
Emlékezés Lajos Árpádra 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 

a miskolci Herman Ottó Múzeum és a megye honismereti 
szervezetei 2011 -ben emlékeztek meg a száz éve született és 
harmincöt éve elhunyt folklorista-muzeológus, Lajos Árpád 
munkásságáról. Az emlékév programjának gerincét az a ván-
dorkiállítás adja, amely áprilisban nyílt meg a Herman Ottó 
Múzeum öreg papszeri kiállító épületében. A fényképes tab-
lókból, néprajzi tárgyakból és személyes emlékekből rende-
zett kamarakiállítás Dédestapolcsányban és Mezőkövesden 
is bemutatásra került, és a tervek szerint 2012-ben Ózdon 
folytatja vándorútját, az ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör 
megalakulásának ötvenedik évfordulója tiszteletére. A kiállí-
tás mellett a róla elnevezett dédestapolcsányi általános isko-
lában tartott megemlékezés, temetői koszorúzás és kerékpá-
ros emléktúra zajlott 2011 szeptemberében. A Magyar Tudo-
mány Ünnepe alkalmából, az emlékév zárásaként pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizott-
sága rendezett konferenciát Lajos Árpád emlékére. 

A Herman Ottó Múzeum egykori munkatársa száz éve, 1911. december 7-én született Párizsban. 
Édesapja, Lajos Tamás csíktapolcai származású miskolci szücssegéd a „divatszücs" szakma megtanu-
lása végett dolgozott Franciaországban. Az első világháború viharaiban édesanyja, Kocsis Erzsébet a 
gyermekekkel visszamenekült Miskolcra, míg az apát internálták és csak 1920-ban engedték haza Ma-
gyarországra. Lajos Árpád két testvérével, Ilonával és Gézával együtt már a borsodi megyeszékhelyen 
nevelkedett, itt végezte alap- és középfokú tanulmányait. A néprajz iránti érdeklődése 16 éves korában 
kezdődött. Magyartanára, Kosztolányi Zoltán biztatására kezdte kutatni Rudabánya, Felsőnyárád, 
Ormospuszta népéletét. 

1930-ban magyar-német szakos bölcsészhallgató lett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol 
1935-ben szerzett tanári diplomát. Rövid átmeneti időszak (munkanélküliség, kényszerű országjárás, 
alkalmi munkák) után 1936-ban a budapesti egyetem újonnan alapított Néprajzi Intézetének gyakorno-
ka, majd tanársegéde lett. Mestere, Györffy István útmutatása nyomán közölte első publikációit az 
Ethnographia hasábjain és országjáró útjain gyűjteni, fotózni kezdte a népi gyermekjátékokat. Az iíjú 
„garabonciás" évek hozadéka volt többek között az a domaházi gyűjtés 1936-37-ben, amely későbbi 
nagy müveinek is egyik alappillérét jelentette. Első önálló könyve, A magyar nép játékai 1940-ben lá-
tott napvilágot a Franklin Társulat gondozásában, kiváló fotóanyaggal. 

Időközben kutatói pályája fordulatot vett, mert végzettségének megfelelő tanári állást kapott a mis-
kolci evangélikus tanítóképzőben. 1938-1949 között magyar-német szakos tanárként és cserkészveze-
tőként szolgálta a magyar néprajz ügyét. Diákjaival rendszeresen kirándult a Bükk falvaiba és ott terep-
munkát, folklórgyűjtést, közművelődési jellegű falujárást, avagy cserkésznyelven szólva „regös-
munkát" végzett. Ezt a gyalogos, kerékpáros, sportosan dinamikus életformát egészen haláláig folytat-
ta, mint ahogyan pedagógiai érzéke, népdal- és néptánctudása, tanári rutinja is sokban segítette későbbi 
tudományos, közművelődési tevékenységét. Az államosítást követően 1949-1950-ben a Mikszáth Kál-
mán (ma Földes Ferenc) Gimnázium, majd a 2. sz. Általános Iskola tanára lett, 1951-ben pedig a Me-
gyei Tanács Népművelési Osztályán dolgozott művelődésügyi előadóként. 

Innen került 1952-ben fő munkahelyére, a Herman Ottó Múzeumba, ahol 1973-as nyugdíjazásáig a 
múzeum egyik néprajzos állását töltötte be Bodgál Ferenc (1932-1972) munkatársaként. 1969-ben rö-
vid ideig a múzeumigazgatói tisztséget is viselte. Ez idő tájt a miskolci múzeum a néhány személyes vi-
déki kis gyűjtemények sorába tartozott. 1953-ban vette fel Herman Ottó nevét, 1963-ban pedig az akkor 
létrehozott megyei múzeumi szervezet központja lett. Ez a két évtized a gyűjtőterület kiszélesedésének 
és az extenzív gyűjteménygyarapításnak az időszaka. Lajos Árpád rendkívül aktív gyűjtőként, intenzív 
terepmunkájával nagyban hozzájárult a néprajzi kollekció közel tízezer darabos gyarapításához. Ehhez 
párosult az 1953-ben bevezetett egységes nyilvántartási rendszer létrehozása, melynek leltárkönyvei, 
kartonjai és tárgyfotói a mai napig a gyűjteményi munka alapját jelentik. A tárgygyűjtés és a terepmun-
ka kapcsán hangsúlyossá vált Lajos Árpád munkásságában a néprajzi fotózás. A múzeum negatívtára 
több mint 2000 kiváló felvételt őriz tőle ebből az időszakból. 
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Személyes érdeklődése azonban elsősorban a folklórtémákra irányult. Közülük is kiemelkedett a né-
pi játékok kutatása. Könyvének bevezetőjéből megismerhetjük erről alkotott gondolatait, melyek sze-
rint a népi játékok az itjúság nevelésében és az iskolai oktatásban egyaránt fontos szerepet kell, hogy 
kapjanak. A játékokról írott tanulmányai két szűkebb területre fókuszálnak. Részletesen foglalkozott a 
fiúk versengő sportjátékaival és az ütővel játszott labdajátékokkal, illetve a lányok énekes-táncos körjá-
tékaival. A népi játékok első elméleti rendszerezése, csoportosítási kísérlete is az ő nevéhez fűződik 
(Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok csoportosításához, 1968), mint ahogyan a Magyar Nép-
rajzi Lexikon játék címszavainak egy része is töle származik. 

Hasonló megközelítésben, a gyűjtött anyag publikálásának, értelmezésének és újratanításának szán-
dékával foglalkozott a népzenekutatással. 1955-ben megjelent Borsodi népdalok című könyve a nép-
daléneklés népszerűsítését és szakmai színvonalának javítását célozta. Bár zenei végzettséggel nem 
rendelkezett, kitűnő muzikális érzékének köszönhetően a borsodi palóc és matyó dallamtípusok elem-
zésének terén is ért el tudományos eredményeket. A pentatónia táji jellegzetességeit vizsgáló tanulmá-
nyai mellett a népi hangszerekkel kapcsolatos kutatásairól is közölt publikációkat. 

Élete fő müvének a Borsodi fonó (1965) című vaskos megyei monográfiát tekinthetjük, amely 1974-
ben Este a fonóban címmel második kiadásban Budapesten is megjelent. A fonóélet hagyományaira, a 
fonó folklorisztikai jelentőségére már pályája kezdetén felfigyelt, és a Sajó-völgyében, Észak-Borsod-
ban, a Bükkalján és a Bán-völgyében elvégzett hatalmas gyűjtőmunkája révén kimerítően fel is dolgoz-
ta ezt a témát. A kötet egységes szerkezetbe foglalva mutatja be a fonóbeli munkát, a kapcsolódó nép-
szokások és játékok körét, illetve kottával együtt közöl 250 borsodi népdalt és balladát. 

A tudományos kutatás mellett Lajos Árpád egész életében az ismeretterjesztés és a közművelődés 
ügyének elkötelezett híve és aktív munkatársa volt. Terepmunkái mellett előadóként is bejárta a megye 
településeit, és személyesen segítette a népdalkörök, citerazenekarok, honismereti körök és iskolai di-
ákszakkörök munkáját. Élményszerű előadásait gyakran saját énekével és táncával illusztrálta. 1973-as 
nyugdíjazását követően szakmai tanácsokkal segítette az Avas néptáncegyüttest, és lelkes szervezője, 
rendszeres előadója volt az együttes zenekara körül formálódó első miskolci táncházaknak. 

1976. szeptember 29-én egy tragikus közlekedési balesetben vesztette életét, kerékpárján gázolták el 
65 éves korában. Saját kérésérc legkedvesebb falujában, Dédestapolcsányban helyezték örök nyuga-
lomra, ahol ma az általános iskola viseli a nevét. Az emlékév kapcsán a Herman Ottó Múzeum utcanév 
adását kezdeményezte Miskolc város önkormányzatánál, továbbá előkészítésre került A magyar nép já-
tékai című könyvének 2012. évi reprint kiadása. 

Tóth Arnold 

Emlékezés a száz éve született 
Kiséry Lászlóra 

A XIX. században és a XX. század első felében Miskolc és a megye tudományos kutatásával, mo-
nográfiák, tájföldrajzi-honismereti tanulmányok írásával elsősorban a tanárok foglalkoztak. Az 
1950-es évek közepén, pályakezdő éveim alatt, Miskolcon még szép számmal tevékenykedtek olyan 
tudóstanárok, akik valamely szakterületnek országos hírű művelői voltak. Kitűnő felkészültségük, al-
kotó munkájuk és tudományos közéleti szerepvállalásuk példa volt számomra. Kerestem a közelségü-
ket, hogy tanuljak tőlük, többnyire olyasmit, ami nem volt egyetemi tananyag, de hasznosíthattam a 
szellemi építkezésemben, a tudományos gondolkodásomban, az önálló munkastílusom kialakításában. 
Ilyen példaképem és atyai barátom, két tanévben kollégám is volt dr. Kiséry László (1911-1988) gim-
náziumi tanár, a Bodrogköz, a Taktaköz és a Harangod-vidék földrajzi kutatója és a geográfia nagyra be-
csült népszerűsítője. 1957-ben ismerkedtünk meg, amikor Peja Győző (1907-1983) gimnáziumi igaz-
gató vezetésével létrehoztuk a Magyar Földrajzi Társaság Miskolci Osztályát. 

Kiséry László földrajzi-honismereti érdeklődése gyermekkorában alakult ki, s ebben két tényező, 
édesapja (ref. tanító) személyes példamutatása és tárgyi tudása, másrészt a szülőfalu (Tiszalúc) termc-
szetvilága lehetett determináló. Középiskolai tanulmányait Miskolcon, a Református Gimnáziumban 
végezte, majd a debreceni tudományegyetemen földrajz, történelem és latin szakos tanári diplomát 
szerzett. Debrecenben nagy tanáregyéniségek, pl. Milleker Rezső, Mcndöl Tibor és a néprajzos Ecsedi 
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