
KATONA IMRE

AZ IDŐ MÉRLEGÉN

dM$m
MINIATŰRÖK 45.



Ortutay Gyula a szabadkai 
születésű írók, művészek és 
tudósok között a legsokolda
lúbb egyéniség, az egyetlen, 
aki magas rangú külföldi elis
merésekben részesült, s több 
akadémiának is a tagja volt. 
Születésének nyolcvanadik év
fordulója jó alkalmat nyújtott 
egykori tanítványának, majd 
közeli munkatársának, Katona 
Imrének arra, hogy megírja 
pályaképét és értékelje mun
kásságát. Annál is inkább, 
mert az a tizenkét év, amióta 
a neves néprajztudós nincs 
az élők sorában, nem mosta el 
a vele kapcsolatos közvetlen  
benyomásait, emlékeit, szemé
lyes megfigyeléseit, tapasztala
tait.

Monográfiánk szerzője — a 
mindennapok rutinmunkája 
mellett vele együtt dolgozva 
a magyar folklór hihetetlenül 
gazdag és értékes anyagának 
begyűjtésén, rendszerezésén, 
feldolgozásán és publikálásán
— közvetlen közelről ismerte 
meg az embert, a tudóst a ma
ga kendőzetlen valóságában. 
Éppen ez a közvetlen viszony, 
az együtt megélt idő, a min
dennapok és az ünnepi pilla
natok apró-cseprő eseményei, 
történései, villanásai, a beszél
getések során megfogalmazó
dott gondolatok, gondolatszik
rák, ötletek képezik azt a 
kapcsolatot, amely a szerzőt 
mesteréhez köti és lehetővé
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Ez a könyv háromszáz számozott példány
ban készült a szerző aláírásával. Megjelent 
Ortutay Gyula születésének nyolcvanadik 
évfordulójára.

szám

A Szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kia
dása

Felelős kiadó: Blažo Perović igazgató 

Készült a szabadkai Minerva Nyomdában



Ortutay Gyula 
(Szabadka, 1910. III. 24. — Budapest, 1978. III. 22.)





Ortutay Gyula idćn lenne 80 éves, de a 
magyar néprajznak e kétségkívül átlagon fe
lüli egyénisége csak átlagéletkort ért meg: 
mindössze 68 évet élt. Egész életére felfoko
zott, kettőzött tevékenység volt a jellemző, e 
tekintetben legtöbbünknél jóval tovább és 
többet is élt meg. E nem egészen hét évtized 
volt a történelem egyik legnehezebb szaka
sza, telve várható és előre nem látható fordu
latokkal, melyben népek és egyének fenn
maradása és haladása a szokottnál is több 
erőfeszítést és alkalmazkodást kívánt. A túl
zások minden irányából bármikor kikezd
hető néprajz gyakran és huzamos ideig volt 
kényes helyzetben, ám hajója a vihartól fel
vert hullámokat átszelte, a kormányt Ortutay 
tartotta, kinek legtöbbször sikerült is csende
sebb révben kikötnie. Vezető szerepe nem 
korlátozódott az átmentésre, a néprajz hajó
ját — kisebb kitérőkkel — előrevitte. Útköz
ben sokan kidőltek, ő végig helyén maradt. 
Ha valakinek az életművét az idő mérlegére
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Visszatérve a származásra, a sokarcú és 
viharzó életű Ortutay Gyulát a legtöbben 
nem értették, pedig legalább annyi állandó 
vonás volt benne, mint változó. így pl. mind
végig megmaradt benne a ruszinok (kárpát
ukránok) iránti rokonszenv; nem véletlen 
tehát, hogy egyik korai művében, a Rákóczi 
két népe c. könyvecskéjében a magyar és a 
ruszin nép közös szabadságharcáról ír; de 
Szabolcs-Szatmárban igazán találhatott vol
na más tehetséges mesemondót is, ő azonban 
a szintén ruszin származású, görög katolikus 
és Rákócziért rajongó Fcdics Mihályt akarta 
felfedezni és bemutatni. (Mindvégig megma
radt benne a szlávok iránti rokonszenv és a 
németséggel szembeni tartózkodás; hangoz
tatta is, milyen sokat vettünk át szláv nyelvű 
környezetünktől és mily keveset, azt is meg
szűrve, a németségtől.) Ami pedig Szabadkát 
illeti, bármily fiatalon került is el onnan, és 
később sem sikerült a kapcsolatokat újra kié
pítenie, bár szegedinek mondta magát, de 
soha nem tudott ö-ző nyelvjárásban beszélni, 
mindvégig megtartotta a szabadkai és egyál
talán a vajdasági magyarságra oly jellemző 
erős zárt é-t. (A sors iróniája, hogy 1945 után 
Ortutayt Szeged sem vallotta igazán magáé
nak; ez élete végéig nagyon bántotta őt.) Vé
gül is a Városi Múzeum igazgatójának, Milka 
Mikuákának meghívására, Ortutay 1974.
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február 15-én felkereste szülővárosát, ahol 
egynapos ünnepi program keretében fogad
ták.

Ortutay Szegeden végezte iskoláit. Az 
egyetemen latin—magyar szakot tanult; ér
deklődése eléggé korán az irodalom felé for
dult. Volt ugyan érzéke a filológiához, ő is 
vallotta a szájhagyomány filológiáját, s klasz- 
szika-filológiai képzettségét hasznosította is, 
de a nyelvektől elfordult, csak magyarul be
szélt és értett, s a folklór textológiai kérdései 
később sem érdekelték. Mindenesetre ő volt 
az úttörője a népmesék minden stilizálás nél
küli, szó és hang szerinti pontos lejegyzésé
nek. Ő maga is törekedett erre, de csak 
megközelíthette, mert a gyorsírást nem 
ismerte, magnetofon akkor még nem volt, és 
egyébként sem szerzett elmélyültebb nyelvé
szeti képzettséget. (Amikor az 1940-es évek
ben az általa vezetett egyetemi szeminá
riumon közöltem vele, hogy a népmeséket 
gyorsírással szó szerint rögzítem, hiába hajto
gattam, hogy ezt az írásmódot is át lehet 
fonetikusra alakítani, tiltotta a gyorsírásos 
gyűjtést.)'

Ortutay elsősorban Marót Károlyt, Sík 
Sándort és Solymossy Sándort vallotta mes
terének, elismeréssel és szeretettel írt róluk, 
alkalmanként megfelelő gesztussal is élt. Bár 
kezdetben irodalmi ambíciói voltak, s a klasz-
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szika-filológia révén római ösztöndíj elnyeré
se is kecsegtette, ő mégis a folklórt és az 
említett ..őshazádhoz közeli, szabolcs-szat- 
mári gyűjtőutat választotta, ahol balladákat, 
dalokat, meséket jegyzett fel, de csak a szöve
geket, mivel nem szerzett zenei képzettséget. 
Korai gyűjtéseit ki is adta, és tanulmánnyal 
kísérte, melyben a fiatal Ortutay már szinte 
teljes szellemi fegyverzetben mutatkozik be, 
esetenként a külföldieket is megelőzve, ám a 
későbbiekben már kissé le is fékeződve, külö
nösen az általa legkedveltebb mesekutatás 
tekintetében. Ismét majd a 40-cs években 
jelentkezik ..hangosabban" az említett Fedics 
Mihály mesemondói egyéniségének beható 
vizsgálatával. E kutatási irány itthon elter
jedt, külföldön pedig a budapesti iskola 
legfőbb jellemzőjeként emlegették.

Irodalmi témákból doktorált: Tömörkény 
István életéről és műveiről írt egy kisebb mo
nográfiát. E témaválasztás sem véletlen: jeles 
írónk a nép mindennapi életét mutatta be 
műveiben, előfutára volt a két háború közötti 
népi írók és a falukutatók mozgalmának. Or
tutay Gyula döntő élménye volt a néprajz, 
azon belül a folklór; e kettőt egységben látta, 
a folklórt sem rendelte az irodalom alá, ha
nem egyenrangú félként helyezte ezeket egy
más mellé. E két művészi forma nem pusztán 
gyönyörködtette, hanem egyszefmind tükröt
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is tartott a nćp elé, hogy annak életét a maga 
valóságában láthassuk. Ortutay korai terep
munkája és a falukutató mozgalomban való 
részvétele révén hamarosan szembesült a tu
domány és az élet valóságával, a költészet és 
valóság kettősségét is feloldani kényszerült. 
Részt vett a Szegedi Fiatalok (Művészeti Kol
légiuma) munkájában; kezdettől fogva fél láb
bal a folklór, fél lábbal pedig a falukutatás 
..talaján" állt, és így nem csábult sem az önma
gában rideg társadalomrajz, sem pedig az 
élettényeket megszépítő költészet szolgálatá
ra, mindkét ..úr"-nak egyszerre tudott eleget 
tenni. Külön programja ugyan inkább a tudo
mányos kutatásra volt, mintsem a társada
lom megreformálására, de egyenlő mérték
ben fejlődött ki benne a művészi és a társa
dalmi érzékenység. Ennél az egységnél érde
mes egy kicsit időznünk.

A szóban forgó 30-as években gyorsuló 
ütemben folytatódott az egyes szaktudomá
nyok és azokon belül a különböző ágazatok 
elkülönítése, a kutatók specializálódása, s a 
válság elhúzódása miatt pedig a világnézeti
eszmei polarizálódás vagy éppen az égető kér
dések iránti teljes közömbösség. A Szegedi 
Fiatalok — mai kifejezéssel — tudományközi 
módszert követtek, összefoglaló, átfogó 
szemléletre törekedtek, s nem szakították el 
az elméletet a gyakorlattól, hogy az igazságot
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feltárva szóban és tettben is segíthessenek. E 
jeles baráti kör és a velük rokonszenvező 
fiataljai között ott találjuk Ortutay mindvé
gig leghívebb barátait, többet közt Bálint 
Sándort, Baróti Dezsőt, Buday Györgyöt, Er
dei Ferencet, Radnóti Miklóst és Tolnai Gá
bort. Közülük minden bizonnyal a korán 
elpusztult Radnóti Miklós, továbbá Erdei Fe
renc és maga Ortutay Gyula volt a legkiemel
kedőbb egyéniség, ámbár e mérlegeléssel 
tanácsos még egy kicsit várakozni, most 
azonban csak Ortutay Gyuláról essék szó! 
Minden bizonnyal e remek műhelyeknek kö
szönheti, hogy minden vonatkozásban egysé
ges látásmódra törekedett, ill. tett is szert, pl. 
egymást kiegészítő pároknak tekintette az 
egyetemes és a nemzeti, ez utóbbin belül a 
hivatásos és a népi kultúra körét. Semmiféle 
szempontból nem fogadta el az alá- és fölé- 
rendeléses rangsorolást, így elvetette Nau- 
mann hírhedt elméletét az irodalom elsőd
leges, a népköltészet másodlagos, utánzó jel
legéről; az egyoldalú átvételek helyett a köl
csönhatásokat hangsúlyozta, akár népek, 
akár pedig hivatásos és népi formák között 
zajlottak is le. Ami még ennél is fontosabb: 
sok külföldi kutatót megelőzve hirdette, hogy 
mind a törzsi, mind pedig a hagyományos 
paraszti kultúra teljes, kerekded egész és 
önérvényű rendszert alkot, melyen belül
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mindennek ki van jelölve a helye. Korán hir
dette a közösség szabályozó, az erősebb egyé
niség újító, ún. javaslattévő szerepét, az 
élettények és a költészet: a vágyvilág szerves 
egységét, összefonódását, s a népi vallásos
ságnak a tudat egészére kiható érvényét. 
Mindezek értelmében nem elégedett meg a 
szépségek felmutatásával és elemzésével, ha
nem sürgette a társadalmi háttér feltárásá
nak szükségét, a szép külszín mögött esetleg 
szemérmesen megbúvó szegénység felisme
rését. Korán hirdette, hogy a szegény embe
reknek van igazán gazdag költészetük, de ez 
részükről nem jelent beletörődést, megelége
dettséget, hanem jobban odafigyelve, e fájdal
mak kihallhatók a szépségesen feldíszített, 
költői szövegekből is, mint amilyenek pl. 
egyes panaszos és katonadalok, tragikus bal
ladák és a közös vágyakat tündériesen meg
fogalmazó, de kemény igazságokat is oszto
gató népmesék. Az élet nem áll meg, a bajo
kon előbb-utóbb segítenünk kell, hangoztat
ta. Majdnem hiába!

E társadalmi érzékenység és egységben va
ló látásmód minden egyéni változandóságá
ban is állandó elméleti-gyakorlati vonása 
maradt Ortutaynak. Ehhez kereste hozzá 
hazai és külföldi elődeit, ill. a vele rokon 
szellemű kortársakat, miközben a néprajz 
vizsgálati körét a lehető legtágabbra vonta.
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Ennek egyik tanújele a Magyar népismeret 
kis kézikönyve, mely kiemelkedik a korabeli 
mezőnyből. Kár, hogy az általa is oly gyakran 
emlegetett elméleti tisztázást ő maga később 
egyre ritkábban folytatta és végezte. Min
denesetre a néprajzon belül a folklórkutatás 
az ő tevékenysége révén is már a két háború 
között többet tudott újítani, mint a néprajz 
többi (tárgyi és társadalmi) ága, s ez az előny 
1945 után tovább fokozódott, csak Ortutay 
halálával egyenlítődött ki a mérleg. (A folk
lórkutatás hangsúlyossága sokáig megma
radt a Vajdaságban is, talán Erdély az egyet
len kivétel.) Ortutay a néprajz egységét 
hirdette, hiszen a népélet maga alkot egysé
ges és összefüggő rendszert. Nem volt híve a 
néprajzon belüli, szakági szétválásnak, és 
amikor 1945 után vezető szerepre tett szert, 
mindig a néprajz egésze irányítójának tekin
tette magát; így hiába hivatkoztunk külföldi 
példákra, ahol is a folklórkutatás az iroda
lomtudomány részeként külön intézménnyel 
és folyóirattal rendelkezett, a folklorista Or
tutay e ..vállalkozást" soha elő nem segítette. 
Ugyanakkor minden néprajzi megmozdulást, 
törekvést és témát támogatott; pl. már a 30- 
as, 40-es évek között is — több niás mellett — 
a vásárhelyi Kiss Lajos szegény emberekről 
szóló, sokáig elfektetett monográfiáinak, 
később pedig népköltészeti, népművészeti és
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egyéb munkáknak kiadását; figyelemmel kí
sérte és a néprajzon belül majdnem egyedüli
ként ismertette is a falukutatás korabeli 
eredményeit. (Igaz, ezeket az írásait nem nép
rajzi folyóiratokban tette közzé, és közvetle
nül nem is hasznosította a falukutatás 
eredményeit a néprajzban, inkább az előfutá
rokra figyelt fel és hivatkozott: így Tessedik 
Sámuel és Berzeviczy Gergely nyomán írt a 
parasztság korai és korabeli tagoltságáról, 
emlegette a régi szóhasználatot, felújítva a 
vámpír és despota parasztokat. Bármily egy
ségesnek vette is a szóbeli költészetet és az 
egész hagyományos falusi-paraszti-népi kul
túrát, magát a parasztságot már nem. Első 
könyvei egyike címében (Mondotta: Vince 
András béreslegény, Máté János gazdalegény) 
már megemlítette a szolga- és gazdalegény 
kategóriát, később külön is írt Parasztságunk 
életéről. írásaiban a lázadó és a beletörődő: 
jobbágyi típusokat majdnem olyan gyakran 
emlegette, mint a mesemondók két típusát is: 
az alkotó és a reprodukáló egyéniségeket; de 
ez utóbbiakra alább térünk ki bővebben. Az 
egységesnek tekintett népi kultúrán belül 
meglelte azokat az alkotásokat, amelyek egy- 
egy társadalmi csoporthoz köthetők, ill. ame
lyekben ellentétek, feszültségek fejeződnek 
ki. E tekintetben nemcsak a falukutatásból 
merített biztatást, ill. párhuzamokat, hanem
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az említett elődökön kívül főként a szintén 
szegedi születésű Kálmány Lajostól, aki ko
rán felfigyelt a nép történelmi-társadalmi lá
tásmódjára. Ortutay Kálmányt úgyszólván 
modellnek tekintette, különösen a mesemon
dói egyéniség vizsgálata tekintetében, és 
egyáltalán nem véletlen, hogy a 40-es évek 
legelején Kálmány Lajos munkásságáról tar
totta magántanári előadását a szegedi egyete
men. (E habilitáláson már magam is ott 
voltam.)

A parasztság korabeli tagoltsága nem fe
ledtette Ortutayval a hivatásos és a népi 
művészet egyenrangúságát és az utóbbi egy
ségét sem. A 30-as évek derekán Pestre kerül
ve az egységes magyarságtudomány 
(hungarológia) művelése érdekében részt 
vesz a Magyarságtudomány c. folyóirat szer
kesztésében, elvi programjának megfogalma
zásában. Ennek az egységnek jegyében 
keresi ő is a választ egy korabeli kötet címé
ben is szerepl6Mi a magyar? kérdésre, vagyis 
a nemzettudat problémáira. Ezekben a saját 
és kortársi írásokban kétségkívül tetten ér
hető bizonyos védekező nacionalizmus, me
ly azonban a német szuronyok árnyékában 
pozitív tudati szerepet töltött be. Ortutay a 
népköltészet-népművészet említett egyen
rangúságának jegyében semmi ellentmon
dást nem észlelt a népi és az úri, ahogyan jóval
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később a marxisták mondták: a két művelt
ség ..összebékítésében", miként tette ő és má
sok is a korabeli Úr és paraszt a magyar élet 
egységében c. hatásos tanulmánykötetben; 
Ortutay inkább az egyenrangú kölcsönhatá
sokra teszi itt is a fő hangsúlyt.

Pestre kerülve egy ideig kénytelen magá
tól elhárítani családja támogatását, amit öcs- 
cse, Ortutay László, több más mellett, soha 
nem tudott neki megbocsátani, bár kény
szerű mulasztását bátyja később kétszeresen 
is jóvátette. (A balra sodródott öccs ezt már 
nem érhette meg, fiatalon meghalt a fronton 
szerzett súlyos betegségében.) Ortutay végül 
állást (a Rádió irodalmi osztályának vezeté
sét) és befolyásos támogatót (Kállay Miklós 
miniszterelnököt) is talál, azonnal szervezni, 
szerkeszteni kezd, miközben gyűjt és publikál 
is. Jórészt neki köszönhető a Rádió által fi
nanszírozott, Bartók, Kodály és Lajtha által 
szerkesztett 107 Pátria-lemez megjelenteté
se, melyek a hiteles népdalok mellett vallásos 
énekeket, meséket, gyermekjátékokat, hang
szeres felvételeket is tartalmaznak. Lendüle
tére mi sem jellemzőbb, mint hogy e gazdag 
népzenei sorozat több száz felvétele néhány 
év alatt: 1938—1941 között jelent meg. 
Később a Rádió fedezte Ortutay egyetemi sze
mináriumának szegedi mese- és egyéb gyűjté
seit és még sok egyebet is. (Ennek az egye-
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tcmi szemináriumnak magam is éveken át 
tevékeny tagja voltam Szegeden.)

Az 1940-es évektől egyetemi magántanár
ként megpályázza a kolozsvári néprajzi tan
széket, de sikertelenül, ellenben Pesten és 
Szegeden egyetemi előadásokat hirdet, sze
mináriumokat vezet. 1940-ben hagyja cl a 
sajtót élete egyik fő műve, a Fedics Mihály 
mesél c. kötet, mely egyetlen ún. alkotó típusú 
mesemondó teljes repertoárját tartalmazza, 
akinek egyéniségét: tehetségét, tudását és 
előadói készségét nagy bevezető tanulmány 
méltatja. Ez a kötet az Ortutay által szer
kesztett Uj Magyar Népköltési Gyűjtemény 
első darabja, ezzel olyan — főként népmesé
ket közreadó — sorozat indul, mely az eddigi 
18 kötetével a régi Magyar Népköltési Gyűjte
mény mindössze 14 kötetét máris felülmúlja. 
E mű egyszersmind a már említett budapesti 
iskola megalapozója; ezt az egyéniségkutatást 
Ortutay pesti és szegedi tanítványai tovább 
viszik, sőt egy-két évtized múltán átveszik a 
népművészek, a népi táncosok és énekesek 
vizsgálatára is. Ortutay e híres könyvében 
becsületesen hivatkozik külföldi (Azadovsz- 
kij) és magyar (Kálmány Lajos) elődeire, 
előképeire, de a népi egyéniséget ő állítja iga
zán a fényszóró sugárkévéjébe. Végigköveti 
a népi tehetségek életútj át, mesomondói gya
korlatát, előadói stílusát stb., és végül általá-
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nősít. Elfogadja a népköltészet közösségi jel
legét, de az alkotói tehetséget sem tagadja 
meg az előadóktól, miként pl. még Bartók 
Béla is tette. Ortutay szerint az egyéniség az 
elvárásokhoz alkalmazkodva változtat, un. 
javaslatát elfogadják vagy elvetik, de az egyé
ni változat magának a folklórnak reális lét
formája. Ez műfajonként, egyénenként 
meglehetősen széles skálán mozog: ..legköny- 
nyebb" a mesén változtatni, legnehezebb a 
dalon, különösen ha ez utóbbit kórusban ad
ják elő. így vannak alkotó és reprodukáló 
mesemondók, de vannak neves nótafák, 
előtáncosok és népművészek is, hiszen pl. a 
népdal esetében a stabilabb dallam csak ke
ret, melyet a változékonyabb szöveggel kitöl
tenek, de Ortutay szerint minden szóbeli 
műfajnál a szöveg, a megfogalmazott ún. 
eszmei mondanivaló, a tartalom a fontosabb. 
Ortutay elfogadta Goethének azt az elvét, 
hogy a tehetség lovagnak és parasztnak egy
formán adva van, esélyegyenlőségük — ahogy 
ma mondjuk — azonban nem egyforma, s így 
a hivatásos és a népi művészek alkotásai csak
is a maguk társadalmi-környezeti mércéjé
vel mérhetők. Nem véletlen, hogy amikor a 
kollektivizmus erősödőben volt, Ortutay ak
kor hangsúlyozta (túl) az egyéniség, személyi
ség kérdését, ebben is megmutatkozott 
burkolt ellenzékisége, és ez összetalálkozott
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erős, határozott egyéniségével. Bírálói hiába 
célozgattak később a két háború között újra 
felkapott Nietzsche-féle Übermensch-elmé- 
let kései hatására, egészen másról volt akkor 
szó, miként sokan ebben az időszakban a 
magántulajdon alapján állottak ugyan, de azt
— pl. a földet — széles tömegek között igaz
ságosan szétoszthatónak képzelték. Ortutay 
is ebbe a táborba tartozott.

A korábban és szinte évenként kiadott 
elegáns Székely népballadák c. kötet a váloga
tás, a tartózkodó előszó, a szép illusztrációk 
révén sikerkönyvnek bizonyult, így a népze
ne után lassanként a népköltészet is polgár
jogot nyert. Míg a Magyar népismeret Ortu
tay elvi-módszertani-tudománytörténeti és a 
korabeli jelenkutatással kapcsolatos nézeteit 
foglalta széles ívű rendszerbe, egy másik nép
szerűsítő könyvecskéje, mely a Székely nép- 
balladákéhoz hasonló sikert aratott: a Kis 
magyar néprajz, a népet és egész műveltségét 
fogadtatta cl a legszélesebb olvasóközönség
gel. A népélet és népművészet elismertetése 
terén mindaddig, és még jóval később is, Or
tutay Gyula tett a legtöbbet. (Nem véletlen, 
hogy néhány évtized múlva a Rádió rövid 
néprajzi népszerűsítő műsora — szintén Or
tutay kezdeményezésére — Kis magyar nép
rajz címmel indult, kora és népszerűsége
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már-már vetekszik a Lőrincze-féle Édes 
anyanyelvűnkével.)

Hasztalan volt azonban minden törekvés 
és elért siker, 1945 előtt Ortutay leghőbb 
vágya: az egyetemi tanszék megszerzése nem 
sikerült! Az ország jobbra tolódva háborúba 
sodródott, Ortutay köztudott antifasiszta 
magatartása nyilvánvalóan nem volt jó aján
lólevél, zsidó feleségét is kijátszották ellene 
(Kemény Zsuzsa, a későbbi tánckutató és 
nőszövetségi funkcionárius, egy belvárosi ne
ves antikvárius leánya volt), a szakma pedig 
nem tudta megbocsátani, hogy Malonyay 
Dezső kiadatlan népművészeti kliséit 1941 
karácsonyára elsietve és hibáktól hemzsegő 
kiadványban jelentette meg. Ortutay hiába 
hivatkozott később a kiadó üzleti szempontú 
sietségére, a gyors nyomdai átfutásra, mely 
miatt képek és aláírások cserélődtek fel, s 
nem volt mód a korrektúrára sem, mert bi
zony az eredeti is eléggé hevenyészve összeál
lított kézirat volt. Ettől függetlenül, a régi 
rendszerben Ortutay számára nemhogy több 
babér nem termett, hanem ő maga is kényte- 
len volt a nyilasok elől a Nemzeti Múzeum
ban elrejtőzni, feleségét pedig álnéven, Bálint 
Sándor feleségeként, egy apácazárdában rej
tette el. (E baráti gesztust Ortutay — már 
miniszterként — katedrával hálálta meg Bá
lint Sándornak, és amikor e földijét Nyugat
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ról hozott iratok terjesztése miatt később 
perbe fogták, a lecsukás elől Ortutay mentet
te meg, és nem engedte a kandidátusi díjat 
sem elvonni tőle).

♦

Az adott történelmi távlatból bármilyen 
szempontból értékeljük is a magyar közel
múltat, 1945 Ortutaynak egyértelműen fel- 
szabadulást jelentett, a néprajz számára pedig 
tartós felvirágzást. E három-négy évtizedes 
fellendülés főként Ortutay személyéhez 
fűződik, aki kitérők és megalkuvások árán is 
élni tudott a lehetőségekkel. Személyi kul
tusz volt ez a javából, de sztálinizmus nélkül! 
Ortutay megküzdött ugyan vélt vagy valósá
gos ellenfeleivel — fölös számban voltak! —, 
de még ha tudta volna, akkor sem akarta őket 
lehetetlenné tenni. Elég nagyvonalú volt 
ahhoz, hogy minden egyéni érdek elé tegye a 
néprajztudományét. Tartós állóháborút ví
vott pl. Kardos Lászlóval, ők ketten soha 
békét nem kötöttek, de Kardos megmaradt 
néprajzi kutatónak, és rugalmasabb magatar
tása esetén együtt is tudtak volna működni. 
Ortutay minden egyetemi magántanár kollé
gáját tanszékvezető professzorrá neveztette 
ki, s ők négyen: Bálint Sándor Szegeden, 
Gunda Béla Debrecenben és Tálasi István a
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pesti szomszédos Tárgyi Néprajzi Tanszéken, 
eredményesen dolgoztak össze, de ki-ki meg
maradt a maga teljes önállóságában. Ortutay 
minden szempontból a néprajz egésze ve
zetőjének tekintette magát, erre nemcsak át
meneti vallás- és közoktatásügyi minisz
tersége, továbbá a Magyar Néprajzi Társaság
ban — kisebb megszakítással — viselt har
mincévi elnökösködése, a Társaság két 
folyóiratának: az Ethnographiának és a kül
földnek szóló Acta Ethnographicának szer
kesztése »hatalmazta fel", hanem tömérdek 
más néprajzi és egyéb funkció, szerepvállalás 
mellett az a korabeli gyakorlat is, amely sze
rint a tudományok és a művészetek felügye
letét központosították és ágazatonként 
egyetlen személyre bízták. Ortutay alulról-fe- 
lülről érkezett kezdeményezésre volt a nép
rajz vezéregyénisége egy egész emberöltőn át. 
Ami elöljáróban személyi politikáját illeti, 
egyeseket valóban kiszorított a szakmából, 
pl.Korompay Bertalant, másokat a vélhető 
..jobb ügy" érdekében talán fel is áldozott, pl. 
Hegyi Imrét, de tévedését felismerve, igyeke
zett mielőbb segíteni. Ehhez azonban a sér
tett részéről is közeledés kellett, s Ortutay 
mindig kész volt a békére. Amikor pl. a 
mellőzött Korompay Bertalan gépelt házi fo
lyóiratot írt tele ellene Bertalaki Figyelő cí
men, melyben mindenért Ortutayt tette meg
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bűnbaknak, engem küldött el Korompayhoz 
békekövetként. Átmenetileg ugyan ki is bé- 
kültek, de a fegyverszünet törékenynek bizo
nyult. Gunda Béla jóval rugalmasabb ma
gatartást tanúsított, kisebb csatáikat rend
szeres kibékülés követte. Hasonló volt a hely
zet másokkal is. Ortutay jó emberismerő 
volt, tudta, kivel hogyan kell bánni, kit mire 
lehet — jó értelemben — használni. Ha szo
kott indulatosságával valakit megbántott, 
igyekezett őt kiengesztelni. Ha pedig ellene 
vétettek, egyetlen őszinte szóra békejobbot 
nyújtott. Sokan szerették, maguk között csak 
Tutusnak nevezték, sokan gyűlölték, elis
merve kétségtelen érdemeit, de igazán senki 
nem tudott vele szemben közömbös maradni. 
Kiváló memóriája volt, jó hangulatában meg
nyerő modorával, humorával elbűvölt min
denkit. (Egyszer tanulmányi kiránduláson 
Pestről Debrecenig egyfolytában mondta a 
vicceket; tudta rólam, hogy gyűjtöm ezeket.) 
Igaza tudatában, mások helytelen magatartá
sa miatt azonban tudott éles, kíméletlen és 
sértő is lenni, és félelmetes logikájával min
den ellenérvet szétzúzott. A vitáknak az ő 
esetében általában nem voltak hátrányos sze
mélyi következményei, legfeljebb ha külső 
nyomásnak engedett. Évtizedeken át biztosí
totta a ..céhen" belüli szabad szólást és a ma
gyar néprajztudomány szabadságát is, ebben
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merőben eltért attól a diktatórikus rend
szertől, melyet először meggyőződéssel, 
majd később inkább fogcsikorgatva és ellen
kezve, de ő is kiszolgált. Ha merőben személyi 
ellentétek voltak munkatársai között, a vitá
kat lehetőleg minden érdekelt jelenlétében 
csillapította, amikor szót kapott ugyan min
denki, de győzött a szakma érdeke, az 
együttműködés önkéntes vagy kikényszerí- 
tett gyakorlata. Mindemellett Ortutay körül 
kialakult egy belső mag, akikre a legjobban 
hallgatott, és hajlamos is volt a kelleténél 
többször e személyek javára dönteni; sok időt 
fecsérelt személyi és hatalmi ügyekre. Né
mely munkatársában csalódott, különösen 
azokban, akik visszaéltek bizalmával, így pl. 
1956-ban, majd az ún. disszidálások során, de 
hosszabb távon nekik is megbocsátott. (Ta
lán észre sem vette, hogy ebben is mennyire 
tipikusan katolikus maradt, noha nem volt 
hívő ember!) Tudtommal, régi és igazi bará
tait soha nem hagyta cserben, s lehetőleg 
másokon is mindig segített. Ha mérlegre te
hetnénk mindazt, amit ő adott másoknak és 
amit ő kapott tőlük, személyi vonatkozásban 
is egészen biztosan Ortutay javára billenne a 
mérleg nyelve. Ne feledjük, ezt az egész 
időszakot beárnyékolta a kíméletlen személyi 
harc, a hatalom, a diktatúra minden téren 
való abszolút érvénye; Ortutay élt a lehe

27



tőséggel, de ritkán élt vele vissza. Bárki lett 
volna az ő helyében, az adott körülmények 
között majdnem biztosan több hibát követett 
volna el, legfeljebb passzivitásba menekült 
volna, ami viszont a néprajzot tette volna 
lehetetlenné. (A hatalomtól való függést még 
az egyháziak sem kerülhették el, nemhogy 
egy ilyen minden ízében világias személy és 
szakma.)

Többször is hangoztatta, hogy politikus
ként sem hazudott többet a kelleténél, és 
ennek még akkor is igazat kell adnunk, ha a 
régi Független Kisgazdapárt mai utóda Ortu- 
tayt árulónak tartja. Valóban elősegítette az 
egyházi iskolák államosítását, hogy végre 
megteremtse minden gyerek számára a teljes 
esélyegyenlőséget, de nem gondolt rá, hogy 
ennek mi lesz a következménye. Minisz
tersége idején jelentek meg az addig és máig 
felül nem múlt, legjobb alsófokú (általános) 
iskolai tankönyvek, de már az új állampárt és 
államegyház szellemi monopóliumának kia
lakításában nem vett részt. Amikor pedig az 
egyetemi vagy a muzeológiai ügyeket vezette, 
mindig világszínvonalon dolgozott és dolgoz
tatott, nemcsak a mcsekutatásban alapított 
nemzetközileg elismert budapesti iskolát, ha
nem az 50-cs években a Múzeumok és Műem
lékek Országos Központja, a MMOK élén a 
háborús károkat szenvedett és egyébként is
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elmaradt magyar múzeumi és műemléki 
ügyet európai élvonalba emelte, épp akkor, 
amikor az ország a Rákosi-diktatúra mély
pontjára süllyedt. Hasonló volt a helyzet a 
néprajzi gyűjtések megszervezésével is: az 
átalakulás, a városba özönlés és az iparosítás 
gyorsuló ütemben bomlasztotta a hagyomá
nyos falusi-paraszti életformát, tudatot és 
társadalmat. Ortutay akadémikusként segí
tett megszervezni és támogatni az országos 
néprajzi munkaközösségeket és kisebb mun
kacsoportokat, melyek központi terv és jutta
tások révén kiváló gyűjtőmunkát végeztek. 
Az 1950-es éveket ma már gyászoljuk, de a 
múzeumügy és a néprajzi gyűjtések tekinte
tében ez volt a szakma rövid tavasza; utána 
helyi és kisebb szervezetekre esett szét min
den ilyen központi társadalmi-tudományos 
mozgalom. (Ez volt az ún. tanácsosítás, vagyis 
helyi igazgatás alá helyezés csak félig sikerült 
időszaka.)

Említettük, hogy Ortutay rövid miniszter
sége alatt, ül. hathatós közreműködésével a 
meglévő mellé még három új néprajzi tanszék 
létesült. Központi és átgondolt tanterv alap
ján lendült fel a néprajzi kutatók-muzeológu- 
sok országos képzése. Ennek révén a legtöbb 
helyre megfelelő szakemberek kerültek, kik
nek képzettsége eléri a világszínvonalat. (A 
sok szakmai emigráns is majdnem mind
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néprajzi munkakörben helyezkedett cl, kinti 
körülmények között is produktív tudott ma
radni, és míg más szakmák az ún. dissziden- 
seiktől huzamos időn át mereven elzár
kóztak, s maguk az emigránsok is többnyire 
ellenségesen viszonyultak az óhazához, ez 
legkevésbé talán a magyar néprajzra áll: 
amennyire lehetett, kintiek-bentiek tartot
ták a kapcsolatot és bővülő mértékben együtt 
is működtek.)

Ortutay közreműködésével és szerkeszté
sében is sorra jelentek meg sokszorosított 
egyetemi jegyzetek, majd végül nyomtatott 
folklór tankönyv is; ez utóbbihoz hasonló 
kézikönyvről világviszonylatban is alig egy- 
kettőről van tudomásunk. Maga Ortutay re
mek előadó volt: lendületes, színes és meg
győző, nyoma sem volt rajta semmiféle elfo
gódottságnak, ellenkezőleg: néha kissé túl
zott fölénnyel adott elő. Legendás volt a 
hiúsága, amit csak az enyhített, hogy ezt ő is 
hirdette önmagáról; pl. műveire még akkor is 
hivatkozni illett, ha érdemben nem is kellett 
volna. Szerette a sikert, dicséretet, elisme
rést, ezt lehetőleg be is vasalta. Ha netán 
mégis elmaradt, szinte lelki beteggé vált. így 
pl. nagyjából egyidős volt Tálasi István pro
fesszorral, aki barátja, bizalmasa és egyúttal 
kollégája is volt. Ortutay 60. születésnapját 
valamivel hamarabb ünnepeltük meg, ké
sőbb és az ő jelenlétében pedig Tálasiét. De
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mivel ezen az utóbbin Ortutayról már nem 
esett szó, amint utólag bevallotta, nagyon 
rosszul érezte magát. A volt hallgatók közül 
sokan máig is ezt a beteges hiúságát emlege
tik, gúnyolják. Pedig egyebekben elismerte 
társai érdemeit, így pl. amikor 1956 után az 
ország első egyetemének, az Eötvös Loránd 
Egyetemnek rektora lett, böcsészkari dékán
nak azonnal Tálasit vette maga mellé, akinek 
nagyobb gyakorlata volt az oktatásban, mint 
neki, és tanácsai szerint cselekedett. Mint 
minden funkciójának, rektorságának is meg
volt a szakmai hátulütője. Említettem, hogy 
a néprajz egysége jegyében nem engedett 
önálló folklór folyóiratot indítani, hiába hi
vatkoztunk a szomszéd államokra és egyéb 
példákra; ehhez hasonló volt a gyakorlata 
rektorsága idején: minden más tanszék tö
rekvését előbb támogatta, mint a két néprajzi 
katedráét (a Folklore és a Tárgyi Néprajzi 
Tanszékét), nehogy elfogultsággal vádolják. 
Amikor pedig ..csak" tanszékvezető volt, a 
folklórnak hasonló okból nem harcolt ki 
többletjuttatást. így bizony az egyetemen 
mindvégig szegények maradtunk, és az a leg
bosszantóbb, hogy előnytelen helyzetünket 
senki kívülálló nem hitte el, még a később 
megalakult Néprajzi Kutató Csoport még
iscsak legjobban értesült tagjai, saját kollé
gáink sem, akik viszont tartósan meg
sértődtek, amikor kimutattuk, hogy az egye
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temi oktatók a maradék felényi mun
kaidőben épp kétszer annyit publikálnak, 
mint az intézetiek, ill. csoportbeliek. (A 
fejlődés későbbi szakaszában e különbség bi
zonyára már kiegyenlítettebb.)

Közvetlenül vagy közvetve, de szinte min
denki részesült a nagyobb lehetőségekből, 
melyeket ez az Ortutay irányította 30—40 
éves időszak kínált. Gomba módra szaporod
tak a múzeumok, gyűjtemények és archívu
mok; a népzenei mellé lassanként fel
zárkózott a táncgyűjtés is, tovább folyt a 
klasszikus műfajok, valamint a gyermekjáték 
és a népművészet minden ágának kutatása is. 
(Ez utóbbinak külön önálló szervezetei ala
kultak, a társadalmi néprajzi gyűjtőmozga
lom mellett széles körű együttesi, szakköri és 
egyéb hálózat épült ki az egész országban.) 
Ortutay szorgalmazására is új tematikus ku
tatások kezdődtek, többek között a városi 
néprajzé és a munkásfolklóré; míg az előző 
hamarosan abbamaradt, az utóbbi vontatott 
ütemben ugyan, de ki tudta futni kényszerpá
lyáját. Az említett két központi folyóirat mel
lett múzeumi, intézeti és egyéb periódikák 
indultak, nagyobb részük anyagközlő jellegű. 
A múzeumokban és intézetekben felhalmo
zott folklór műfajoknak megkezdődött a ka
talogizálása és tipologizálása; ez utóbbiakból
— a mesék és mondák vonatkozásában — 
vaskos füzetek jelentek meg. Ortutay Gyula
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3. Harmincnyolc évesen (1948)



4. Az elkötelezett közéleti személyiség



5. Hatvanöt éves korában (1975)
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10. Kassák Lajos kitüntetésekor (1947)
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21. Interjút ad a Finn Oroszlán Lovagrend kitüntetés 
átvétele után (1966)
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27. Chicagóban a Néprajzi Világkongresszuson 
dr. Katona Imrével 

(1973. augusztus. Milka Mikuška felv.)
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többször is kezdeményezte az új magyar 
néprajzot, vagyis egy átfogó szintézist, majd 
átváltott a Magyar Néprajzi Lexikon szer
kesztésére, melyet nem kis fáradsággal öt kö
tetben sikerült is tető alá hozni. Ez a vállalko
zás sem mindennapos a nemzetközi néprajz
ban. A Magyar Néprajz időrendben első (sor
rendben V.) kötete már Ortutay halála után 
jelent meg; erejéből és idejéből arra még fu
totta, hogy Balassa Ivánnal együtt összeállít
sanak egy egykötetes ..előzetes"-t Magyar 
Néprajz címmel, mely utóbb német nyelven is 
megjelent. Közben felszaporodtak az Új Ma
gyar Népköltési Gyűjtemény általa szer
kesztett, meséket, mondákat és egy ízben 
gyermekjátékokat is tartalmazó kötetei. Ő 
szorgalmazta a szintén említett Kálmány La- 
jos-féle gazdag hagyaték kiadását, de a mint
egy öt-hat kötetnyi kiadatlan kéziratból 
eddig csak kettő jelent meg; a balladákat ma
ga Ortutay Gyula rendezte sajtó alá. Kedvelt 
műfajaiból előbb maga adott kisebb, egy-egy 
kötetnyi mese-, ballada- és dalválogatást, 
majd egy bővebbet legbelső munkatársainak 
a segítségével: a legszebb és legjellemzőbb 
magyar népmesék három, a népdalok kettő 
és végül a balladák egy kötetben jelentek 
meg; mindhárom kötet Ortutay elsősorban 
tudomány- és kutatástörténeti jellegű elősza
vával. Segített a Népek meséi félszáznál is 
több és többféle meseválogatás indításában,
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szerkesztésében; neki köszönhető az Ungari- 
sche Volksmarchen c. kitűnő válogatás külföl
di mesesorozatban való megjelenése. Nehéz 
lenne minden kiadványt felsorolni, melyhez 
köze volt. Általában biztatott, segített, és ha 
idejéből többre nem tellett, legalább előszóval 
vett részt a fordítások, önálló hazai kiadvá
nyok stb. megjelentetésében. (Annyira ..ráka
pott" az előszavak írására, hogy egy farsang 
alkalmával a régi magyar előszavak gyűjte
ményes kiadását adtuk neki ajándékba. Bár 
nehezen viselte cl a személyével űzött tréfát, 
ezt kivételesen nagyon jó néven vette.)

A múzeumi és egyetemi kereteken kívül 
elsőrendű célja volt egy önálló néprajzi kuta
tóintézet megszervezése. Már 1945 előtt ala
kult egy kérészéletű Magyarságtudományi, 
majd az ezt felváltó Néptudományi Intézet, 
de a hírhedt fordulat éve (1948) ezt is felszá
molta. E Néptudományi Intézet nemcsak 
néprajzi profilú volt, s míg nyelvészeti és a 
történeti tudományok hamarosan önálló in
tézményekhez jutottak, s ezeket követték az 
irodalomtudományi, a régészeti és egyéb 
szervezetek, a néprajz csak másfél évtizedes 
késéssel, a 60-as évek derekán állt saját lábá
ra: akadémiai felügyelettel végre megalakult 
a Néprajzi Kutató Csoport, melynek Ortutay 
Gyula lett az igazgatója. A Csoport helytállt, 
felfejlődött, megkezdte a néprajz központi 
kiadványainak (Néprajzi Atlasz, mesekataló

34



gusok, a Magyarság Néprajza előmunkálatai
nak, a folklór archivális adatainak stb.) publi
kálását, tető alá hozta az említett lexikont, 
szerkesztette a megjelenő Magyar Néprajz 
köteteit. A debreceni és pesti egyetemi inté
zetekhez, ül. tanszékekhez hasonlóan, a Cso
portnak is van saját évkönyve. Általában is 
elmondható, hogy a szervezeti tagolódás, a 
létszámbeli gyarapodás és a fiatalítás arányá
ban a Csoport is egyre tevékenyebb és mind 
központibb szerepet visz a néprajzi életben, 
igaz, publikációs szempontból a két említett 
egyetemi tanszék erős versenytársa maradt, 
de már városszéli helyéről — Ortutay és Hoff- 
mann Tamás jóvoltából — a központba beke
rült Néprajzi Múzeum inkább a kiállításokra, 
mint a kiadványokra összpontosít. (Hasonló 
a helyzet a Néprajzi Múzeum társintézmé
nyeként alakult, majd önállósodott Szent
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal is, de 
ezekhez Ortutaynak már csak közvetett köze 
volt, s nem is volt kapcsolattartásuk sem za
vartalan.)

Ortutay szemhatára nem ért véget az or
szághatárnál. Szakmai és személyi szem
pontból is elsők között nyitott külföld felé, 
amikor ez éppen nem volt minden esetben 
szorgalmazott. Ő is óvatosan kezdte: legko
rábban talán a magyar—szovjet történelmi 
vegyes bizottságnak mintegy a kiegészítése
ként alakult a néprajzi; sorra jelentek meg
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magyar fordításban a modellértékűnek vélt, 
de túlságosan is átpolitizált szovjet néprajzi 
tanulmányok, s érkeztek a szovjet szakembe
rek és kiküldetést vállaltak a magyar kutatók 
is, de olyan rendszeres és hosszas néprajzi 
gyűjtést szovjet földön senki nem végzett, 
mint egyes magyar régészek, népzenekuta
tókés nyelvészek, talán az egyetlen sámánku
tató Diószegi Vilmost kivéve. Általában 
vitaüléseken, konferenciákon és nemzetközi 
kongresszusokon cseréltek tapasztalatot- 
eszmét a magyar és a szovjet kutatók; pl. az 
etnikum kérdéséről és a moszkvai néprajzi 
világkongresszus előadásaiból kiadványok is 
megjelentek. A Világ Népei szovjet sorozat 
európai kötetének magyar fejezetét az illeté
kes kollégák írták; ez az összefoglalás termé
szetesen oroszul jelent meg. Hasonló kez
deményezés indult magyar—csehszlovák vi
szonylatban, mely főként kölcsönös látogatá
sokkal, együttes vagy tágabb nemzetközi 
ülésszakokkal jellemezhető, kevésbé a közös 
(gyűjtési, kiadási) vállalkozásokkal. (Már in
kább Ortutay után, de az ő nyomdokain ha
ladva lendültek fel és öltöttek vaskos köte
teket a magyarországi nemzetiségi kutatá
sok.) Sikertelen volt a magyar—román nép
rajzi együttműködés; a magyar—jugoszláv 
késve indult, és bár szépen ki is bontakozott, 
ehhez már a passzív és hallgatólagos jóváha
gyáson kívül Ortutay Gyulának kevés köze
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volt. (Kissé szégy ellte, bár nem vallotta be, 
hogy bármily tartózkodóan is, de rövid időre 
csatlakozott a Tito-ellenes kampányhoz.)

Korai és jóval sikeresebb is volt a Nyugat 
felé való nyitás, ezek közül is a helsinki szel
lem jegyében a magyar—finn együttműködés 
sokoldalú felújítása: azóta ötévenként újra 
megtartják a Finnugor Kongresszusokat, a 
megrendezést a két kezdeményező országon 
kívül a Szovjetunió is többször vállalta. Ko
moly munkaértekezletté vált szinte minden 
ilyen találkozó, már nemcsak a néprajz és a 
nyelvészet, hanem szinte minden rokon 
szakma is képviselve van. A közös kiadvá
nyok, a személyi látogatások, cserék, temati
kus ülésszakok és minden más lehetőség 
kihasználása is jellemző e kétoldalú és egyen
rangú kapcsolatokra, és mindez vitathatatla
nul Ortutay Gyula és nagy barátja, a finn 
Kustaa Vilkuna akadémikus fő érdeme. De 
könnyű a magyar—finn, majd a magyar—észt 
kapcsolatok kiépítése és ápolása: ennek régi 
(rokoni) hagyományai vannak, s ezekben az 
országokban fejlettek az ún. nemzeti tudomá
nyok, melyeket nem terhelnek nacionalista 
ballasztok, és mindhárom nép egy világhata
lom árnyékában él, így jobban megértik egy
mást. Bár a tudományos kutatásban a finnek 
járnak élen, mégis a tánc-, a zene- és az egyé
niségkutatás terén bevallottan is tanultak a 
magyaroktól.
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A bezárkózás évtizedeiben sokáig Ortutay 
volt a magyar néprajz, sőt esetenként az egész 
keleti blokk utazó szellemi nagykövete. A 
kapcsolatok megteremtésében is merésznek 
és találékonynak bizonyult, pl. Kelet- és Nyu- 
gat-Németország (mese-) kutatóival szinte 
egyszerre vette fel a kapcsolatot, amikor ez 
még nem volt ..divat". Ahova csak a magyaro
kat meghívták, Ortutay vezetésével váloga
tott kutató és oktatói gárda vonult fel, s a 
küldöttek előadtak, részt vettek a szervezés
ben, hovatovább magyarországi nemzetközi 
konferenciák rendezésében is; ez utóbbiak 
között elegendő a mondakutatásra és az Eu
rópa ct Hungaria témájú konferenciára utal
ni, de a 60 éves, jubiláló Ortutay kedvéért is 
volt külön akadémiai kerekasztal-értekezlct, 
melyen a korabeli jeles külföldi folkloristák 
szép számmal jelentek meg, és a már öregedő 
Ortutay ott terjesztette elő globális gyűjtési- 
intézményi-kiadási tervét. A magyar néprajz 
az említett Acta többnyelvű folyóirat révén, a 
számos nemzetközi részvétel segítségével is 
kilépett korábbi elszigeteltségéből, magát Or- 
tutayt a külföld is vezető egyéniségként ke
zelte, beválasztották szerkesztőségekbe (pl. 
kezdettől fogva részt vett a Fabula c. nyugat
német mcsekutató folyóirat munkájában), 
továbbá különféle újonnan alakult folklór 
vagy néprajzi nemzetközi szövetségek, bi
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zottságok, szervezetek vezetőségébe. Ahol 
csak tudott, tevékenyen közre is működött, 
mindezt nem tekintette formálisnak. Szemé
lyesen Chicagótól Tokióig majdnem minde
nütt jelen is volt, üléseket vezetett, felszólalt, 
terveket nyújtott be, természetesen mindig 
megfelelő szakmai tolmácsolás segítségével, 
hiszen nyelveket nem tudott. (lirdckes, hogy 
ez soha sehol nem jelentett számára személyi 
hátrányt.) Az, hogy ma a magyar néprajznak 
más fejlett tudományszakokéval egyenrangú 
és sokoldalú külföldi kapcsolatai vannak, 
főként Ortutay Gyula kezdeményezéseinek 
köszönhető. Mindezt a külföld hamarabb és 
nyomatékosabban ismerte el, mint saját ha
zája, mert az említett tisztségeken kívül 1962- 
ben Pitré-, 1972-ben pedig Herdcr-díjjal 
tüntették ki, s ezek nemzetközi súlya na
gyobb, mint a kapott magyar díjaké (1976: 
állami, 1978: akadémiai nagydíj); pl. az annyi
ra óhajtott Kossuth-díjat többszöri felter
jesztés után sem kapta meg. Ez azért is fájt 
neki, mert az 1848-as szabadságharc folklór
jának centcnáris gyűjtését elsősorban ő kez
deményezte és vezette, és a jubiláris írások 
közül az ő Kossuthról szóló tanulmánya volt 
vitathatatlanul a legigényesebb. Kossuth 
egyébként nemcsak a magyar nép eszmény- 
és jelképe volt, kiről a legtöbb (történelmi és 
katona-) dal szólt, hanem Ortutay legfőbb
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politikai modellje is. (Épp a róla szóló folklór- 
elemzésben fejti ki, hogy a 48-as hagyomá
nyok közül a dalok történelmibb, a prózai 
epikumok, közelebbről a mondák, anekdoták 
pedig inkább társadalmibb mondanivalót 
hordoznak.)

Ortutay politikai pályája 1945 után bonta
kozott ugyan ki, de közéleti szereplése terén 
még több váltás zajlott, erősebbek voltak vi
harai is, végeredményben tudománypoliti
kusnak volt eredményesebb. Ő a közéleti 
szereplést egyszerre tartotta szakmai pajzs
nak és ugródeszkának, mindig a néprajznak 
akart használni. Sokszor panaszkodott a köz
életi szerepekre, c tevékenységét áldozatvál
lalásnak tüntette fel; egy-egy országos nép
rajzi találkozón újra és újra megígérte, hogy 
e terhes funkcióitól hamarosan megszabadul, 
és csak szeretett szakmájának él, ám ezt a 
fogadkozását soha nem váltotta be, inkább az 
ellenkezője volt igaz: a bélyeggyűjtőktől a vö
röskeresztes mozgalmakig, a sporttól, a vadá
szattól a politikai tömegszervezetekig alig 
volt olyan fórum, ahol valamikor ne szerepelt 
volna. Ez a szakmabelieknek kétségkívül 
hasznos is volt, sokféle módon és fórumon 
tudott és akart is segíteni, de egy-egy ..szoká
sos" tisztogatás kapcsán minden alkalmazko
dása ellenére, rendszerint ő kapta az első és 
a legnagyobb ütéseket, s remekül állta is. Pl.
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amikor a Bakos József-fele Mátyus földi gyer
mekjátékok c. kötet nemzetiség- és valláscsú
foló gyermekmondókái miatt a könyvet 
bezúzták, a szerkesztői és szerzői díjakat visz- 
szafizettették, főként Ortutay Gyulát tették 
felelőssé, aki a különbizottság előtt, Lukács 
György ellenében is megvédte a kiadványt, és 
a korszerű közlés követelményei érdekében 
kialakított álláspontját. Ilyen és hasonló vi
tákban nem könnyen hátrált. Az is igaz vi
szont, hogy közéleti és tudományos 
funkcióiból nagyon sok személyes előnye is 
származott, a Kiadói Főigazgatóság tagjaként 
pl. minden magyar könyvet ingyen megka
pott, és bár az őt nem érdeklő kiadványokat 
azonnal pénzzé is tétette, többek között ezek
kel és az egyes személyektől kapott tisztelet - 
példányokkal is példásan nagy szak- 
könyvtárat tudott gyűjteni. Bár kétségtelen 
anyagi előnyei és kedvezményei származtak 
pl. a képviselőségéből, majd az elnöki tanácsi 
tagságából is, szinte a zsugoriságig takarékos 
volt; ezen és életmohóságán magunk között 
sokat ékelődtünk, néha előtte is. Egy alka
lommal pl., amikor bejelentette, hogy közéle
ti funkcióiból most már csakugyan ki fogják 
rugdalni, Balassa Iván megjegyezte: ..Gyula, 
ahhoz egy egész futballcsapat kellene."

Ami a közéleti-tudományos karriert illeti: 
1945 után a Rádió igazgatója lett, majd né
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hány évre rá vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, ez után egy ..szakmaibb" fél évtized 
következett, de szinte kezdettől végig képvi
selő maradt, és tevékeny részt vállalt az Or- 
szágyűlés kulturális bizottságának munká
jában. (Érdekes, hogy nem megyéje, Csong- 
rád, s nem is városa, Szeged, választotta kül
döttjének, hanem Bács-Kiskun.) 1957-től 
előbb főtitkárként, majd egyik alelnökként 
irányította a Hazafias Népfront munkáját jó 
másfél évtizeden át. Politikai pályáján szere
tett és tudott is reprezentálni, remek szó
noklatokat tartott, melyekben állandóan 
aktualizált ugyan, de sohasem ment olyan 
balra, mint hasonló rendű és rangú kortársai. 
Mindig emberi léptékben tudott gondolkod
ni, viselkedni. Egyszer pl. ünnepi szónoklatát 
a tömeg elé furakodott és vele szemben ké
nyelmesen letepeledett kutya is hallgatni 
kezdte. A rendezők indultak, hogy az ebet 
elzavarják, Ortutay természetesen észrevet
te a mozgást, azonnal odaszólt: ..Hagyjátok, 
hadd hallgassa ő is!. . . "  A legkeményebb val
lásüldözés időszakában történt, hogy egyik 
balos egyetemi munkatársa a másik fiókjá
ban katolikus missalét (misekönyvet) talált, 
azonnal jelentette Ortutaynak. Ő behívatta a 
..bűnöst", alaposan lehordta, hogy miért nem 
otthon tart ilyeneket, és ezzel fejezte be: ..De 
irigyellek, hogy még tudsz hinni!" Ezekben az
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50-es években volt egy olyan csak közvetve 
megfogalmazott hivatalos törekvés, hogy 
Sztálin december 21-i születésnapjának 
megünneplésével helyettesítsék a kará
csonyt, nyíltan azonban nem propagálták. 
Egyik vándorgyűlésünkön ez ügyben felszó
lalt egy idős bácsi; kemény, kioktató szavak
kal tiltakozott minden ilyen és hasonló 
kisajátítás ellen, hogy — úgymond — ..Már 
ünnepeinket is el akaiják venni! Mi a vélemé
nye erről elnökünknek, Ortutay Gyulának?"
— fejezte be szenvedelmes szónoklatát. A te
remben olyan dermedt csend támadt, hogy 
egy gombostű leesését is meg lehetett volna 
hallani. Ortutay felpattant, és tudományos 
higgadtsággal kifejtette, hogy egy régi ..po
gány" téli napfordulós ünnepet először a ke
reszténység ..sajátított ki", s mivel a kará
csony ebben a formában a magyarság ősrégi 
ünnepe is, aligha van szükség újabb ..kisajátí
tására. Nehéz helyzetben volt akkor is, ami
kor 1956 leverése után, 1957 őszén új rektor
ként nyitotta meg a tanévet. Ezen minden 
hallgatónak és oktatónak kötelező volt részt 
venni; ..szép" számmal voltak idegen megfi
gyelők is. Nem lehetett tudni, az ifjúság majd 
hogyan reagál. Ortutay élete egyik legjobb 
székfoglaló előadását tartotta a nemzeti és a 
nemzetközi kérdéséről a néprajzban-folklór- 
ban, újra kifejtve, hogy a népek költészetének
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közös vonásai nyelvek és államhatárok fölötti 
közös sorsukból (is) adódnak, s inkább be
szélhetünk egyenrangú felek közötti kölcsön
hatásról, mint egyoldalú átadásról-átvételről. 
A szellemi javak nem ismernek határokat, az 
eszmék nem vámkötelesek. Működik azon
ban egy népi-nemzeti ..szűrő”, amely csak 
megfelelő szinteken enged át hatásokat, és ez 
nemcsak a magyarokra, hanem szomszéd
jainkra is vonatkozik. A folklór népi-nemzeti, 
ugyanakkor általános emberi is, minél többel 
gazdagítja a népek költészetét, annál na
gyobb sajátos értéke is. Ortutay beszéde után 
Latinovits Zoltán szavalta cl József Attila 
odaillő, A Dunánál c. versét, Palló Imre ope
raénekes pedig fia zongorakísérétével előadta 
Erkel Bánk lm jából a Hazám, hazám . . . 
kezdetű áriát. A megnyitót az ifjúság vastaps
sal jutalmazta. Ortutay nem félt a nyílt poli
tizálástól, ezt a finn—magyar kapcsolatok 
felújítása terén is vállalta. Ennek csúcspont
ján az Eötvös Egyetem a Finn Köztársaság 
legendás elnökét, Urho Kekkonent díszdok
torrá avatta. Az elnök szép beszédben vázolta 
a kis népek történelmi hivatását, továbbá sor
sát és szerepét a nagyhatalmak közti küzde
lemben; a tapsot nem akartuk abbahagyni, 
csak Ortutay könyörgésére fejeztük be.

Ortutay közéleti szereplésének csúcsára 
talán a 60-as évekre jutott el, amikor az Elnö
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ki Tanács tagjává választották, ezt a tisztséget 
haláláig viselte. így még több emberen tudott 
segíteni, s a néprajzon is lendíteni. Titokban 
azt remélte, hogy idővel elnök is lehet, de 
vágya nem teljesült. Voigt Vilmossal szólva, 
nemcsak az élet bajai, hanem bájai iránt is 
felfokozott volt az érzékenysége, gáláns ka
landjairól (többnyire tréfás-gúnyos) legendák 
keringtek, és ő férfibüszkeséggel nem is na
gyon tiltakozott ellenük. A Kádár-rendszer 
liberalizálódásával párhuzamosan minden
esetre vele is ..megbékéltek", és visszame
nőleg az 1940-es évektől elismerték párt
tagságát, holott huzamos ideig semmiféle 
pártnak nem volt tagja. (Rebesgették, hogy 
állítólagos 1945 előtti szabadkőműves tagsá
gát 1956 után, a konszolidáció idején, felújí
totta, de ő, minden nyitottsága ellenére, erről 
sohasem nyilatkozott; mindenesetre a gya
nakvóknak abban aligha lehet igazuk, hogy 
Ortutay minden, vagy majd minden sikerét 
ennek a titkos társaságnak köszönhette.) 
1956-ban ősszel még tartózkodó volt, utána 
azonnal tevékenykedni kezdett, de nem volt 
szándékában semmiféle boszorkányüldözés. 
Rektorként pl. magához hívatott, hogy 1956. 
november 2-i felszólalásomat tisztázzam, 
amikor is a semlegesség mellett azért álltam 
ki, hogy mi magyarok ne legyünk többé pa
rasztok a nagyhatalmak sakktábláján. Nem
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kaptam ćrte dicséretet, de két nap múlva 
megjelent Ortutay vezércikke a Népszabad
ságban, és ezt a mondatot építette bele: ne 
legyünk többé sakkparasztok az imperialista 
nagyhatalmak sakktábláján! . . .  Az 50-és 
években némi humorral ajánlotta mese- 
könyvünket Rá kosinak: ..A magyar nép mesék 
nagy barátjának." Minden ellenérzésem dacá
ra, nevetve írtam alá ezt az általa fogalmazott 
ajánlást. Megjegyzem még, tudván tudta, 
hogy a politikai vicceket gyűjtöm; soha nem 
tiltotta, inkább gyarapította a repertoárt, és 
ő is folyton kérdezett újat. Közös elvünk volt: 
aki a vicceket szereti, rossz ember nem lehet!

Bármily meredeken is ívelt 45 utáni pályá
ja felfelé, és ő maga is nevetve hangoztatta a 
szájába adott tréfás mondást: Felfelé a lejtőn 
nincs megállás! — elméleti és tudományos 
teljesítménye mintha kissé elmaradt volna a 
közéletitől-tudománypolitikaitől. A sok 
funkció és nyilvános szereplés eléggé szétfor
gácsolta, nem tudott mélyebben elmerülni, 
inkább korábbi és útközben felkapott szelle
mi indítékokból élt. Mivel pozicionált és be
tegesen hiú ember volt, szakmai bírálatot 
nem nagyon tűrt el, nem is kapott, legfeljebb 
az említett sarkított támadásokat, melyekben 
nem sok köszönet volt. Csak idősebb vagy 
vele egykorú és hasonlóan pozicionált bará- 
tai-ismerősei — pl. Boldizsár Iván — merték
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szemére vetni, hogy tudósként többet vártak 
tőle, vagy másként fogalmazva: csalódást 
okozott nekik. Ortutay mindig megtalálta a 
magyarázatot. De nemcsak az elmélyült tudo
mányos kutatásra, az oktatásra sem jutott 
elegendő ideje, gyakran kellett őt helyettesí
tenünk, sőt olyan évjárat is akadt, amelyik az 
általa meghirdetett előadásból egyetlenegyet 
sem hallott egész féléven át! Óra azonban el 
nem maradhatott, helyettesítettük; egyéb
ként a megjelölt időben és helyen halálpon- 
tosan megjelent, bosszantotta a késés, 
sokszor kikaptunk tőle emiatt. (Ezért is kel
lett neki mindig olyan funkció, amely kocsi
val járt, ő maga ugyan nem vezetett, de ez volt 
pontosságának egyik ..motoija".) Lehetőleg 
röviden végzett: — Úgy jött, mintha menne — 
mondták róla.) Szenvedélyes levelező volt, el 
sem tudta képzelni, hogy valakinek ne vála
szoljon! A leveleket azonban diktálta, s az 
adminisztráció adta fel, ezzel nem töltötte 
idejét. írásait mindig végigolvasta, esetleg 
közben már telefonált, kétfelé is pontosan 
tudott figyelni. Minden szót meghallott, sem
mit nem hagyott válasz nélkül. A telefonhívá
sokat nem ő intézte, csak bekapcsolták hozzá 
a jelentkezőt. Mindezzel rengeteg időt takarí
tott meg. Produkciós szemléletű, modern em
ber volt, másokat is mindig biztatott és 
sürgetett, nálunk tehát megelőzte korát. Ne
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vetve fogadta el saját tréfás sírfeliratát: — Itt 
sem nyugszik Ortutay Gyula.

Bármennyire is adminisztrálta önmagát és 
szakmáját, tudományában azért nem rekedt 
meg teljesen, miként a túlzók állítják, legfel
jebb a nemzetközi szakirodalom teljes és 
folytonos ismerete nélkül, önállóan építgette 
tovább gondolatrendszerét, melybe majdnem 
minden belefért, és más-más visszhangot is 
váltott ki. A néprajz újonnan választott vezé
reként a Társaság nyilvánossága előtt hirdet
te meg a fordulat évében (1948-ban) a 
tudomány meglehetősen kemény program
ját, melytől annak idején sokan megriadtak, 
s az utódok részben elmarasztalják, pedig ez 
inkább szellemi pajzs volt felfelé, a hatalom 
felé, mely erre a narodnyiknak, enyhén na
cionalistának és summásan romantikusnak 
nevezett tudományra mindig is gyanakvóan 
tekintett, és adott esetben nem volt rest rajta 
ütni. Ortutay ezért is hangoztatta a társadal- 
mias látásmódot, a társadalmi háttér teljes 
feltárását, a történelmi változások végigkísé
rését, s ezért is ítélte el — újra — a pozitivista 
finn földrajztörténeti iskolát, hogy később, 
békésebb körülmények között, a finnugor 
kongresszusok nyitányaképpen ötvözze a 
komplex módszerrel és megpróbálja a mar
xista szemlélettel is összebékíteni. A múlt 
tévedéseit és személyi ellentéteit is a kelleté
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nél élesebben exponálta, ám amikor más for
mában mindez újólag hatványozottabban je
lentkezett, Ortutay is beállt védekezni. A 
személyi ügyek mindvégig túlzottan is foglal
koztatták.

Kellő időben vette észre és hirdette meg az 
ún. migrációs kutatást, mely az iparba és a 
városba özönlő paraszti tömegek mozgását, 
műveltségének, tudatának átalakulását volt 
hivatva nyomon követni; ez konkrétan talán 
Budapest és környéke, valamint a munkásság 
néprajzi kutatásában öltött testet.

Meghirdette korábban elhanyagolt műfa
jok (munkásdal, kisepikai prózaműfajok stb.) 
fokozottabb gyűjtését, de ő maga ezeket nem 
elemezte, nem is kedvelte, és az említett an
tológiákba sem engedte ezeket felvenni, 
..megelégedett" kedvelt klasszikus népkölté
szeti műfajaival; a válogatások elé egy-egy új, 
nagy összefoglalást írt, ebben ötvözte egybe 
saját régebbi és újabb, valamint mások ered
ményeit. A népköltészet nemcsak stúdium 
volt a számára, hanem egyúttal gyönyörköd
tette is. Amikor történelmi-társadalmi-eszté- 
tikai érzékenysége megfelelő témát, ill. 
alkotást talált, a tudós valósággal költővé vál
tozott, pl. egy Bach-korszakbeli, átalakított 
Kossuth-nóta kapcsán:
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Esik eső karikára 
Kis angyalom kalapjára.
Nem esik az urakéra,
Sem a szegény rabokéra . . .

O vette észre a természet—társadalom 
kettős képén belül az újabb ellentétet a 48-as 
rabok és az ítélőbírák oppozíciójában. Minden 
egyes műfajról volt érdemi mondanivalója, 
ha más-más arányban és mélységben is. Ma
radjunk a dalnál, melyet épp legkevésbé 
elemzett! Később vesszük sorra kedvelt 
műfajait és az egész életművét megkoronázó 
elméleti rendszerét.

Említettük, hogy Ortutay korán felismerte 
és a Rádió segítségével támogatta is a népze
nekutatást; a bartóki szűrőrendszert, vagyis 
a külső hatások megrostálásának elvét átvitte 
a szövegekre is. A dallamot-szöveget együtt 
hullámzó egységnek tartotta, de nem elválha- 
tatlan társaknak mégsem, hiszen fejlődésük 
útja valamelyest mindig is eltért. A mégolyán 
változékony dallam valójában egy viszonyla
gosan állandóbb kerete az újra és újra aktua
lizált szövegnek, és a két alkotóelem nem 
egyenértékű, mint ahogyan a forma és a tar
talom sem, hanem ez utóbbi a fontosabb. A 
líra és az epika között nem vont éles határt, 
a betyárballadák kapcsán mutatta ki, hogy a 
dalokhoz hasonlóan mennyire apró szöveg
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fordulatokból építkeznek, és miként Vargyas 
Lajos kimutatta, a rabénekekhez is. Nem volt 
híve a lírai dalok túlzottan tagolt kategorizá
lásának, ő maga csak valami féltucat nagy 
lírai tömböt különböztetett meg. Elismerte 
ugyan, hogy az egyéniség épp a dal műfajában 
a visszafogottabb, de a nótafák vizsgálatát — 
miként említettük — indokoltnak tartotta; 
ebben a régi Vikár-fcle hagyományt követte. 
Rámutatott, hogy a magyar népdal jelző
rendszere eléggé tartózkodó, és bár nem epi
kus műfaj, mégis kedveli az igéket, ezt és más 
jellemzőket is a drámaiság jelenlétére vezette 
vissza. Kimutatta, hogy a dalokban a mono
lóg gyakran alakul át dialógussá, s a kettős 
szerkesztés is — a társadalom és a természet 
..szembesítése" — drámai jellegű. Az életközeli 
népi lírára talán a legjellemzőbb egyfajta rea
lizmus is, fejtegette. E legkisebb műforma — 
hirdette — egyszerre képes kifejezni az egyén 
és közössége gondolatait-érzelmeit a világról 
és az emberi élet alapvető kérdéseiről: szere
lemről, szolgálatról és halálról.

Saját balladaközlése és az említett Székely 
népballadák válogatása után is talán a balla
dával foglalkozott legtöbbet, nem elegendőt 
azonban ahhoz, hogy az igazi tudósi pályán 
mozgó Vargyas Lajos meg ne előzze. Ortu- 
tayt, mint minden másban, a ballada vonat
kozásában is a legalapvetőbb kérdések fog
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lalkoztatták: a műfaj eredete, élettörténete, 
műfaji csoportjai, nemzeti-nemzetközi jel
lemzői, drá maisága, stílusa és változan- 
dósága-maradandósága. A nemzetközi 
szakirodalomból egy ideig talán a balladára 
vonatkozó nagyobb, összefoglaló munkákat 
ismerte legjobban. Szerinte a balladai műfaj 
több ágból (mitikus, történeti ének stb.) ered, 
vagyis poligenetikus; születését ő nem lokali- 
zálja egyetlen — vallon— francia — területre, 
mint később Vargyas teszi, Ortutay számol a 
többközpontúság, a különfejlődés, de az át
adás-átvétel lehetőségével is. Goethe neve
zetes-szellemes Urei (őstojás) fogalmát 
korszerűsíti abban az értelemben, hogy sze
rinte nem a műfajilag összetett balladából 
keltek ugyan ki újabb műfajok — líra-dráma- 
epika —, hanem a ballada tartalmaz mind
ezekből vonásokat, ahogyan jó száz évvel 
ezelőtt Greguss Ágost időálló módon megha
tározta: a ballada tragédia dalban elbeszélve, 
ill. a komikus jellegűekkel együtt: drámai dal. 
Ortutay viszont nem fogadja el Gregussnak 
azt az alapvető tételét, hogy a balladai homály 
születésétől fogva lenne jellemzője ennek a 
műfajnak, hanem véleménye szerint ez má
sodlagos fejlemény. (Az újabb kutatás Ortu
tay nézetét igazolja.) Elveti a keresztényi bűn 
és bűnhődés elméletét is, bár egyelőre ennél 
tovább máig sem jutott a kutatás. Ortutay
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helyesen ismerte fel a családi-egyéni temati
kájú balladai konfliktusok társadalmi hátte
rét, de ezt kissé el is túlozta. Vargyas 
eredetelmélete áll közelebb a valósághoz, aki 
szerint a nemzetségi-nagycsaládi kötelékek 
lazulásának, az egyén saját lábra állásának 
társadalomtörténeti menetével köti össze a 
többi műfajtól egyre jobban elkülönülő, késő 
feudális ballada megjelenését.

Ortutay másik kedvelt műfaja és kutatásá
nak fő területe volt a népmese, melyről az 
egyéniség vonatkozásában már szólottunk. A 
mese kapcsán fejti ki legkorábban és telje
sebb összefüggésében is népköltészeti elmé
letét, melyhez később sem sokat tudott 
hozzáadni. Mindenesetre e műfajon belül ér
lelte ki egész életművét megkoronázó elméle
ti rendszerét, melyet Variáns-invariáns- 
affinitás címmel fejtett ki előbb szóban, vala
mivel később írásban is, és a külföldi szak
értők éppen erre figyeltek fel legjobban, bár 
a budapesti iskolát az egyéniségkutatás ala
pozta meg. Ortutay ebbe a latinos című ta
nulmányába teljes elméletrendszerét 
belezsúfolta, láthatólag eleget kívánt tenni a 
sokak által sürgetett tudományos elvárások
nak. Már nem volt ideje a kiterjedt külföldi 
szakirodalom áttekintésére, mely ugyanúgy a 
szóbeliség vizsgálatát állította a középpontba, 
mint Ortutay, és mások is elemezték a variá-
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lódás meneteit, sőt tipologizálták is a változa
tokat, amit viszont Ortutay nem végzett el; s 
végül ismerték az invariáns fogalmát is, de 
más értelemben használták. Ellenben erede
tibbnek bizonyult az affinitás, vagyis a na
gyobb egységek összekapcsolódásának 
feltárása. Mindezek ellenére, Ortutay önálló 
tudott maradni: szerinte a folklór reális élet- 
tény, a változatok alapja az adott, közvetlen 
társadalmi elvárás és közösségi környezet, 
melynek meg kell felelni. Nála a variáns az 
egyedi folklór alkotás létformája, miként erre 
előzetesen már rámutattunk, és ez az egyéni 
előadónak mintegy a személyi tulajdona. 
(Nyilvánvalóan főként a mesékre céloz.)

Ortutay sajnos nem volt fogékony a pályá
ja derekán és vége felé feltűnő szellemi áram
latok és módszerek (pl. a morfológia, a 
strukturalizmus, a kommunikációelmélet, a 
szemiotika stb.) iránt. Igaz, egy részüket ko
rán felismerte, önállóan ..feltalálta” és rész
ben alkalmazta is, de sommás ítélete mégis az 
volt, hogy ezek a modern áramlatok ugyanazt 
mondják, mint a régiek, csak ..rosszabbul". 
(Az anyag fölé kerekedő módszereskedést és 
öncélú elméletieskedést, tehát ezeket az egye
düli megváltást hirdető irányzatokat azóta a 
maguk helyére állították.) Utaltunk arra is, 
hogy hasonló — esztétikai gyökerű — tartóz
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kodás jellemezte egyes másodrendűnek vélt 
(találós, vicc és egyebek) műfajokkal szem
ben is; elég keveset foglalkozott a néphittel és 
a népszokással is, bár éppen az 50-es években 
szerkesztett egy remek gyűjtési kérdőívet az 
akkor éppen nem valami nagy figyelemmel 
kísért ünnepi szokásokhoz; ezt tanítványai a 
gyakorlatban sikerrel próbálták ki. Hasonló 
kísérletet folytatott a népmesékkel is: egy 
alapszöveget kellett naponként újabb és 
újabb személynek szóban továbbadni, majd 
leírni, s a végén az így kapott változatot össze
vetették az eredetivel. (Ortutay az ismert me
sekutató: Walter Anderson kísérletét 
ismételte meg, s az eredményt tudatta vele.) 

*

Túl a kemény és a puha diktatúrákon, az 
alapítások és az elindítások legtöbbször oly 
kicsinyes harcain, immár nagy néprajzi 
gyűjtemények és kiadványsorozatok birtoká
ban, a szerteágazó bel- és külföldi kapcsolat
rendszerek haszonélvezőiként, most már 
jóval okosabbak vagyunk és könnyebben is 
ítélkezünk, de nem vagyok nagyon biztos 
benne, hogy ugyanilyen okosak és előrelátók 
lettünk volna abban a közelmúltban, amely a 
történelem egyik legnehezebb korszaka volt,
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és amelyet Ortutay bukás nélkül végighar
colt. Egyesítette magában a feudális úr ve
zetői képességeit, nagyvonalúságát, a rene
szánsz polgár nyitott, kezdeményező és szor
galmas munkálkodását, mohó életszeretetét 
és végül a haladó, tűzön-vízen át népbarát 
értelmiségi gondolkodását. Politika és ma
gánélet, tudomány és politika, elmélet és gya
korlat egységet alkotott egész életében. 
Tudósként az igazság feltárása, a népek, az 
emberiség jobb megismerése vezette. Az volt 
a célja, hogy a valós ismereteket minden szel
lemi csatornán keresztül eljuttassa minden
kihez, a hátrányos helyzetű tömegeken pedig 
mielőbb és minél hathatósabban segítsen. Új 
áramlatokat engedett be a kitárt ajtókon, 
ablakokon. Szervezett, vezetett és támoga
tott, de nem tiltott, s eközben ő maga dolgo
zott legtöbbet. A tévutas rendszert előre nem 
láthatta; először nem akarta, utána már nem 
is tudta volna önerejéből megváltoztatni. (Pl. 
éveken át jelentette tovább a romániai gyűjté
sek során szerzett erdélyi tapasztalatainkat, 
de jelzéseinek ..fent" sem volt semmi foganat
juk.)

Könnyebb és hálásabb is a hibáit-tévedé- 
seit exponálni, mint a közreműködésével-ve- 
zetésével elért eredményeket, de mióta nincs 
már közöttünk, nem fordult minden jóra, sőt! 
. . .  Ezer arca volt, akik közelebbről ismertük,
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más-más tettére-szavára-vonásaira emléke
zünk. Az én emlékezetemben így maradt 
meg.

Amikor 60. életévét betöltötte, szűkebb 
körben megünnepeltük. Ott volt kortársa és 
vitapartnere, Vargyas Lajos is, aki Vörösmar
ty Fóti dalából kölcsönvéve — félig tréfásan
— így köszöntötte fel: »Addig éljen, míg a 
honnak él!"

Bizony, Ortutay Gyula még ma is élhetne!
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teszi számára, hogy többé-ke- 
vésbé teljes, komplex képet 
alkosson róla, az örökké te
vékeny, örökké szervező és ki
vételesen gazdag életművet 
létrehozó emberről, aki kedves 
tudományáért, a folklórért, an
nak felvirágoztatásáért minden 
lehetőt megtett egy olyan idő
ben, amikor a néprajzot, nem 
is kevesen, nacionalista tudo
mánynak tartották.

A portré felvázolása közben 
nemcsak a politikus és köz
életi dolgozó pályáját ismer
hetjük meg, hanem az iskolát 
teremtő, európai hírű tudós 
népköltészetről, a népéletről 
alkotott nézeteit is. Megtud
juk, mi volt tudományos gon
dolkodásában az újdonság, 
amellyel világszerte ismertté 
tette a magyar néprajzot, s 
amellyel kontinensünk etnoló
giájára is termékenyen hatott. 
Ugyanakkor azonban nem 
hallgatja el azt sem, hogy po
litikusi tevékenysége megaka
dályozta a népélet minden te
rületét átfogó egyetemes kon
cepció kidolgozásában.

A z  i d ő  m é r l e g é n  egy 
színes személyiség arcélét raj
zolja meg hitelesen és a szak
ember igényességével értékeli 
alkotásait. Ezáltál az évforduló 
alkalmából a szülőváros nevé
ben is méltóképpen tiszteleg 
életműve előtt, amelynek leg
jobb darabjai minden bizony
nyal kiállják az idő próbáját.




