y o s ku l tú rá juk és me-
lyik m a g y a r v idék kul túrájával f ü g g össze. 

• Milyen következtetésekre jutott? 
Gyűjtőútjaim és kutatásaim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a moldvai magyar etnikum 

történeti, nyelvészeti és néprajzi szempontból nem egységes. Munkámban a fő hangsúlyt a székely és a 
nem székely elemek megkülönböztetésére fektettem, s ennek alapján két csoportba soroltam őket. 
Megnevezésükre saját nevüket tartottam a legalkalmasabbnak. Székelyföldhöz legközelebb eső Tatros 
vidéki, valamint néhány távolabbi, de kétségtelenül Székelyföldről települt csoport következetesen szé-
kely néven különböztette meg magát a magyarságon belül. Románvásár és Bákó környékén viszont 
senki nem nevezte magát székelynek, csak magyarnak. így a két csoportot moldvai-székely és mold-
vai-magvar néven különböztettem meg. 

• Ön azonban nemcsak néprajzi és nyelvészeti, hanem földrajzi és történeti érvekkel is elkülönítette 
egymástól. 

1 Az ing nyakának megkötésére szolgáló kenderszál. (Szerk.) 
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Valóban különös gondot fordítottam a csángóság csoportjainak földrajzi helyzetére és a betelepülési 
folyamatokra, melyek szoros összefüggésben állnak egymással. Ezen ismeretek hiányában lehetetlen 
lett volna a moldvai csángóság nyugati, pontosabban erdélyi kapcsolatait kijelölni. 

A moldvai-székely telepek a Tatros völgyében, Beszterce torkolata vidékén és Szucsáva völgyében 
helyezkednek el. Az első a legnagyobb és legősibb csoport a három közül, tatrosvölgyi székely falvak-
ról már Bandinus is tudósít. Jernev és Weigand pedig székelyeknek nevezik a vidék magyarságát. 

A moldvai-magyarok a Szeret völgyében két csoportban, a Beszterce és a Moldva torkolatánál, vala-
mint a Szeret völgyétől keletre, a Miletin völgyében laknak. Ezek a csoportok földrajzilag nem függe-
nek össze Székelyfölddel, s eredetük mindig problematikus volt. Demográfiai szempontból a Román-
vásár vidéki magyarság volt a legerőteljesebb, hiszen a XVIII. századtól a XIX. század közepéig több 
ízben is rajokat bocsátott ki magából. A XVIII. végén déli irányba, a Szeret bal partján falvak egész so-
rát alapította, a XIX. században pedig északkelet fele. Jász megyébe. Bákó vidéke a XVIII. végén két 
ellentétes irányú magyar népmozgásnak volt a célpontja. A délnyugat felől érkező székelyek külső 
kényszer következtében jöttek idáig, az északról érkező moldvai magyarok pedig a túlnépesedés miatt. 
Jerney szerint mindkét csoport főleg a Szeret bal partján telepedett le. de székely elemek a jobb parti 
magyar falvakba is átszivárogtak. A Románvásár vidéki magyarság nagyobb lélekszámú lehetett már a 
XV. században is a Bákó vidékinél, mert az oklevelek több magyar falut említenek erről a területről. Eb-
ből arra következtettem, hogy a XVIII. században tapasztalható számbeli különbség igen régi keletű, s a 
moldvai-magyar elem súlypontja mindig észak fele hajlott. 

• Toponímiai vizsgálatai megerősítették, feltevését... 

A magyar eredetű helynevek alapján a Moldva és a Beszterce folyók középső és felső folyásának 
XIV-XV. századi lakosságát jórészt magyarnak kell tartanunk. Főleg Moldvabánya és Karácsonykő 
környékén volt nagyszámú, ahol első települőnek kell tartanunk, hiszen a legnagyobb földrajzi egysé-
geket ő nevezte el. Például a Molna pataknév a magyar malomból. Deleleu hegytető a delelőből. Halmú 
a halom köznévből származtatható. A falvak többsége szintén magyar nevet visel ezen a vidéken: 
Giulesti - Gyula, Leucusesti - Lökösfalva. Lucacesti - Lukácsfalva. A magyar eredetű helynevek fel-
vezetnek egészen a két folyó forrásáig (Peták - patak. Demacusa - Domokos). 

• A kultúrkör-elmélet alapgondolata az a feltevés, hogy az emberiség a kultúrelemeket csak egyszer 
találja fel, s azok forrásuk helyéről vándorlása útján terjednek el. !gy az egymástól távoli területeken 
előforduló és nagy obb számban megegyező kultúrelemeket közös forrásra vezeti vissza. Ön szerint a 
moldvai-székely és a moldvai-magyar elemek néprajzi szempontból két különböző kultúrkörbe tartoz-
nak, az előbbi a marosvölgyi, vagy székely, az utóbbi pedig a szamosvölgyi kultúrkör tagja. Milyen kul-
turális elemek egyeztek, melyek hívták fel figyelmét a moldvai-magyar és a szamosvölgyi magyarság 
kapcsolatára? 

A magyar eredetű helynevek ismeretében következtettem arra. hogy a moldvai-magyar csoportok 
kisebb-nagyobb térbeli megszakításokkal a Szamos- és a Tisza-völgyi magyarsággal is kapcsolatban 
voltak. Közvetlen Szamos-völgyi összeköttetései csak a XVI. század folyamán szakadtak meg. amikor 
magyar lakói eloláhosodtak. Kétségtelen, hogy a Szamos-völgvi kultúra elemeinek egy része északke-
letről jött Moldvába, más része pedig a Felső-Tisza vidékéről, a borsai és borgói hágókon jutott ki. A 
moldvai magyarságot történészeink addig különféle helyekről. Székelyföldről, Szlavóniából származ-
tatták. a Szamos völgye elkerülte figyelmüket. A kulturális kapcsolatok értékeléséhez természetesen is-
mernünk kéne egészében a kultúrkép kialakulását, a kultúrelcmek történetét, de ez irányú ismereteink 
nagyon hézagosak. Kultúrtörténeti tényekre csak összehasonlítások alapján következtettem. Megma-
gyarázni egyelőre nem tudjuk, csupán utalhatunk a párhuzamos jelenségekre. 

A székely nyelvjárásoktól eltérő moldvai-magyar sajátságok egy része - ezés, azás - szervesen 
összefügg a Szamos-völgyi és felső-Tiszai nyelvjárásokkal. A szókészletek összehasonlító vizsgálatá-
ból a szütküt emelném ki példaként. A moldvai-magyarok szütkünek nevezik keskeny, hosszúkás, rö-
vidkantáros szőrtarisznyájukat. E név Magyarországon is elterjedt szütyő alakban. A székelység és a 
moldvai-székelyek nyelvében ismeretlen a szó, Erdélyben a Szilágyságban és Kalotaszegen található 
meg. A moldvai-magyar szütkü pontosan megfelel a szilágysági szütykőnek. A név tehát Szamos völ-
gyéből került Moldvába, legkésőbb a XVI. század elején, a felső-moldvai magyarság eloláhosodása 
előtt. 

A moldvai-magyar kemencék és kandallók formális szempontból szabályosan különböznek a szé-
kelyföldiektől, a szamosvölgyiekkel ellenben egyeznek (a sípkéménv elterjedési köre is ezt támasztja 
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alá). A leveleskapu nagyjából ugyanazon a területen ismeretes, mint a sípkémény és az ezés. ezért felté-
telezem. hogy szintén a Felső-Tisza mellékéről került Moldvába. 

• Korábban említette, hogy a doktorátus megszerzése után Debrecenbe keriitt. 
Györffv akkoriban tagja volt a Nemzeti Múzeum igazgatótanácsának. Az ő feladatuk volt. hogy a vi-

déki állásokra pályázók közül kijelöljenek valakit. A debreceni helyre engem jelöltek. 1937-től 1945-ig 
dolgoztam a Déri Múzeumban. 

• 1942-től a Társaslélektani Intézet munkatársa is lett. Ki szervezte meg az intézetet és mi volt a cél-
ja? 

Karácsony Sándort 1942-ben nevezték ki rendes tanárnak a debreceni egyetem pedagógiai tanszéké-
re. s rögtön kinevezése után tanszéke mellett megszervezte az intézetet is. Hivatalos formában, törvé-
nyes keretek között hét évig működött, célja a magyar és a többi kelet-európai nép hagyományos kultú-
rájának tanulmányozása volt, valamint távolabbi célként a nép korszerű nevelését szándékozta meg-
könnyíteni. a megismert társaslélektani sajátságok alapján. A kutatómunka megtervezésében és elindí-
tásában én is segítettem, 1945-től pedig mint magántanár A pedagógia folklorisztikus alapjai című tár-
gyat tanítottam az intézet keretein belül. 

• Alapvető műve A magyar lélek formái 1942-ben jelent meg. Kultúraértelmezése, valamint kutatási 
módszere az újdonság erejével hathatott akkoriban, hiszen a kultúrál egységes egésznek tekinti és az 
egész folklór művészetet egységében igyekszik megragadni. Bevezetőjében említi, hogy a művészeti for-
mák világában Karácsony Sándor társas-logikai kutatásai igazították el. tőle vette ez irányú ismereteit. 

Karácsony az egyént autonóm, zárt, szerves egységnek tekintette. Az egyénnel szerinte nem lehet 
közvetlenül érintkezni, csupán társaslelki funkciói közvetítésével hatni rá. ugyanis az egyén lelki saját-
ságai a másokhoz való viszonyulásai során alakulnak ki és nyernek állandó formát. A társas viszonyulá-
sok lélektani formáinak a jogrendszer, a jelképrendszer, a jelrendszer és a szokásrendszer képezi a logi-
kai tanalmát. Ez a logikai tartalom emberi közösségek, népek szerint más és más. ezért nehéz megérte-
niük egymást a különböző kultúrájú egyedeknek, még akkor is, ha elsajátították az érintkezés külső for-
máit. 

Müveiben a magyarság társas és sajátos lelkiségének meglétét igyekezett bizonyítani. Ennek isme-
retében és hatása alatt kezdtem új. társaslélektani szempontból vizsgálni népünk művészetét, s ennek 
eredménye A magyar lélek formái is. 

• Hogyan fogadták müvét a megjelenés idején ? 
Szakmám tudományos művelői negatív módon viszonyultak könyvemhez, gyanúsnak tartották a 

kultúra és a jelképrendszer ilyesfajta vizsgálatát. Gondolom, hogy a benne megfogalmazott bírálataim 
miatt sem támogatott a szakma tudományos közvéleménye. 

• A könyv második kiadása 1987-ben jelent meg, szinte teljesen változatlanul, csupán az első kiadás 
javítandó sajtóhibáinak jegyzékét csatolta hozzá. 

Az első megjelenés óta eltelt 45 év alatt tovább folytattam kutatásaim, megszaporodtak megjelent és 
kéziratban levő tanulmányaim, mégis úgy gondoltam, kezembe véve ismét a könyvet, hogy nem tud-
nám jobban és igazabban megírni. Tévesnek bizonyult feltevéseimmel, elméleteimmel együtt ma is 
alapvető művemnek tartom. 

• Tudomásom szerint a debreceni néprajzi tanszék megalakulásakor. 1949-ben. Önt is jelölték tan-
székvezetőnek. 

Pukánszki Béla. az akkori dékán szemelt ki engem, de nem fogadhattam el az ajánlatot. Sok „ellen-
séget" szereztem addigra magamnak, s jobbnak láttam egyedül harcolni. Rövid időn belül ellehetetlení-
tették volna nemcsak az én. hanem az induló tanszék munkáját is. Később tudtam meg Karácsony Sán-
dortól, hogy a nyertes pályázó miként próbált befeketíteni az egyetemi tanács előtt. De ez már a múlté! 

• Debrecen után hol folytatta tevékenységét? 
Gyulára kerültem. 1958-tól Bajára, majd a kiskunfélegyházi múzeumnak lettem az. igazgatója. Innen 

mentem nyugdíjba 1970-ben. 
• Mi történt a Társaslélektani Intézettel? 
A háború után. ahogy a kommunista hatalom uralomra jutott, az intézet kiszorult az egyetem falai 

közül. Karácsony számára lehetetlenné tették a munkát, 1949-ben nyugdíjba vonult. Azokban a hábo-
rús években nem tudott az intézet munkatársakat nevelni, s így e nagyszabású terv az én gondom ma-
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Előadás közben az Ipolyi Arnold Népfőiskolán Harangozó Imrével (Újkígyós, 1992) 

radt. A kutatás eredményeiről több részlet is napv ilágot látott, néhány bátrabb szerkesztő jóvoltából, de 
a nagyobb monográfiák évek óta kéziratban hevernek. 

• Mi az oka annak, hogy elenyésző számú tanulmánya jelent csak meg ezekben az évtizedekben? 

Egyrészt azért, mert nem hódoltam be a kommunista vezetésnek, másrészt pedig, amint már említet-
tem. szakmám körében sem örvendtem valami nagy népszerűségnek. Oitutayval való kapcsolatom 
szintén egy bírálat miatt romlott meg. s csak véletlenül - az ő tudomása nélkül - jelenhetett meg egy-két 
írásom. Hadd említsek meg egy példát. 1964-ben az Ethnographia szerkesztői kértek tőlem egy. a finn-
ugor rokonsággal kapcsolatos tanulmányt. Beküldtem nekik az Ugor totemisztikus exogámia emlékei a 
magyar folklórban címűt, de a két lektor elítélő véleményezést írt. s nem sikerült megjelentetni. 
1965-ben szakítottam is a Néprajzi Társasággal. 

• Ön ma is tevékenyen dolgozik. 

Rengeteg felgyújtott anyagom van. amiket ha nem is feldolgozni, de rendszerezni szeretném míg 
élek. A feldolgozáshoz és megíráshoz több év sem lenne elegendő. Kisebb tanulmányokat még írok, de 
publikálásuk manapság is problematikus. 1991-ben egy finnországi barátom saját költségén kezdte ki-
adni írásaimat, nemrég jelent meg a sorozat hetedik kötete. 

• Nemrég tüntették ki a Magyar Örökség díjával... 

Nem tartom egyáltalán kitüntetésnek. Sokkal jobban szeretném, ha írásaim minél több érdeklődőhöz 
eljutna. Azt sem tudom ki javasolt engem és miért. Talán munkásságomért? Hisz nem is ismerik java-
részét! Bántani senkit sem akarok, csak annyi szeretnék még hozzáfűzni, hogy tudományos elismerés-
re, babérokra soha nem vágytam, s nem vágyok. Megelégednék azzal, ha tudnám, hogy írásaimmal 
gondolkozóba ejthetem olvasóimat. 

S ha így van, vagy így lesz, munkám nem volt hiábavaló. 
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