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c) alKotóPályáK

Ebben a rovatban olyan kutatókat és alkotókat szólaltatunk meg, akik iskolánkból 
indultak, és valamilyen területen jelentős eredményeket értek el.

„aZ emBerI lényeg éveZredeK alatt sem váltoZIK”
- Beszélgetés tánczos vilmos néprajzkutatóval,

iskolánk 1978-ban végzett tanítványával -

– Matematika-fizika osztályból mentél a magyar-orosz szakra. Miért? Mi-
lyen indíttatást adott az iskola, az egyetem, hogyan lettél folklórkutató?

– Gyermekkoromban erdész akartam lenni, mert az irodalom és a törté-
nelem mellett mindig is szerettem az erdőt, a természetet. Ennek megfelelő-
en nyolcadikos koromban a csíkszentkirályi általános iskolában inkább az 
erdészeti szakiskola felé kacsingattam. Vélhetően be is iratkoztam volna a 
faipari szakiskolába Taplocán, ha nem sokkal a nyolcadik osztály elvégzése 
előtt diáktoborzás végett meg nem jelennek a szentkirályi iskolában az akkori 
Csíkszeredai 1-es Számú Elméleti Líceum (később: Matematika−Fizika Líce-
um, ma: Márton Áron Gimnázium) vezetői, Eigel Ernő igazgató és Nedelka 
Géza aligazgató, akik hamar meggyőztek arról, hogy mivel jó tanuló vagyok, 
nekem nem szaklíceumban, hanem egy elméleti líceumban a helyem. Ami-
kor iratkozni mentem az édesanyám által kötött falusi gyapjúszvetteremben, 
sokáig be sem mertem menni a nagy tekintélyű gimnázium hatalmas vaska-
puján, hanem egy darabig a Coşbuc utcán fel és alá járkáltam, amíg végül 
valahogy összeszedtem magam. A humán osztályba iratkoztam, ahol egyedül 
voltam fiú, és egyáltalán nem éreztem ott jól magamat. Főleg azért nem, mert 
a lányok többségének nem a tanuláson járt az esze. A humán osztályt ak-
koriban lenézték, ahová csak a matematikaszökevények járnak. Szeredában 
ugyanis akkoriban a matematika és a fizika volt a sztár. A tanárok jól tudták, 
hogy a magyar gyerekek egy erősen magyarellenes nacionalista környezetben 
a számok egyetemes nyelvén jobban tudnak érvényesülni, mint a nyelvhez 
kötött humaniórák által. Így aztán a legjobb osztályok a matamatika-fizika, 
esetleg biológia osztályok voltak. Nekünk, a humánosoknak is volt heti két 
matematikaóránk, de csak ennyi. Történt aztán egyszer, hogy a kilencedik 
osztály első évharmadában a matematika-tanárnő megbetegedett, bejött he-
lyette Eigel Ernő igazgató órát tartani, aki szintén matematikus volt. Ahogy 
ott az órán felelgettem neki, hát egyszer csak félig viccesen, félig dühösen rám 
ripakodott, hogy ha én értem, tudom a matematikát, akkor mit keresek ebben 
a humán osztályban, többet meg ne lásson itt, mert a fülemet a kezembe adja, 
holnap reggel menjek egyenesen a matematika-fizika osztályba. Átkerültem 
hát a legjobbnak tartott gimnáziumi osztályba, de ma sem tudom, hogy jót 
tett-e velem akkor az igazgató úr vagy rosszat. Emlékszem, fájó szívvel vál-
tam meg a világirodalom és az angol tankönyvtől, amelyeket vissza kellett 
adnom, mert ilyen tárgyakat a másik osztályban nem tanultam. Később lehet, 
hogy szükségem lett volna erre az elveszített humántudásra a töméntelen ma-
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tematika helyett, amit évek múltával természetesen mind-mind elfelejtettem. 
Mert megálltam én a helyemet abban a matematika osztályban is, ahol heti 
12 óra matematikánk és 6 óra fizikánk volt, de a kutyából mégsem lett szalon-
na, mert matematika ide, fizika-kémia oda, de tizenegyedik osztályban mégis 
magyar szakra kezdtem készülni, és mindegyre szépirodalmat és stilisztikát 
olvasgattam a pad alatt. Ebben az irányváltásban szerepe volt annak is, hogy 
jól szerepeltem az országos magyar tantárgyversenyeken.

Akkoriban a tanárok nagy erőbedobással, lelkesen tanítottak, azt akarták, 
hogy az igen nehéz körülmények ellenére legyen belőlünk valami. Ingyen ké-
szítettek fel bennünket, elégtételük csak annyi volt, ha mi jól haladtunk. Én is 
hálás vagyok Pethő Ilona magyartanárnőnek és Csiszér Adél orosztanárnőnek, 
amiért évekig önzetlenül foglalkoztak velem. Emlékszem, az osztályomból a 37 
végzős közül 36-an már a nyári felvételi vizsgán bejutottunk valamilyen egye-
temre, ami óriási nagy dolog volt, hiszen mindenütt sokszoros volt a túljelentke-
zés, a magyar szakon például 230 jelentkező volt a 25 helyre.

A népi kultúra iránti érdeklődés az egyetemen, a kolozsvári magyar-orosz 
szakon ébredt fel bennem. Azt hiszem, a falusi származásomnak, a gyökere-
imnek döntő szerepe volt ebben. Amikor tudatosabban kezdtem szemlélni az 
emberi kultúra egészét, érdekelni kezdett annak a világnak a kultúrája, ahon-
nan származtam, és amely csodálatos értékeket rejtegetett. A népiséget ekkor 
fedezte fel az akkor beindult erdélyi táncház-mozgalom is. A legelején se fény-
képezőgépem, se magnóm nem volt, ma is őrzöm az erdélyi Mezőségen készült 
kézi feljegyzéseimet. Másodéves koromban aztán vásároltam magamnak egy 
kis kazettás magnót − emlékszem, 1700 lejbe került, az ösztöndíjam pedig 425 
lej volt − és 1980–1981-ben ezzel kezdtem el járogatni a Kolozsvár környéki Me-
zőségre, a vakációkban pedig Gyimesbe, Moldvába és Csíkmenaságra. 

– Melyik volt az első fontos saját kutatási témád�� hogyan jutottál el hozzá?

– Erdélyi Zsuzsanna szerkesztésében valamivel azelőtt, 1976-ban jelent 
meg a Hegyet hágék�� lőtőt lépék című archaikus népi imádsággyűjtemény 
Magyarországon, és mivel erdélyi gyűjtés alig volt benne, én már elsőéves 
egyetemista koromban a fejembe vettem, hogy itt Erdélyben ilyen imaszö-
vegeket fogok gyűjteni. Később aztán ebből a témából írtam a doktori dol-
gozatomat is. Kezdetben Kallós Zoli bácsi biztatott, hogy csináljam ezt, még 
moldvai adatközlőkhöz is eligazított, akik befogadtak. Tudni kell ugyanis, 
hogy akkoriban nem nagyon lehetett a moldvai csángó falvakban csak úgy 
csavarogni, mert az ember hamar a milicisták kezébe került, akik aztán 
elvették a kazettáit és a filmtekercseit. Mindig feltűnés nélkül kellett járni, 
és szükség volt a „biztos” emberekre, akik a néprajzkutatót befogadták. Egy-
szer Péntek János tanár úr, akinek az általános etnológia kurzusát hallgat-
tam, adott egy olyan román nyelvű cédulácskát, amelyben az állt, hogy én a 
magyar tanszék hallgatójaként az átmeneti rítusokat tanulmányozom Mold-
vában. Ez nem volt igaz, mert nem népszokásokat, hanem vallásos folklórt, 
mégpedig imákat, ráolvasásokat és vallásos népénekeket próbáltam gyűjte-
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ni, de a cédulácskára szükség volt, hogy ha mégis a milicisták kezébe kerü-
lök, hát tudjam valahogyan igazolni magam. Az egyetemen volt egy néprajzi 

szakkörünk is, ahol az első gyűjtéseimet bemutat-
tam. Az akkori diáktársaim, „bírálóim” egy része 
ma kollégám a kolozsvári Néprajzi és Antropológiai 
Tanszéken, amelynek tagja vagyok. 

– a moldvai csángó népi kultúra, a népi vallásos-
ság kutatásában mi az, amit legfontosabb eredmé-
nyedként értékelsz?

– Mindig az idő mutatja meg, hogy az ember 
munkája mit ér, és nekem nincsenek illúzióim. 
Akármennyire is korszerűtlen az, amit mondok, én 
a néprajzi adatot ma is nagyon tudom tisztelni. A 
magam munkáját illetően, azt hiszem, hogy fontos 

volt feljegyeznem, megkeresnem azt a néhány száz archaikus népi imádságot, 
amelyeket felgyűjtöttem, mert ez a műfaj azóta eltűnt Moldvából. Persze ír-
tam tanulmányokat, sőt doktori dolgozatot, majd könyvet is az imaszövegek 
szimbólumvilágáról, társadalmi kontextusáról, csináltam egy tipológiát is a 
képek, motívumok világáról, de mindez lehet, hogy nem bizonyul majd fontos-
nak, időtállónak. 

A moldvai csángók nyelvismeretére vonatkozó 1993−1996 között elvégzett 
felmérésemet is azért tartom említésre méltónak, mert a közzétett „kemény” 
számok hiánypótlóak voltak, korábban nem voltak falusoros adataink a mold-
vai csángók nyelvcseréjéről. Tehát megint csak az adatok. Mindez azonban 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy az értelmezés módszerei, elméletei ne ér-
dekelnének. Sőt mindig az adatok interpretációja az, ami igazán izgalmas, 
érdekes, még akkor is, ha holnap valaki megcáfolja a módszert, az elméletet.

– Egyetemi oktató vagy. Mi a feladata�� szerepe�� tudományos jövőképe a mai 
néprajzos diákoknak�� mire készítik az egyetemen őket?

– A néprajzos szó hallatán legtöbben kizárólag a hagyományos népi kultúra 
kutatójára, valami muzeológus félére, tehát egy halott világ vizsgálatára gon-
dolnak. Pedig ennél többről van szó. A diákokat mi elsősorban arra szeretnénk 
megtanítani, hogy dokumentálni és értelmezni tudják a mai világ jelenségeit. A 
hagyományos világ eltűnő félben van, de az élet megy tovább. „Népinek” nevez-
hető jelenségek bőven vannak a legmodernebb világban is, amelyeket értelmez-
ni szükséges, hogy tudjuk, mi is történik velünk. Ez azonban egyáltalán nem 
jelenti a hagyománytól való elfordulást: a jelenbe folyton beépül a hagyományos 
világ számos eleme is, tehát a múlt néprajzi ismerete is igen fontos. Mondhatom 
úgy is, hogy a múlt csak annyiban fontos, amennyiben a jelen része lesz. Diák-
jaink egy részéből valóban muzeológus lesz, aki segít annak a mai embernek, 
akit tudatosan érdekel a múlt, aki tudja, hogy a múlt mindegyre belép a jelen-

tánczos Vilmos
mint végzős diák 1978-ban
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be. De én nagyon örvendek annak is, amikor látom, hogy a diákjaink nyitott 
szemmel járnak a mai világban, hogy meg akarják érteni a mai és a régen volt 
életet, és ezért meg akarják tanulni az értelmezés módszereit. Az egyetemnek 
mindig arra kell törekednie, hogy napirenden legyen a tudományos megisme-
rés aktuális helyzetével. Erre törekszünk mi is Kolozsváron a Magyar Néprajzi 
és Antropológiai Tanszéken.

– Milyen, a folklorisztikában ma újnak számító kérdések foglalkoztatnak?

– Sohasem hittem, hogy 
a folklorisztika nagy elméleti 
kérdéseit én fogom megoldani. 
De azért igyekszem tájékozód-
ni az aktuális kérdéseket ille-
tően is, főleg azokon a területe-
ken, amelyek a kurzusaimhoz 
kapcsolódnak. A szakterület 
aktuális témái, módszerei 
többnyire érdekelnek is, tehát 
nem pusztán a tanárként kö-
telező penzumok teljesítésének 
kötelességéről van szó. 

Kutatóként nem szere-
tek túlságosan előretekinteni 
vagy túl mélyen meríteni, inkább mindig arra a témára koncentrálok, amivel 
épp foglalkozom. Most éppen a moldvai csángók magyar nyelvismeretére vo-
natkozó új, 2008−2009-ben elvégzett terepmunkám feldolgozásán dolgozom, 
táblázatokat szerkesztek, és ezek adatait értelmezem. Azok a kérdések, ame-
lyekbe beleütközöm, nem annyira folklorisztikaiak, mint inkább nyelvpszi-
chológiai és nyelvszociológiai jellegűek. A közelmúltban hallatlanul érdekes 
lélektani jelenségekkel találkoztam a terepen, amelyek a nyelvi kódváltáso-
kat és a nyelvismeret kompetenciaszintjeit meghatározzák. De mivel folklo-
rista vagyok, ezeken a nyelvészeti területeken nem mozgok elég otthonosan, 
márpedig ezeknek a kérdéseknek hatalmas a szakirodalma. Mivel érdekel a 
téma, és a saját terepmunkámat szeretném a mai tudományos paradigmában 
elhelyezni, hát kénytelen vagyok valamelyest tájékozódni a szakirodalomban, 
hogy majd a magam meglátásait adekvát módon leírhassam. 

– az Elejtett szavak című�� legutóbbi könyved�� amelyet egy interjúban nép-
rajzi esszének nevezel�� óriási siker�� a legkülönbözőbb nemzedékekhez tartozó�� 
különböző szemléletű�� képzettségű olvasók csoportjait is meghódította – valószí-
nűleg azért�� mert többféle olvasásmódot is lehetővé tesz. Mivel magyarázod te 
ezt az érdeklődést?

– Azt én is látom, hogy sikeres a könyv, mert rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptam. Olvassák otthon Szentkirályon, olvassák a székely kisvárosokban, 



230

olvassák Kolozsváron, és sok példány fogyott el Budapesten is. Egy év sem telt 
el a megjelenés óta, és már újra kellett nyomni. De a kérdésre nem tudok vá-
laszolni, ugyanis nem tudom, hogy voltaképpen mi a könyvsiker titka. Annyit 
tudok, hogy őszintén, az igazat igyekeztem írni, mert másképpen írni nem 
érdemes. És azt is tudom, hogy én erről a világról, a szülőföldemről tudok a 
legtöbbet, bár jóval kevesebbet, mint amennyit kellene, illene tudnom. De a 
könyv voltaképpen nem is az én tudásomat, hanem az édesapám tudását, vi-
lágképét fogalmazza meg, aki nálamnál jóval tehetségesebb elbeszélő. Nyelve, 
gondolkodásmódja hiteles kifejezője annak a világnak, amelyben él. A kapott 
e-mailekből azt veszem ki, hogy valahol belül megérintette az embereket az a 
világ, amelyről a könyv szól. De azt nem hiszem, hogy többféle olvasata volna. 
Ha szeretik az olvasók ezt a könyvet, azt gondolom, hogy mind ugyanazt sze-
retik benne. A falusi emberek, a diákok, az értelmiségiek, az Erdélyről keve-
set tudó magyarországiak és így tovább. Leginkább annak örvendek, hogy a 
fiatalok is olvassák. Egy tanár kolléganőm mondta, hogy Székelyudvarhelyen 
az egyik középiskolában a gyerekek teleírták a táblát a könyv proverbium-
szerű kifejezéseivel, persze voltak köztük vaskosabbak is. Egy másvalaki Ma-
gyarországról telefonált, hogy a Pannonhalmi Gimnázium kollégiumában a 
tizenegyedikes fia felolvasott belőle az osztálytársainak. Egyik barátom kis-
lánya nem adta oda a könyvet a szüleinek, amíg kétszer el nem olvasta. Hát 
ezeknek örvendek a leginkább, hogy a fiatalok is éreznek benne valamit, ami 
közel áll hozzájuk. És nem hiszem, hogy ez az örömem kizárólag írói-szakmai 
hiúságból fakadna. Tényleg örvendek annak, hogy ennek a régi székely világ-
nak van valami mondanivalója a mai, interneten lógó fiataloknak.

– a könyv két fejezetcímében is szerepel a parainesis fogalma. Mondható ma 
intelem? Milyen kulturális és egyéni feltételei vannak szerinted az intelemalko-
tásnak?

– A könyv címe igazából Csíki parainézis kellett volna legyen, mert tartalmi 
tekintetben talán ez a cím födné le leginkább azt a tárgyat, amiről a könyv szól. 
De egy könyvcímben szerintem nem szerepelhet egy olyan idegen szó, amit az 
emberek kilencvenkilenc százaléka egyáltalán nem ért. Így lett aztán a cím az 
elejtett szavak, ami szerintem nem rossz cím, mert legalább három-négy olyan 
áthallásos jelentése is van, amelyeknek mindegyike lényeges a könyv tárgyá-
nak vonatkozásában. Bevallom, hogy ezt a címet nem is én, hanem a feleségem 
adta, mégpedig a legeslegutolsó pillanatban − ezúton is köszönöm neki. Volt 
ugyan pár lehetséges címelképzelésem, de egyikkel sem voltam igazán megelé-
gedve. Mert címet adni nehéz. Szóval főtt a fejem a cím miatt, amikor az utolsó 
pillanatban, amikor már reggel itt Szeredában a kiadóba kellett mennem, egy 
hajnalban küldött sms-sel a feleségem Kolozsvárról kisegített.

Tehát a parainézisre vonatkozó kérdés valóban igen lényeges. Én azt hi-
szem, hogy az emberi lényeg évezredek alatt sem változik, tehát az intelem-
alkotásnak nincsenek kulturális feltételei. Az ún. „mai fiatalok” is ugyanúgy 
igénylik a törődést, a szeretetet és a jóra intő szót, mint a régiek. Személyi 
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feltételei viszont igenis vannak, mert intelmet a fiatalok mindig csak olyasva-
lakitől fogadtak el, akit hitelesnek tartottak. Lehet prédikálni nekik tehát, 
de csak akkor érdemes, ha a prédikáció szavai célba is találnak.

– Végül egy kényesebb téma. a moldvai csángó kultúra kutatása mellett nem 
kerülted meg a csángók kisebbségi létének kérdéseit; foglalkoztál a csíkszentkirályi 
cigányok kultúrájával, de társadalmi helyzetükkel is. Ma azt tapasztaljuk, hogy 
ezek a problémák egyre súlyosabbak, és kezelésükben a politikai érdek játssza a 
fő szerepet. �zerinted a tudós szakértelmének és józan szavának lehet-e szerepe az 
elfogultságok, az indulatok mérsékelésében?

– A cigánykérdés és általában az etnikai identitás kutatása az utolsó két 
évtizedben az etnológiai kutatások egyik fő irányvonala volt, de engem ez 
a kérdés különösebben sohasem érdekelt. Az alcsíki cigányok körében több 
ízben is gyűjtöttem ugyan rabénekeket, keserveseket, hiedelmeket de engem 
inkább az énekek tartalma fogott meg, nevezetesen az a szabadságvágy, ami 
ezekből kicsendült. Kezdeményezője, majd szakértője voltam a se künn, se 
benn. Olga filmje című kászoni cigányfilmnek, ami több nemzetközi feszti-
válon is díjakat nyert, de a cigánykérdés jogi, gazdasági kérdései és a jel-
legzetes identitásproblémák mint tudományos tárgy nem foglalkoztattak. A 
folklóralkotásokban megszólaló emberi vonatkozások és a morális világkép 
viszont annál inkább. De hogy a kérdésre válaszoljak: sajnálkozva és kese-
rűen látom, hogy az a mód, ahogyan a média és az emberjogi szervezetek a 
konfliktusos helyzeteket kezelik, inkább az indulatok fokozásához és a hely-
zet elmérgesítéséhez járulnak hozzá, mintsem az orvosláshoz. De ez volta-
képpen természetes is, hiszen a jogvédő szervezeteknek és a politikusoknak 
konfliktusra, problémára van szükségük, hogy önmaguk létét legitimálják, 
az újságíróknak és tévériportereknek pedig zaftos „ügyekre”, amelyekről tu-
dósíthassanak. Az egész alcsíki konfliktushelyzet ennek megfelelően erősen 
ízléstelen, etikátlan módon fel van fújva, a kialakított képnek kevés köze van 
a tényleges helyzethez. Van ugyan tudomásom valóban tudományos igénnyel 
született komoly elemzésekről is, de ezeknek nemigen szokott hatásuk lenni a 
valóságra, a valódi szakmunkák csak amolyan elolvasásra érdemtelen ártat-
lan írott malasztok, ugyanis régóta bevett gyakorlat, hogy a döntéshelyzetben 
lévő hatalom nemigen szokta meghallgatni vagy pláne komolyan venni a pár-
tatlan tudósokat, csak éppen valamelyest tart tőlük mint „gyanús”, nehezen 
kordában tartható elemektől. Az alcsíki cigánytársadalomnak bőven vannak 
orvosolandó problémái, de ezek megoldására véleményem szerint hosszas és 
kevéssé látványos gyakorlati munkával, nem pedig tinta folyatásával kell tö-
rekedni.

kérdeztek:
bara katalin – borsodi l. lászló


