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Az olvasóhoz 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke 1998. nov-
ember 13-án ünnepi ülést szervezett annak emlékére, hogy Herrmann Antal 1898-
ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanáraként megkezdte 
rendszeres néprajzi előadásait. A XIX. század utolsó évtizedében nemcsak Magyaror-
szágon, hanem Európában is elég ritka volt az ilyen jellegű kezdeményezés. A XX. 
század eseményei a néprajz magyar nyelvű egyetemi oktatását Kolozsváron több 
alkalommal is hosszú időre megszakították.  

Az első világháború után Herrmann Antal Szegeden folytatta egyetemi előadásait. 
Gunda Béla csak két évtizednyi szünet után a második világháború idején tudta újra 
megszervezni a néprajztudomány oktatását a kolozsvári egyetem keretében. Pár év 
alatt olyan kutatói nemzedéket tudott felnevelni, mely a második világháborút követő 
évtizedekben a mostoha körülmények között is folytatni tudta az erdélyi és a moldvai 
magyarság népi kultúrájának szakszerű kutatását.     

1990 őszén Dr. Péntek János tanszékvezető egyetemi tanár kezdeményezésére és 
vezetésével vált lehetővé a néprajzi oktatás újraindítása. A tanszék keretében jelenleg 
hét főállású oktató működik, ugyanakkor magyarországi tanárok és kutatók is rend-
szeresen tartanak előadássorozatokat diákjainknak. Számos fiatal kutató tanszékünk 
magiszteri és doktori képzésében vesz részt. Az elmúlt kilenc év alatt a tanszék okta-
tói és kutatási programjaiban egy új erdélyi magyar néprajzos nemzedék formáló-
dott, mely meghatározza a Kriza János Néprajzi Társaság működését is. 

A magyar néprajztudomány kolozsvári egyetemi oktatásának centenáriumán meg-
szervezett jubileumi rendezvény jó alkalmat teremtett nemcsak a számvetésre, ha-
nem a harmadik évezred tudományos kihívásaival való  szembenézésre is.    

Kiadványunkban elsősorban a konferencián elhangzott előadások szövegeit közöl-
jük.  Hála József és Barna Gábor ugyan nem vettek részt ünnepi ülésünkön, de kéré-
sünkre mindketten elküldték írásaikat. Reméljük, hogy e szerény füzetünkben közölt 
előadások új adatokkal fogják gyarapítani és árnyalni a Herrmann Antalról alkotott 
képünket.   

 
Pozsony Ferenc 

 
Kolozsvár, 1999. május 14. 
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Gaál György 

Herrmann Antal, a néprajzoktatás  
meghonosítója a Ferenc József Tudomány-
egyetemen 

Az 1872 őszén mindössze 39 tanárral megnyitott kolozsvári tudományegyetem a 
millennium táján erősödött meg, vált elismertté. Alapítólevelének kibocsátását 1881-
ben engedélyezte az uralkodó, de az csak 1898 nyarán készült el, és az alapítás ne-
gyedszázados ünnepségén hirdették ki. Ugyancsak 1881-ben egyezett bele a király, 
hogy nevét az egyetem címébe is felvegyék. Ő maga 1895 szeptemberében látogatta 
meg a tanintézetet. Ekkor javában folyt a Farkas utcában a központi épület felhúzása 
az egykori jezsuita kollégium-tömbök helyére. Az építkezés még 1893-ban kezdődött, 
s csak 1902-re ér véget a díszes főhomlokzat és az aula kialakításával. 1895-ben kapja 
meg az egyetem a sub auspiciis regis (királygyűrűs) doktorrá avatás jogát, s ekkortól 
nyílnak meg termei a nőhallgatók részére. S ami még fontosabb: ekkoriban generá-
cióváltás kezdődik a tanári karban. Az első, alapító nemzedék tagjai jórészt esetlege-
sen kerültek egyik-másik tanszékre, inkább polihisztorok voltak. Nyugdíjba vonulá-
suk, elhalálozásuk után az ország legjobb szakembereitől válogathatják ki az új pro-
fesszorokat1. 

Az egyetem alapításakor elfogadott törvénycikkely 8. paragrafusa külön intézke-
dett a magántanárképzés jogáról: „Magántanári előadások tartása a közoktatás-
ügyi miniszter által oly egyének jogosíttatnak, kik ezen egyetemnél magántanár-
ságra az illető tudománykar által képesítetteknek nyilváníttattak, vagy a tudo-
mány művelésében szerzett érdemeik által képességüket nyilvánosan bebizonyítot-
ták. Ha azonban a magántanár két év alatt meg nem kezdi előadásait, vagy azok 
megkezdése után két éven át legalább fél tanévig előadást nem tart, magántanári 
jogosultsága megszűnik. A magántanárok a rendes és a rendkívüli tanárokkal 
egyenlő érvényű előadáslátogatási bizonyítványokat állítanak ki” 2. 

Az akkori egyetemen kevés rendesen alkalmazott oktató volt. A tanszék többnyire 
egy professzorból állt. Ha a tanszék gyakorlati képzést is adott, akkor alkalmaztak 
mellé egy-egy tanársegédet, esetleg adjunktust. Az egyetlen tanár sem tudta átfogni 
tárgya valamennyi ágát, így igen hasznosak voltak a magántanárok előadásai, ezek 
rendszerint kiegészítették a professzor munkáját. Nem ritkán a magántanárok sorá-
ból kerültek ki a tanszék örökösei is. A magántanárrá nyilvánítás kérvény alapján 
történt, s két rendes tanár tett rá javaslatot a jelölt addigi munkássága vagy valamely 
kiemelkedő alkotása alapján. Az illetőt szóbeli vizsgára és próbaelőadásra hívták 
meg. A vizsgát elismert szakembereknél elengedhették. A magántanárok jó része 
(főleg az orvosok) a megtisztelő címért igyekezett e minősítést is megszerezni, s csak 
a megtartásához szükséges minimális órát hirdette meg. Rendszerint tanévenként 
egy-egy szemeszterben 1–2 órát tartottak. Gyakran éveken át ugyanazt a címet ismé-
telték. Különösen akkor állt ez fenn, ha távoli városból jött a magántanár előadását 
megtartani. 
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Herrmann Antal, a magyar néprajztudomány megalapozója az 1897/98-as tanév 
második felében lett a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon az általános és 
hazai etnográfia magántanára. A képesítésre vonatkozó dossziét nem ismerjük, csak 
a két sokszorosított ajánlást, így inkább saját meglátásunk szerint vázoljuk az ide 
vezető utat. 

Herrmann (1851–1926) brassói német – de nem szász – család katolikus vallású 
fia3. A gimnázium utolsó három évét – Petelei István osztálytársaként – a kolozsvári 
Római Katolikus Főgimnáziumban végzi4, hogy itt elsajátítsa a magyar nyelvet és 
kultúrát. Egyetemi tanulmányai során mindössze egyetlen tanévet tölt Kolozsvárt5. 
1874/75-ben6 szegődik az itteni német tanszék professzorának, Meltzl Hugónak a 
hívéül. Meltzl ez évben ugyan az ónémet irodalomról, Schopenhauer bölcseletéről, 
Petőfiről és Eötvösről tart előadást, mégis nagy hatással van Herrmannra. Ő ugyanis 
az összehasonlító folklórkutatás megindítója. 1877-ben Barssai Sámuellel együtt ala-
pítják meg a világ első összehasonlító irodalomtörténeti folyóiratát, s ebben a folk-
lórkutatás számára is fórumot teremtenek, népköltészeti alkotásokat közölnek7. Ma-
gántanári megnyitó előadásában vallja Herrmann: „A filozófiai fakultás egyik nesz-
tora, Meltzl Hugó dr., az általános folklórtudomány egyik megalapítója volt az én 
mesterem is. Az ő negyedszázad előtti magvetésének termése az én szerény néprajzi 
munkálkodásom” 8. Meltzl hatását jelzi az is, hogy az általa meghirdetett egyetemi 
pályatételt kidolgozza az ifjú Herrmann. Az Opitz Márton irodalmi működése Er-
délyben Zlatna című költeménye értelmezésével és fordításával című 19 lapos mun-
kát a bíráló Meltzl és Imre Sándor felületes, de „érett kritikai tehetségről” tanúskodó 
dolgozatnak minősíti, s ösztönzésképp neki ítéli a díjat9. 

Herrmann bánáti10 és fővárosi iskolákban eltöltött tanári évek után a budai állami 
Paedagogium, tanítóképző főiskola némettanáraként kap végleges állást 1883 őszén, 
s itt dolgozik 1921-es nyugdíjazásáig. Eleinte inkább a germanisztika fele tájékozódik, 
majd – talán éppen Meltzl biztatására – 1886-tól a néprajz kutatására szenteli életét. 
Mindenek előtt a cigányság kelti fel érdeklődését, úgyhogy 1887 nyarát a szintén 
brassói születésű Henrik Wlislocki barátjával együtt sátoros cigányokkal vándorolva, 
közéjük beilleszkeve tölti. Utóbb összeállítják s a Kisfaludy Társaságnak beadják a 
cigányok első népköltési gyűjteményét11. 

Herrmann apróbb közleményei alig keltenek figyelmet. Ezért 1887-ben megalapít-
ja az első magyarországi néprajzi folyóiratot, a német nyelvű Ethnologische 
Mitteilungen aus Ungarnt. Ezzel fórumot teremt a hazai néprajzi és összehasonlító 
etnográfiai kutatásoknak, s nevét külföldön ismertebbé teszi, mint itthon. Másik 
jelentős tette a Magyar[országi] Néprajzi Társaság megalapítása. Erre még Meltzl 
lapja 1881. szeptember 1-i dátummal tesz először javaslatot. A tényleges szervezési 
munka 1887-ben indul be, 1888 decemberében Hunfalvy Pál és Herrmann Antal 
közösen állítja össze az alapítást célzó felhívást. S főleg az utóbbi munkájának ered-
ményeként 1889-ben ténylegesen megalakul mintegy 500 taggal a társaság. 
Herrmann tízezer kötetes szakkönyvtárat a társaságnak adományozza. Ő lesz a társa-
ság első titkára, később tiszteleti tagul választják. 

Néprajzi, különösen cigánykutatásaival Herrmann egy ritka nagytekintélyű támo-
gatóra, mecénásra is szert tett. Ez József Károly királyi herceg (1833–1905) volt, ma-
ga is cigány nyelvtan és szótár összeállítója. Az Ethnologische Mitteilungan… című 
folyóirat is jórészt az ő anyagi segítségével jelent meg. Ennek VII. (1902) kötetében 
Herrmann németre fordítva közreadta a herceg cigány nyelvtanát. A főherceg halála 
után a folyóirat is rövidesen akadozni kezdett, majd megszűnt12. 
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József főherceget a kolozsvári egyetem 1897. július 6-án avatta díszdoktorrá. Be-
nyomásunk szerint ekkor szólhatott pár szót a néprajz mint tárgy, s esetleg 
Herrmann tanári meghívása érdekében. Maga Herrmann a néprajzi gyűjtést is célki-
tűzései közé soroló Erdélyi Kárpát Egyesületnek tulajdonítja habilitációja kezdemé-
nyezését13. Az egyetemi tanári karból támogathatta meghívását Meltzlen kívül a ro-
mán folklórt kutató Moldován Gergely, s a földrajz szakos Terner Adolf is, akinek a 
tárgyköréhez sorolták akkoriban az etnográfiát14. Miután Meltzl – mint érdekelt fél – 
nem vállalta az ajánlás megírását, a dékán, Halász Ignác nyelvészprofesszor a törté-
nész Márki Sándort kérte fel egyik referensül, a másik ajánlást maga készítette el. 
Márki a rá jellemző módon igen alapos pályaképet rajzol a jelöltről. Munkásságát 
négy irányban tartja jelentősnek: 1. gyűjtés, 2. feldolgozás, 3. szerkesztés, 4. társulati 
élet úttörése. Érezhetően legtöbbre az Ethnologische Mitteilungen… megindítását és 
szerkesztését tartja. Véleményét így összegzi: „Azt hiszem, kapva kell kapnunk azon 
az alkalmon, hogy ezt a a szokásaiban talán különködő, de a hazában és külföldön 
elösmert nevű tudóst, a Magyar Néprajzi Társaság alapítóját és alelnökét, több 
külföldi anthrop[ologiai] és néprajzi társaság levelező és tiszteletbeli tagját, ki tíz év 
óta nemcsak a hazai, hanem az általános ethnographia terén is sok tekintetben 
alapvető munkásságot végez, necsak bevegyük, hanem egyúttal mint nyereséget, 
örömmel is fogadjuk tudományegyetemünk magántanárai közé. Itt kifejtett tanári 
működése alkalmat és ösztönt adna neki, hogy irodalmunkat és tudományosságun-
kat idővel az ethnographia kézikönyvével és nagyobb szabású ethnographiai ta-
nulmányokkal ajándékozza meg”. Javasolja, hogy a jelöltet egyenesen próbaelőadás-
ra bocsájtsák15. 

Az 1891-ben Kolozsvárt megalapított Erdélyi Kárpát Egyesületnek (EKE) néprajzi 
célkitűzései megvalósításához föltétlenül szüksége volt egy tevékeny szakemberre. Az 
egyetemi katedra mellett ez az egyesület nyújtott állandó fórumot Herrmannak Ko-
lozsvárt. Rögtön megalapították a Néprajzi bizottságot, melynek elnöke gróf Kuun 
Géza, ügyvezető alelnöke Moldován Gergely, előadója pedig Herrmann Antal lett. 
Munkatervét az 1898. február 1-i ülésen Herrmann terjesztette elő. S hogy a bizott-
ságnak állandó fóruma legyen, az egyesület Erdély című folyóiratának mellékleteként 
megindították az Erdély népei című közlönyt. Szerkesztését Herrmann végezte, aki 
minden városban, ahol megfordult, valamilyen szerkesztői munkát is elvállalt. Az 
Ethnologische Mitteilungen… 1887–1889-ben Ethnologiai Közlemények címmel 
megjelent melléklapja után ez a második magyar néprajzi folyóiratnak tekinthető. 
1898-ban három (1–9. sz. 32 l.), 1899-ben három (1–3. sz. 60 l.), 1900-ban szintén 
három (1–3. sz. 32 l.), 1901-ben két (32 l.), 1902-ben (8 l.) száma jelent meg. Az első 
három évfolyamban tanulmányokon, gyűjtési anyagon kívül számos Herrmann és az 
EKE néprajzi tevékenységére vonatkozó híradás is megjelent. 

Az első szám Kuun Gézának Erdély s a néprajz című, a szerkesztőhöz intézett nyílt 
levele után közli Herrmann nagyszabású munkatervét16. El kell készíteni Erdély et-
nográfiai kataszterét. Ehhez számba kellene venni az eddigi megvalósításokat, iro-
dalmat, bemutatva annak hibáit. Az összeállított néprajzi statisztika és bibliográfia 
adatait rá kell vetíteni Erdély térképére helységről helységre. Lehetőleg magukat a 
műveket is be kell szerezni az EKE könyvtára számára. A bibliográfiából kiderül, kik 
azok, akik eddig is a néprajz terén buzgólkodtak, s így felállítható ezek törzskönyve. E 
munkatársak segítségével kell elkezdeni a „néprajzi felvételt”. Ezt támogassák az 
egyesületek, az intelligencia (tanítók, lelkészek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek). A 
felvétel kérdőívek alapján történjék. Ezeket szakemberek fogják összeállítani. A cigá-
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nyokra vonatkozót ő, a románokét Moldován Gergely, az örményekét Szongott Kris-
tóf, a szászok maguk szervezik meg a gyűjtést. Kitér az egyetem és tanárai szerepére: 
„Kérjük a tanár urakat, különösen bizottságunk tagjait, szíveskedjenek népszerűbb 
specialis collegium publicumot szakelőadásaik közben kínálkozó alkalmakat arra 
használni, hogy kiemeljék a néprajzi elemeket, azoknak fontosságát, hogy nyoma-
tékosan is irányítsák ezekre hallgatóik figyelmét, hogy hallgatóikat néprajzi témák 
tanulmányozására és kidolgozására serkentsék”. Az EKE is tűzzön ki diákoknak 
pályadíjat egy-egy néprajzi tétel kidolgozására. Végül saját feladatát körvonalazza: „A 
néprajz magántanárának különös feladata lesz, hogy a néprajz számára az egye-
temen iskolát alapítson, tanítványokat nevelni igyekezzék”. 

Az Erdély népei nyújt segítséget Herrmann egyetemi pályakezdésének megrajzolá-
sában is. A három sorozatban megjelenő egyetemi értesítő (Acta, Almanach, Tan-
rend) eleinte 1898. február 16-ra, majd február 5-re teszi magántanársága kezdetét. 
Ez utóbbi dátumot adja meg Márki Sándor egyetem-története. Feltételezhetően ez a 
tanári kar határozatának időpontja. Az Erdély népei közli az 1898. január 31-én tar-
tott próbaelőadás részletét Rumén ethnologiai feladatok címmel17, majd a március 8-
án tartott bevezető előadás szövegét. Ez A néprajzról címet viseli, s hitvallás meg 
programadás. Elismeréssel nyugtázza, hogy a szabadságharc félszázados évforduló-
ján a néprajz „udvarképes” lett: „A tudományok fejedelmi udvara, az egyetem, meg-
nyitotta neki csarnokait, hála a kolozsvári alma mater bölcsészet kari tanári testü-
lete fennkölt gondolkodásának.” Majd az „ismerd meg tenmagad” követelményéből 
kiindulva levezeti, hogy miért van szüksége a néprajzra az államférfinak, közgazdász-
nak, orvosnak, nyelvésznek, teológusnak, tanítónak. E tudományágban a nagy nem-
zetek előbb járnak. „Nagy okszerűség van abban, hogy e tanulmányok teljesen 
rendszeres és módszeres kultiválása az erdélyi részekről induljon ki. Erdély a nép-
rajznak valóban klasszikus földje. Itt terülnek el letünt történelem előtti és történeti 
kultúrák rétegei. Itt van még egészen primitív népélet nagy fejlettségű és mégis 
százados műveltség mellett. E magyar Svájcban sokáig élt több nemzet egymás 
mellett. Már korán tudatossá váltak az etnikus különbségek.” Eddig különösen a 
székely sajátságokat kutatták, de a szász, román, cigány népnél is van mit búvárolni. 

A kolozsvári egyetem több tanára foglalkozott már a folklórral. Ő negyedszázaddal 
ezelőtt Meltzltől kapott erre indíttatást, s immár tizenkét éve a néprajz „ágense”: 
„Agitáltam, adminisztráltam, serkentettem és szerkesztettem”. Munkálkodására 
most a kolozsvári egyetem teszi fel a koronát. „Ez az elismerés nem cím, hanem 
munkakör, nem jutalom, hanem kötelezés. A rendszeres konkrét tudományos mun-
kára kötelez, melyet itt kezdek meg igazában.” Az általános és hazai néprajz köréből 
fog előadásokat tartani, e félévben Néprajzi analógiák címmel az érdekesebb népraj-
zi jelenségek hazai és külföldi változatait fogja párhuzamba állítani. Különösen Er-
dély népeire tér ki. A cigányokról címmel ezek legkezdetlegesebb népéletét mutatja 
be. Egyedül az ő munkája nem lesz elegendő, különösen a hallgatókra akar számítani, 
akiknek jó része még nem szakadt el teljesen a népi környezettől. Kiemeli az EKE 
szerepét a néprajzi kutatás meghonosításában. Önálló folyóirat kell e tárgynak, s egy 
néprajzi múzeumot is fel kellene állítani. Ehhez felajánlja még megmaradt ezer köte-
tes könyvtárát. Továbbá a József főherceg által neki nyújtott tanulmányi szubvenció-
ból 50 koronás pályadíjat létesít a hallgatók kidolgozta pályatételek jutalmazására. A 
díjazott munkákat majd az EKE szakfolyóirata közli. 

Herrmann bevezető előadásáról előre értesítést közöltek a lapok, majd megtartását 
is nyugtázták. Az Ellenzék így írt: „Új tanár az egyetemen. Dr. Herrmann Antal, a 
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budapesti Paedagogium tanára, az ismert néprajzi író, akit a kolozsvári egyetem 
bölcsészeti kara nem régen képesített magántanárrá, tegnap délután szépszámú 
hallgatóság jelenlétében tartotta meg első előadását, melynek során igen érdekesen 
fejtegette szaktárgyát. A jelenlevők nagy érdeklődéssel hallgatták a tanulságos 
előadást” 18. Lechner Károly leköszönő rektor 1898. szeptember 25-én tartott beszá-
moló beszédében is említi, hogy két új magántanárral gyarapodott az egyetem tanári 
kara, közülük Herrmann Antal dr. az általános és hazai etnográfiából fog előadásokat 
tartani.19 Ekkoriban különben tizennégy rendes, két címzetes rendkívüli, valamint 
négy magántanár oktat a bölcsészeti karon. 

A továbbiakban az egyetem értesítői tájékoztatnak Herrmann tanári munkájáról. A 
félévenként megjelenő tanrendek20 előadásai címét, időpontját és helyét közlik. Az 
almanachok személyi adatait: végzettségét, kitüntetéseit, állását-tisztségeit, társasági 
tagságait, lakcímét21. Az Acta-Beszédek kötetekben az egyetemen elhangzott beszé-
dek során nem említik, de a pályázatok kapcsán, s a kiadások jegyzékében neve elein-
te előbukkan. 

Az almanachok részére Herrmann összegyűjti minden címét, adatát, úgyhogy már 
1898/99-ben 15 sort igényel ezek kinyomtatása22, annyit, mint a rangidős professzor, 
Meltzl esetében. Mi több, évről évre aktualizálja e címlistát. 1914-ben már 28 soros az 
adattára23. Ez a buzgalom azért is meglepő, mert a legtöbb tanár elhanyagolja a rá 
vonatkozó adatok megújítását. Ugyanakkor az Actában megjelenő rektori beszámo-
lók függeléke közli a tanárok és magántanárok megjelent műveinek évi jegyzékét. Itt 
egyetlen esetben sem szerepel Herrmann neve és valamely műve. Az Actákból viszont 
kiderül, hogy két első tanévében Herrmann pályatételt írt ki néprajzból. 1898/99-ben 
„Valamely vidék lakodalmi szokásainak leírása” a megadott téma „A jó kidolgozásért” 
az ő adományából 50 forintot kap a diák. Két pályamű érkezik be (A kolozsvári 
hóstáti városrész lakodalmi szokásainak ismertetése – 103 l.; Udvarhely megye 
Nagyküküllő vidéke lakodalmi szokásainak ismertetése – 59 l.), a Terner Adolf pro-
fesszorral együtt készített bírálat szerint egyik sem érdemes a jutalomra24. 1899/90-
ben „A születésre és gyermekekre vonatkozó néphiedelmek és szokások” vagy „A ha-
lottra és halálra vonatkozó néphiedelmek és szokások” a kidolgozandó tétel. Külön 
figyelmeztet: A dolgozatok Erdély valamely vidékét vagy népelemét öleljék fel! Ezút-
tal csak egyetlen mű érkezik be (Erdővidéki halottra és halálra vonatkozó néphiedel-
mek és szokások), a két professzor nem tartja jutalomra méltónak25. A következő 
években elmarad a néprajzi pályázat kiírása. Az Acták pénzügyi rovatából kiderül, 
hogy 1900 és 1909 között Herrmannt az egyetem néhányszor 200–600 korona juta-
lomdíjban/segélyben részesíti. Bizonyára rendszeres óratartását honorálják. Címze-
tes rendkívüli tanári felterjesztésére nem kerül sor26. 

Az almanachban található a diákok segélyezésére, jutalmazására szolgáló alapítvá-
nyok felsorolása. Az 1907/8-as tanévben jelenik meg a Herrmann-alap a jegyzéken27. 
Ez a bölcsészeti kar sorrendben harmadik alapítványa. Úgy tűnik, Herrmann a ki 
nem osztott jutalomdíjakat tőkésítette, s úgy lett belőlük önálló alapítvány. Kiosztá-
sáról egyetlen hír sincs. Az alapítvány leírása: „Herrmann Antal magántanár azzal a 
szándékkal, hogy a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem hallgatói-
nak ösztönt adjon az erdélyi népélet és néplélek tanulmányozására, s az ilynemű 
költségek fedezéséhez némileg járuljon, minden félévre, amelyen az egyetemen elő-
adásokat tart, 1898. június 14-én kelt alapítólevele értelmében egyelőre ötven koro-
nát tűzött ki Erdély néprajzára vonatkozó, tudományos értékű munkálatok jutal-
mazására. Tőke jelenleg 259 korona 20 fillér.” A növekedő tőkéből 1915/16-ban 300 
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koronát hadikölcsönbe fektetnek, 62 korona 83 fillért készpénzben őriznek. 1918/19-
ben az alap értékpapírban 300 koronát, takarékpénztári letétben 127 korona 57 fillért 
tett ki. 

Herrmann kolozsvári egyetemi munkájáról legtöbbet a félévenként kiadott tanren-
dek árulnak el. Míg más magántanárok nem is minden évben, s legfeljebb egy-egy 
kurzust hirdetnek, ő félévenként 2–3, néha éppenséggel 4 tevékenységet hirdet meg. 
A 21 és fél tanéves, vagyis 43 szemeszteres kolozsvári szolgálata alatt mindössze há-
rom félévre (1912/13: II.; 1916/17: II.; 1918/19: II.) nem hirdet előadást, ezekből is az 
utóbbi két tanév a világháború idejére esik. A rektori hivatal egykori tanrendjébe a 
címek mellé valaki bejegyezte, hogy az 1914/15-ös II. szemeszterben „nem tartott 
előadást”. Ezt figyelmen kívül hagyva összesen 93 előadáscímet vehetünk számba, 
amit elosztva a 43 szemeszterrel, több mint két cím esik minden félévre. Vagyis az 
tűnik ki, hogy Herrmann magántanárként megközelítőleg rendes tanári „normával” 
dolgozott. Ismerve azonban a korabeli viszonyokat, elég kétséges, hogy a sok meghir-
detett órára volt-e jelentkező. Előadásai ingyenes fakultatív tárgynak számítottak, s 
ha nem akadt beiratkozó, elmaradtak. Ezért gyakran a „később meghatározandó idő-
ben és helyen” tájékoztatással szerepeltek. Eleinte kedden, később szombaton tartot-
ta óráit: reggel 7–9 között, délután 4–6 között, amikor kapott üres tantermet. Kuszkó 
István írta: „Mint a kolozsvári egyetemen a néprajzi tantárgy előadója előadásait 
pontosan megtartotta. Budapestről utazott le éjjel. Nappal előadását s egyéb dolga-
it végezve, este kigyalogolt a pályaudvarra, s reggel már Budapesten folytatta a 
tanítást. Nem szállt se vendéglőbe, se ismerőseihez” 28. Az biztos, hogy szombaton 
kora reggel illetve délután alig néhány diák ült előadásain. Viszont a délelőttöt jól 
kihasználhatta: intézte az EKÉ-nél szervezői munkáját, szerkesztette az Erdély népe-
it, gondozhatta a múzeumot. 

Áttekintve Herrmann meghirdetett óráit29, ezek címük alapján több típusba sorol-
hatók. Általános bevezető, elméleti órákat ritkán tartott: Bevezetés az etnológiába 
(1898/99), Bevezetés az etnográfiába (1899/900), Etnográfia és szociológia 
(1913/14). Erdély általános néprajzi áttekintésére is csak két alkalommal vállalkozott 
(1899–1901, 1907/8). Erdély különös néprajzáról beszélt szívesebben. Egyszer a ro-
mánokat (1898/99), aztán a cigányokat (1898–1900), három alkalommal az örmé-
nyeket (1905/6, 1906/7, 1913/14), szintén háromszor a székelyek néprajzát (1908/9, 
1913/14, 1914/15), s egy alkalommal a szászokat (1913/14) mutatta be. Kedvenc té-
mája azonban a cigányság megismertetése, cigány szövegek olvasása, néprajzi kom-
mentálása, a cigány vallás, a cigányügy rendezése volt. 1903-tól kezdve alig akadt 
szemeszter, hogy azon a cigánytémát ne tárgyalja. De volt félév, amikor két előadást 
is hirdetett e népről. A népköltésről kétszer kezdett kurzust (1901/2, 1908/9), a nép-
zenéről csak egyszer (1911/12). A magyarországi németség népköltészete és néprajza 
(1910/11, 1912/13), demográfiája (1914/15) az 1910-es években került figyelme kö-
zéppontjába. Két szemeszteren át Bosznia-Hercegovina néprajzát mutatta be 
(1909/10). Aztán aktualitása kapcsán a világháború etnikus következményeiről 
(1914–16), a háború és néprajz kapcsolatáról (1917/18) indított kurzust. Elég rend-
szeresen taglalta a néprajzi irodalom helyzetét, eredményeit, feladatait (1904/5, 
1905/6, 1908/9, 1909/10, 1916/17). Legtöbbször visszatérő címe a „Néprajzi szemel-
vények” volt (14 szemeszter). Ezeken néprajzi vonatkozású szép- illetve szakirodalmi 
részleteket olvastatott fel és beszélt meg diákjaival. A néprajzi gyűjtés módszeréről 
(1899/900) csak egy szemeszterben tartott órát. Viszont már 1900/901-ben meg-
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kezdte a néprajzi múzeumi gyakorlatokat, melyek majd minden második félévben 
ismétlődtek. 

Hosszas tárgyalások után 1900 júliusában a város 15 évre az EKÉ-nek adta 
múzeumkénti használatra a Mátyás-szülőházat. Az itt berendezett múzeumot a Má-
tyás-szobor leleplezése után, 1902. október 12-én nyitották meg József Ágost főher-
ceg, Széll Kálmán miniszterelnök és Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter jelenlétében. A múzeum keretében hét termet foglalt el a néprajzi részleg: 1. szőt-
tesek, varrottasok, fonottasok – ehhez járult egy kalotaszegi szoba és egy kalotaszegi 
konyha; 2. A fonás, szövés szerszámai; 3. A népies fazekasság termékei; 4. Az ősfog-
lalkozások (halászat, pásztorélet és vadászat) szerszámai; 5. A földművelés és barom-
tenyésztés szerszámai30. Ezután szombatonként délután 3–4 között Herrmann itt 
tartotta a múzeumot ismertető gyakorlati óráit. Egy esetben még néprajzi kirándulást 
is ígért a múzeumi magyarázatok mellé (1904/5). A kiállítással függhetett össze egy 
másik előadáscíme: A népművészet a magyar otthonban (1910/11). 

Herrmann kapcsolata Kolozsvárral az egyetem román elvételét követően megsza-
kad. A háború végi zavaros időkben Herrmann Nyugat-Magyarország németségének 
„kultúrinspektora” lesz, feladata, hogy meggyőzze ezeket a németeket: ne kívánkoz-
zanak Ausztria fennhatósága alá kerülni. Még az a gondolat is foglalkoztatta, hogy 
Kismartonban telepedjék le. 

1921-ben Herrmannt a Paedagogiumban nyugdíjazzák. Családi csapás is éri: el-
veszti feleségét31. A Szegeden újra megnyíló Ferenc József Tudományegyetem nyújt 
érvényesülési lehetőséget a már 70. évében járó tudósnak. Nemcsak újra kezdheti 
előadásait, de kétszeres kitüntetés éri: 1921. június 2-án címzetes rendkívüli, 1924. 
május 24-én címzetes nyilvános rendes tanári címet kap. Eleinte Budapestről jár le 
szombatonként, majd 1923-ban kötött második házasságakor áttelepszik Szegedre. 
Ezután félévenként három-négy előadást hirdet a hét minden napjára elosztva. Új-
donság, hogy 1922-től egy második magántanár, egykori kolozsvári tanítványa, Ban-
ner János is tart rendszeres néprajzi előadásokat. 

Szegeden öt tanév alatt 30 előadást, tehát félévenként átlag hármat hirdet meg 
Herrmann32. Ezek részben a Kolozsvárt tartott előadások ismétlései, folytatásai (Be-
vezetés az etnológiába, Erdély néprajza, A etnográfia szociális jelentősége, Folklór-
analógiák, Cigány-problémák), de van újszerű címe, témája is (Dél-Magyarország 
néprajza, Folklór és okkultizmus, Kincs a néphitben, Néppszichológiai szemelvé-
nyek). A múzeumi gyakorlatokat a szegedi városi múzeum néprajzi részlegén vezeti 
ezután. Még arra is futja erejéből, hogy néprajzi pályadíj-alapítványát második fele-
ségével, Jósa Arankával közösen megújítása, s 174900 koronára egészítse ki. 
1925/26-ban pályatételt is kiír az egyetem: Valamely község néprajzi monográfiája 
(vagy szabadon választott néprajzi téma). Nincs adat rá, hogy érkezett-e be pályamű. 

Felmerül a kérdés, hogyan tudott eleget tenni Herrmann magára vállalt számos 
feladatának. Mennyire voltak tudományosak vagy éppen vonzóak előadásai. A kora-
beli tanárok többsége könyvekben, tanulmányokban is feldolgozta előadásai témáját. 
Herrmannak igen kevés megjelent műve van. Nyugtalan, inkább szervező, szerkesztő, 
rögtönző ember volt, mintsem az íróasztalnál elmélyedő, összegező, rendszerező el-
me. Ez derül ki a visszaemlékezésekből. 

„Herrmann népszerűsíteni, minél szélesebb rétegekbe kivinni akarta a magyar 
néptudomány, s vele egyetemben a magyar nép ismeretét és szeretetét. Tárgyköré-
be beolvasztotta az archeológiát, embertant, primitív etnológiát; mindenikből a 
népet érintőt, az érdekeset kiválogatva, megkezdte vándor apostolkodását. Számta-
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lan előadást tartott kedves témájáról a fővárosban, de főképp a vidék egy-egy kö-
zéppontján, sőt falukban a köznép előtt is. Nem volt elismert jó előadó, hangja 
gyönge, kifejezésmódja gyors és elharapott volt, de szuggesztív hatás áradt meleg 
meggyőződéséből, lelkesedéséből; hallgatósága inkább szívével érezte, mint eszével 
követte fejtegetéseit, amelyek különben is rapszodikusan halmozott bőséggel törtek 
elő belőle. Fáradhatatlan szónok és előadó volt, aki pillanatnyi ötletességével feled-
tetni tudta gyengéit, s ahol nem is értették, feltétlenül megszerették eredeti egyéni-
ségét” – írta róla Gragger Róbert33. Györffy István botanikus így emlékszik rá: „A ko-
lozsvári egyetemen az 1900–as években az etnográfia magántanára. Nagysza-
kállú, -üstökű, torzonborz bácsi volt. Igen jószívű ember. A studensek kihasználták 
engedékenységét, és akinek tandíjmentességhez hiányzó kollokviumszáma volt, 
csak ő hozzá állított be kollokviumra” 34. Bálint Sándor, a néprajztudós ekképp idézi 
emlékét: „félvakon is nagy lelkesedéssel tartotta (1921–1926) kevés hallgatójának – 
köztük József Attilának – a maga rapszodikus előadásait, amelyeket egy hosszú élet 
gazdag tudományos és történelmi tapasztalataival mindig tanulságos kitéréseivel 
és anekdotáival is felejthetetlenül egyénivé tett” 35. Bálint és mások is kiemelik gon-
dozatlan külsejét, a konvenciók teljes elvetését. 

Gragger szerint Erdély néprajzának összefoglalása lehetett volna főműve, de ennek 
elkészítésében megakadályozta a világháború, s még inkább vérmérséklete. Rész-
anyagokat, adalékokat hagyott hátra egy későbbi nagy összegezéshez. És tanítványo-
kat, mint amilyen a már említetteken kívül Csűry Bálint, Kelmen Lajos, Mészöly Ge-
deon, Seprődi János, Szendrey Zsigmond, Tulogdy János volt36. Akik valamennyien 
tovább gyümölcsöztették a Herrmanntól tanultakat. 

A Ferenc József Tudományegyetem 1926. április 15-én a szegedi idegklinikán be-
következett elhunytakor saját halottjának tekintette Herrmannt, gyászjelentésben 
tudatta halálát37, s az egyetem lépcsőcsarnokából temettette. 

Herrmann Antal egy új tantárgy egyetemi meghonosításával beírta nevét nem csak 
a Ferenc József Tudományegyetem, hanem az egész magyar felsőoktatás, valamint az 
etnográfia történetébe. Nevéhez fűződik a szegedi néprajzi iskola megalapozása is. 

JEGYZETEK 

1. Az egyetem történetére vonatkozó művek: A M. Kir. Ferenc József Tudomány-
egyetem története 1872–1922. Írta: dr. Márki Sándor. Szeged, 1922.; Erdély 
magyar egyeteme. Kolozsvár, 1941.; Gaal György: A magyar egyetemi oktatás 
Erdélyben. Erdélyi Múzeum 1977. 360–369. 

2. Minden tanév egyetemi almanachja elején közlik az 1872. évi XIX. törvénycikket 
a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem „felállításáról és ideiglenes szer-
vezéséről”. Lásd még Erdély magyar egyeteme (Kolozsvár, 1941) 425–427. lap-
jain. 

3. Életrajzi adatai, művei jegyzéke megtalálhatók a Magyar írók élete és munkái 
Szinnyei József-féle (IV. kötet 767–770) és Gulyás Pál-féle (XIII. kötet 450–
452) sorozataiban. 

4. A VI. osztályban Kalaba József latin–görög szakos volt az osztályfőnöke, év vé-
gén „kitüntetéssel elsőrendű” minősítést kapott; a VII. osztályban Zámbó János 
matematika–fizika szakos vezeti osztályát, „elsőrendű” minősítést kapott; a 
VIII.–ban Salzbauer János – későbbi egyetemi magántanár – történész az osz-
tályfőnöke, latinra Várady Móric gimnáziumi igazgató és házfőnök, matematiká-
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ra dr. Császár Károly budapesti egyetemi magántanár tanítja. Ebben a tanévben 
Petelei István már nem szerepel az osztálynévsorban. A végzősök nem kapnak 
minősítést. (Vö. A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló kolozsvári Róm. Kath. 
Főgymnasium ifjúságának érdemsorozata az 1867/8. tanév második felében. 
Kolozsvártt, 1868. És a következő füzetek 1869/70-ig.) 

5. Eddigi életrajzai szerint tanulmányait Bécsben, Kolozsvárt és Budapesten végzi, 
s az utóbbi helyen szerez tanári diplomát és bölcsészeti doktorátust. Az még tisz-
tázandó, melyik évben hol tanult. A Szegedi egyetemi almanach (Szeged, 1971) 
75. lapján tévesen 1873/74-re teszi kolozsvári tanévét. A budapesti Királyi Ma-
gyar Tudományegyetem Almanachjában a diáknévsorokban 1871–1881 között 
neve nem szerepel, 1881/82 – viszont van egy jogász és egy orvostanhallgató 
Herrmann Antal is! 

6. A kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem Almanachja MDCCCLXXIV–V–
ről. Kolozsvár, 1875. 23. 

7. Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok. Válogatta, sajtó alá rendezte, előszó-
val és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Bukarest, 1975. 

8. Herrmann Antal: A néprajzról. Erdély népei 1898. 1–3. sz. 3–5. 
9. Acta Reg. Scient. Universitatis Claudiopolitanae anni MDCCCLXXV–VI. Fasc. 

II. 64–65. A dolgozat nyomtatásban is megjelent: Opitz Márton Erdélyben. 
(1622–23). Budapest, 1876. 241. 

10. Herrmann először alig egy évvel az érettségi letétele után Brassóban kapott ta-
nári állást. A brassói Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője az 1875/6-iki tanévről 
(30.l.) szerint az erdélyi püspök kinevezésével 1871.szept. 27-től 1873. szept. 6-i 
lemondásáig volt ott tanár. Nyilvánvalóan nem lehetett tanári diplomája. 1876. 
április 1-től már mint doktort a magyar nyelv és irodalom tanszék rendes taná-
rául alkalmazzák – miniszteri kinevezéssel – az akkor még jórészt német nyelvű 
pancsovai főreáliskolában. Itt tanít még németet, bölcsészetet, történelmet, sőt 
földrajzot is. 1878. szeptemberében „nyílt engedetlenség miatt” fegyelmi vizsgá-
latot indítanak ellene. Október 14–16-án maga a szegedi királyi tankerületi fő-
igazgató száll ki az ügyet megvizsgálni. November 22-én közlik az eredményt: 
„tanári szolgálatra alkalmatlannak találtatván a folyó tanév első felének végével 
állásától felmentetik, oly kijelentéssel, hogy hasonló alkalmaztatásra más inté-
zetnél sem tarthat számot”. Az újabb, december 27-i 33546. sz. miniszteri leirat 
alapján január 13-án bocsájtják el. (Vö. Jahres–Bericht über die kön. ungar. 
Staats–Ober–Realschule Pancsova für das Schul-Jahr 1875–76; A pancsovai 
Magyar Királyi Állami Főreáliskola 1876/7. évi értesítője valamint az 1877/8-ra 
és 1878/9-re szólók.). A bánáti fehértemplomi főgimnáziumnál csak 1883. ápri-
lis 24-től helyettesíti az országos Közoktatási Tanács jegyzőjévé kinevezett Fe-
renczy József magyartanárt. A tanév végén (jún. 29.) megszűnik alkalmazása. Az 
értesítő programértekezése az ő tanulmánya, melyet különnyomatként is megje-
lentet. (Vö. A fehértemplomi M. Kir. Állami Főgimnázium VIII. értesítője az 
1882/3. tanévről; Lessing „Nathan”-ja Magyarországon. [Adatgyűjtés] Írta: dr. 
Herrmann Antal. Fehértemplom, 1883. 21 l.) 

11. Gragger Róbert: Herrmann Antal. Ethnographia 1926. 188–189. Újraközölve: 
Néprajzi Hírek 1989. 104–106. 

12. Vö. Kuszkó István: Herrmann Antal cigánynak öltözve sátorosok közt élt, hogy 
szokásaik megismerje. 8 Órai Újság 1926. ápr. 20. Újraközölve: Néprajzi Hírek 
1989. 100–101. 
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13. Herrmann Antal: I.m. i.h. 
14. Terner nem tartott néprajzi előadásokat, de utóda, Csolnoky Jenő 1914/15-ben 

két féléven át heti két órában Általános néprajz kurzust hirdetett meg. Különben 
Herrmann előadásait mindig a földrajzi előadásokat követően iktatták a tan-
rendbe. 

15. Voigt Vilmos: Herrmann Antal pályázata a hazai (különösen az erdélyrészi) 
ethnographia magántanárává képesítése ügyében (1898). Néprajzi Látóhatár 
1992. 1–2. sz. 167–170. A Márki Sándor javaslata 1898. január 5-ről, a Halász 
Ignácé január 8-ról van keltezve. 

16. Munkaterv. Előterjesztette a bizottsági előadó a néprajzi bizottság 1898. február 
1-én tartott ülésen. Erdély népei 1898. 1–3. sz. 2–3. 

17. Rumén ethnologiai feladatok. (A kolozsvári egyetemen 1898. január hó 31-én 
tartott próbaelőadásából.) Erdély népei 1898. 1–3. sz. 6–8. 

18. Ellenzék 1898. márc. 9. (Mindenféle rovat) 
19. Acta Reg. Scient. Universitatis Claudiopolitanae Francisco–Josephinae (A to-

vábbiakban: Acta) anni MDCCCXCVIII–IX-ik. Fasciculus I. 18. 
20. A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem almanachja és 

tanrendje (A továbbiakban: Almanach, Tanrend) az MDCCCXCVIII–IX-ik tanév 
I. felére. Kolozsvár, 1898. Voltak tanévek, amikor a kettő egy füzetben jelent 
meg, máskor az almanach egész évre szólt, s a tanrend két füzetet tett ki: az I., il-
letve a II. félévre. 

21. Lakcímváltozásai: 1898/99: Budapest I. Vár. Szentgyörgy utca 2. sz.; 1902/3: 
Budapest I. Alagút utca 2. sz.; 1904/5: Budapest I. Alagút utca 4. sz.; 1906/7: 
Budapest I. Lágymányosi utca 4. sz.; 1910/11: Vác, Fürdő utca 6. sz.; 1911/12: 
Budapest VII. Garai utca 24. sz. fsz. 1.; 1915/16: Budapest I. Koronaőr utca 8. sz. 
fsz. 1. 

22. Herrmann Antal bölcsészet-doktor, a budapesti M.K. Állami Paedagogiumban a 
német nyelv és irodalom rendes tanára, az orsz. polgári iskolai tanítóvizsgáló bi-
zottság tagja, a kolozsvári tudományegyetemen az ethnographia magántanára, 
az „Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn” kiadó szerkesztője, az „Erdély né-
pei” szerkesztője, „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben” című 
irodalmi vállalat néprajzi szakelőadója, az „Erdély-részi Kárpát-Egyesület” szé-
kesfővárosi osztályának alelnök-tikára és központi néprajzi bizottságának elő-
adója, a magyar néprajzi társaság titkára, a berlini, müncheni, bécsi 
anthropologiai társaságok választott levelező tagja, az osztrák néprajzi társaság s 
a nemzetközi folklore-tanács tagja, a nemzetközi cigány tudós társaság ügyvivő-
je, a polgári iskolai egyesületnek igazgatósági, a tanítóképző-tanárok orsz. egye-
sületének s a magyar tanítók turista egyesületének választmányi tagja, az Erd. 
Múzeum Egyesület bölcsészet stb. osztályának tagja stb. Lakik: Budapesten. 

23. 1912–1914-re címei, tisztségei így bővülnek: Herrmann Antal bölcsészet-doktor, 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott polgári iskolai tanítóképző intézeti ta-
nár, a budapesti állami Pædagogiumban a német nyelv és irodalom rendes taná-
ra, a kolozsvári egyetemen az általános és hazai ethnographia magántanára, ok-
leveles középiskolai tanár, okl. levéltárnok, végzett jogász, az Országos Felső 
Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló Bizottság tagja, az Ethnologische 
Mitteilungen, a Magyar Zenetudomány, az Armenia című folyóiratok kiadó-
szerkesztője, az Erdélyi Kárpát-Egyesület néprajzi múzeumának és a szamosúj-
vári örmény múzeumnak tiszteletbeli igazgatója, a berlini, müncheni, bécsi 
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anthropologiai társaságok választott levelező tagja, az osztrák néprajzi társaság-
nak és a nemzetközi folklore-tanácsnak, a Nemzetközi Közép- és Kelet-Ázsia 
Társaság magyar bizottságának tagja, a nemzetközi cigány tudós társaság ügy-
vezetője, a Polgáriskolai Egyesületnek alapítója, a Tanítóképző Intézeti Tanárok 
Orsz. Egyesületének alapító és választmányi, a Tanítói Árvaház-Egyesületnek 
választmányi tagja, az Országos Magyar Szövetség központi választmányának s a 
váci magyar Védőegyesület és a váci múzeum-egyesület választmányának tagja, 
a erdélyi honismertető egyesület alapító tagja, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a 
temesvári magyar dalárdának, a brassói magyar polgári körnek, a brassói ált. 
tanítóegyesületnek, a magyar tanítók turista egyesületének tiszteletbeli tagja, a 
Szent István társulat tudományos és irodalmi osztályának és az erdélyi r. kath. 
irodalmi társaságnak tagja, az Orsz. Magy. Zene-Egyesület tiszteleti tagja és 
ügyvivő elnöke, a székely néprajzi bizottság főelőadója stb. Lakik: Budapest, VII. 
Garai utca 24. fsz. 1. 

24. Acta 1898–99. Fasciculus III. 104–108. 
25. Acta 1899–900. Fasciculus II. 101–103. 
26. Herrmannt még egyetemi pályája elején, 1898. november 11-én „a tanügy és 

különösen a néprajzi tudomány művelése terén szerzett érdemei elismeréséül” a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter felterjesztésére a király „tanítóképző intézeti 
igazgató” címmel tünteti ki. József főherceg már december 8–án levélben gratu-
lál a címhez. Alighanem e kitüntetés is a főherceg közbenjárására történt. A ki-
tüntetés szövegét és a főherceg levelét közli az Erdély népei: 1899. 1. sz. 1. Azokat 
a magántanárokat, akik hosszasan, lelkiismeretesen tanítottak, s nem tudtak 
egyetemi tanszékhez jutni, gyakran a rendkívüli tanári címmel tüntették ki.  

27. Almanach és tanrend az 1907–8-as tanév II. felére 66. 
28. Kuszkó István: I.m. i.h. 
29. Az előadások címjegyzékét a függelékben közöljük. 
30. Vö. Semayer Vilibald: Körút az E.K.E. múzeumában. Erdély 1902. 9–12. sz. 80–

84. 
31. Első felesége a talán kolozsvári származású Heller Júlia (1852. márc. 19–1921. 

jan. 27.) volt. Két fiúk és két lányuk született. Ő maga művelt, tollforgató asz-
szony. Az Erdély népeiben édesapja, Heller Lipót doktor hagyatékából Az erdé-
lyi zsidók szokásai és hiedelmei címmel közölt adalékot (1898. 4–5. sz. 19.) 

32. A Magyar Királyi Fernc József Tudományegyetem Tanrendje az MCMXXI–
MCMXXII. tanév első felére. Szeged, 1921. és a következő félévi tanrendek az 
1925–26-os tanév II. szemeszteréig. 

33. Gragger Róbert: I.m. i.h. 
34. Néprajzi Hírek 1989. 112. 
35. Uo. 122. 
36. Felsorolásuk: Kós Károly: Herrmann Antal, importanţa lui în mişcarea etno-

grafică de la sfîrşitul sec. al XIX. şi începutul sec. XX. Anuarul Muzeului Etno-
grafic al Transilvaniei pe anii 1957 şi 1958. Cluj 1958. 183–196. 

37. Az egyetem gyászjelentése: „A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Rektora, 
Tanácsa és bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara szomorúan tudatja, 
hogy HERRMANN ANTAL bölcsészetdoktor, főiskolai kir. igazgató, 
polgáriiskolai tanítóképzőintézeti nyugalmazott tanár, egyetemünkön az általá-
nos és hazai ethnographia címzetes nyilvános rendes tanára, a Szent István 
Akadémia rendes tagja, Csanád, Arad és Torontál ideiglenesen egyesített várme-
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gyék tiszteletbeli főlevéltárnoka stb. fáradhatatlan és munkás életének 75., az 
egyetem kötelékében eltöltött szolgálatának 19. [sic!] évében folyó évi április hó 
15-én történt elhunytával mély gyászba borította egyetemünket. A megboldo-
gulttól f. évi április hó 18-án (vasárnap) délután fél 4 órakor búcsúzunk el az 
egyetem központi épületének lépcsőcsarnokában és onnan helyezzük el a róm. 
kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra a Belvárosi temetőben. Szeged, 
1926. április 16. Áldás és béke hamvaira!” Néprajzi Hírek 1989. 102. 

FÜGGELÉK 

Herrmann Antal előadásai félévenként 

1897/98:  II. Néprajzi analógiák 
  A cigányokról 
1898/99:  I.  Bevezetés az etnográfiába 
  Erdély részletes néprajza. Az oláhok – 1 
 II.  Bevezetés az etnológiába (folytatás) – 1 
  Erdély részletes etnográfiája. A csángók néprajza –1 
1899/900:  I.  A néprajzi gyűjtés módszeréről – 1 
  Erdély különös néprajza. A csángók – 1 
 II.  Bevezetés az etnográfiába (folytatás) – 1 
  Erdély néprajzi áttekintése – 1 
1900/901:  I.  Erdély néprajzi áttekintése (folytatás) – 1 
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
 II.  Erdély néprajzi áttekintése (folytatás) – 1 
  Néprajzi szemelvények – 1 
1901/902:  I.  Néprajzi szemelvények – 1 
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
 II.  Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  A népköltésről – 1 
1902/903:  I.  A néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  A népköltésről (folytatás) – 1 
 II.  Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  A népköltésről (folytatás) – 1 
1903/904:  I.  Néprajzi szemelvények – 1 
  Az erdélyi cigányok néprajza – 1 
 II.  Néprajzi szemelvények – 1 
  A cigányok néprajza – 1 
1904/905:  I.  A hazai néprajzi tanulmányok eredményei és feladatai – 1 
  A cigányok néprajza (folytatás) – 1 
  Cigány szövegek olvasása főleg néprajzi szempontból – 1 
 II.  A hazai néprajzi tanulmányok eredményei és feladatai – 1 
  Néprajzi múzeumi magyarázatok  

(Esetleges kirándulásokkal) – 1 
  Cigány szövegek olvasása főleg néprajzi szempontból  

(folytatás) – 1 
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1905/906:  I. A hazai népföldrajzi tanulmányok feladatai és eredményei 
(folytatás) – 1 

  A hazai örményekről – 1  
  A cigány népköltésről – 1 
 II.  Néprajzi szemelvények – 1 
  A hazai örményekről (folytatás) – 1 
  Az erdélyi cigányok népköltése – 1 
  Az Erdélyi Kárpát – Egyesület néprajzi múzeumának  

ismertetése – 1 
1906/907: I. Néprajzi szemelvények –1 
 II. Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  Az EKE néprajzi múzeumának ismertetése – 1 
  A hazai örményekről – 1 
1907/908: I.  Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  Az erdélyi cigányokról – 1 
  Erdély néprajzi áttekintése – 1 
 II.  Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  Erdély néprajzi áttekintése (folytatás) – 1 
1908/909: I. Néprajzi szemelvények (folytatás) – 1 
  A hazai néprajzi munkálkodás bírálata – 1 
  Az EKE néprajzi múzeumának ismertetése – 1 
  A székely néprajz ügye – 1 
 II.  A hazai néprajzi munkálkodás bírálata (folytatás) – 1 
  A cigányügy rendezése néprajzi szempontból – 1 
  A népköltésről – 1 
1909/10: I. A cigányügy rendezése néprajzi szempontból (folytatás) – 1 
  Bosznia és Hercegovina néprajza – 1 
  A hazai néprajz bibliográfiája – 1 
 II.  A cigányügy rendezése néprajzi szempontból (folytatás) – 1 
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
1910/11:  I.  Néprajzi szemelvények – 1 
  A népművészet a magyar otthonban – 1  
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
 II.  Magyar otthon – 1 
  A magyarországi németek néprajza – 1 
  Német népköltés Magyarországon – 1 
  Az EKE néprajzi múzeumának ismertetése – 1 
1911/12:  I.  A cigányügy rendezésének néprajzi vonatkozásai – 1 
  Zene és nemzet – 1 
 II.  A magyarországi cigányok demográfiája – 1 
  A cigány népköltésről és zenéről – 1 
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
1912/13:  I. A magyarországi németek néprajza és népköltése – 1 
  A hazai cigány tárgyú irodalom kritikája – 1 
 II.  (nem tart előadást) 
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1913/14:  I.  Az 1910. évi népszámlálás néprajzi tanulságai – 1 
  Etnográfia és szociológia – 1 
  A hazai örménység jelentősége – 1 
 II.  A székely néprajz ügye – 1 
  A cigányok vallása – 1 
  Az erdélyi szászok – 1 
1914/15:  I. A magyarországi németek demográfiája – 1 
  A székelység néprajzáról 
 II.  A világháború etnikus következményei hazánkra nézve – 1 
  A magyarországi németek demográfiája – 1 
1915/16: I.  A világháború következményei Magyarországra nézve – 1 
 II.  A világháború – 1 
1916/17:  I.  A legújabb hazai és külföldi néprajzi irodalom és mozgalmak is-

mertetése (bemutatásokkal) – 2 
 II.  (nem tart előadást) 
1917/18:  I.  Háború és néprajz – 2 
 II. A cigányügy rendezésének etnikus vonatkozásai – 1 
  Világháború és néprajz 
1918/19:  I. A világháború és nemzetiségek – 1  
  A cigányrendezés kulturális feladatai –1 
 II.  (nem tart előadást) 
1921/22:  I.  A hagyomány szociológiai jelentősége – 1 
  Dél-Magyarország néprajza – 1  
 II.  Dél-Magyarország néprajza (folytatás) – 2 
  Néprajzi múzeumi gyakorlatok – 1 
1922/23:  I.  Bevezetés az etnológiába – 2 
  Folklór és okkultizmus – 1 
  Erdély néprajza – 1 
 II.  Bevezetés az etnológiába (folytatás) – 1 
  Erdély néprajza (folytatás) – 1 
  A cigány élet a cigány népköltészetben – 1 
  A hagyomány szociológiai jelentősége – 1  
1923/24:  I.  Erdély néprajza (folytatás) – 1 
  A cigányok élete, nyelve, költészete és zenéje – 1 
  Néppszichológiai szemelvények – 2 
 II.  Néppszichológiai szemelvények – 2 
  A cigányok népélete, nyelve, költészete és zenéje – 1 
  Erdély néprajza – 1 
1924/25:  I.  A cigányok népélete, nyelve, költészete, zenéje (folytatás) – 2 
  A kincs a néphitben – 1 
  A néprajz gyakorlati fontossága – 1 
 II.  Bevezetés az etnográfiába – 2 
  Folklór-analógiák – 1 
  A cigányok néprajza – 1 
1925/26:  I.  Bevezetés az etnográfiába – 2  
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  Folklór-analógiák – 1 
  A székelyek – 1 
  A cigányok népköltése (nyelvmutatványokkal) – 1 
 II.  Az etnográfia szociális jelentősége – 2 
  A magyarországi nemzetek népköltéséből – 1 
  A cigányok népköltése (nyelvmutatványokkal) – 1 
  Folklór-analógiák – 1 
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Voigt Vilmos 

Egy klasszikus, egy ismeretlen, sok megol-
datlan feladat  
Száz éve lett egyetemi tanár Herrmann Antal Kolozsvárott 

Európában nem sok helyen ünnepelhetik a folklorisztika (még kevésbé a néprajz) 
évszázados professzori jubileumát1. Noha több helyen is – olykor akár az ő szájába 
adva – 1897 olvasható Herrmann Antal kolozsvári egyetemi magántanári kinevezé-
sének dátumaként, (amikor közzétettem „Herrmann Antal pályázat a hazai (különö-
sen az erdélyrészi) ethnographia magántanárává képesítése ügyében (1898)” doku-
mentumait, kiderült, hogy az egyik javasló, Márki Sándor 1898. január 5-én, a másik, 
Halász Ignác pedig 1898. január 8-án keltezte pártoló javaslatát. Most2 Gaal György 
előadásából igazán pontosan ismerhetjük meg Herrmann pályázásának, oktatása 
megkezdésének adatait. Ezért ezt itt nem is ismétlem meg. 

Előadásom címében a „klasszikus” jelző nem szorul magyarázatra. Se szeri, se 
száma azoknak a kezdeményezéseknek, amelyeket a magyar néprajztudomány egésze 
számára éppen Herrmann Antal fogalmazott meg. Közülük többet is a mostani ülé-
sen tárgyalták is. A másik jelző, az „ismeretlen” arra utal, hogy még most is milyen 
keveset tudunk Herrnann Antalról. Az általános magyar néprajzi tudománytörténe-
tekben csak röviden, egy-egy témával kapcsolatban fordul elő alakja, és az említett 
adatok sem mind pontosak. Ám, mégha egyenként hitelesek is, éppen a közöttük 
megtalálható összefüggés tűnik el – márpedig Herrmann pittoreszk és különc életvi-
tele ezt amúgy sem teszi egyszerűvé. Azt, hogy milyen feladataink lennének az isme-
retlenség eloszlatására, az alábbiakban csak néhány kérdéssel kapcsolatban tudom 
jelezni. Még most sem érkezett el egy teljes és terjedelmes Herrmann-életrajz meg-
írásának pillanata, noha éppen most közelebb kerülhettünk ehhez. 

Herrmann első életrajzai, noha nem túl részletesek, mégis megbízhatóak. A Pallas 
Lexikonban (amelyben a néprajzi cikkek szakszerkesztője éppen Herrmann volt) a 
mentor és jóbarát Wlislocki Henrik volt a cikkíró3. Ennek alapján készült (mint ez 
általában is így történt) a Révai Nagy Lexikon megfelelő szócikke4. Természetesen 
ezek csak a megjelenést megelőző adatokról tudósíthattak. Szinnyei József bio-
bibliográfiájában5 is igen részletes életrajz olvasható, és főként az általában jelzett 
publikációk jól tükrözik sokrétű munkásságát. Itt még csak 8 önálló kötete szerepel 
(noha különnyomatban hozzáférhető művei olykor ezeknél fontosabbnak nevezhe-
tők). Az ehhez jóval később készült kiegészítés már utal Herrmann halálára is.6 Eb-
ben a kiegészítések természetesen arra a korszakra vonatkoznak, olyan könyvészetet 
adnak, amely Szinnyeinél még nem szerepelhetett. Igen tanulságos, hogy itt néhány 
nekrológra is utalás történik. 

Második felesége, Cs. Jósa Aranka egy rövid visszaemlékezést publikált7, amely 
rosszízű polémiát8 is kiváltott. 

Nem véletlen, hogy tüzetesebb munkában erdélyi etnográfus, Kós Károly csak évti-
zedekkel később (Herrmann halálának 30. évfordulója után) méltatta életművét9. 
Kós az erdélyi vonatkozásokat hangsúlyozta, főként az Erdélyi Néprajzi Múzeum 

© www.kjnt.ro/szovegtar



 45 

 

22 

kezdeményezőjeként méltatta. Vagyis ő nem is gondolt arra, hogy bemutassa 
Herrmann munkásságának minden összetevőjét. Így is nagy kár, hogy az első közlés-
ből kimaradtak a hivatkozások, és az ígért, teljes magyar változat csak több mint 
újabb 30 év múltán láthatott napvilágot10. 

1989-ben ünnepeltük a Magyar Néprajzi Társaság centenáriumát. Minthogy ennek 
motorja éppen Herrmann volt, neve számos alkalommal került említésre az ünnepi 
kiadványokban és üléseken. 

Ennél azonban fontosabb az az adattár, amelyet Hála József állított össze11. Itt élet-
rajzi visszaemlékezések, cikkek, nekrológok és illusztrációk találhatók. Ezek koráb-
ban sem voltak teljesen ismeretlenek, ám most végre egy helyen lettek hozzáférhetők. 
Azt hinné az ember, ettől fellendült Herrmann életművének kutatása. Ám nem így 
történt, legfeljebb most, éppen a kolozsvári megemlékezés hívta fel e hiányra ismét a 
figyelmet12.  

Herrmann életútja során igen sokfelé fordult meg, gyakran párhuzamosan több 
funkciót is betöltött, több városban is működött. Ezért munkássága emlékeit ma igen 
nehéz összeszedni, igazán széles körben lehet ez után nyomozni. „Hagyatékának” 
legjelentősebb, hozzáférhető része a szegedi Egyetemi Könyvtárban van. Erről már 
negyven éve adott némi képet Pogány Péter13, aki e rövid beszámolóban is szinte hi-
hetetlen dolgokat említ. Egy „hatalmas cigány népköltési gyűjtemény magyarra fordí-
tott kézirata (386 dal, 53 mese...)” létéről is tudósít. Érdemes lenne végre egyszer 
átnézni az egész hagyatékot! Annál inkább, mivel e ritkán és kevesek által bolygatott 
kézirattárról azért különös történetek is keringnek. Pogány Péter szerint ugyanitt 
könyv- és folyóirat-anyag is található. 

Herrmann olyan sokrétű szerkesztő munkásságot folytatott, hogy korának kiadvá-
nyai körül igen sok juthatott a kezébe. Hová lettek e könyvek? Több olyan híradásunk 
is van, miszerint időről időre a nála felgyülemlett könyvanyagot intézményeknek adta 
át. Ezekről is kerengnek legendák. Amit ma biztosan tudunk, az, hogy 1902-ben adott 
át könyveket a mai Néprajzi Múzeum könyvtárának14. A körülbelül ezerre tehető 
könyvanyag máig megtalálható itt – néhány rémhír ellenére. E könyvek jegyzéke igen 
tanulságos a kor néprajzi szemléletére vonatkozóan. Érdemes lenne a másutt (példá-
ul Erdélyben) intézményeknek adományozott Herrmann-könyvanyagok jegyzékeinek 
is áttekintése. 

Azt, hogy mi mindent nem tudunk biztosan róla, könnyen igazolhatjuk. Herrmann 
Antal (akinek anyanyelve nem a magyar, hanem a német volt) 1851. július 30-án 
Brassóban született. Egyszerű lenne a következtetés: lutheránus erdélyi szásszal van 
dolgunk. Ám Kolozsvárt később a római katholikus konviktus növendéke volt. Azt is 
tudjuk, hogy Pancsován, ahol nevelkedett katolikus iskolába járt. Már tanárként ké-
sőbb a brassói római katholikus főgimnáziumban dolgozik. Igen: ő nem protestáns és 
szász, hanem Köln vidékéréről bevándorolt katholikus német család sarja. Ez a csa-
ládtörténeti háttér nyilván hozzájárult ahhoz, hogy még a soknemzetiségű Magyaror-
szágon is kivételes érzékkel foglalkozzon a kisebbségi és interetnikus etnográfiával. 

A gimnáziumot Brassóban kezdte, majd Kolozsvárt fejezte be. Az életrajzok szerint 
a bölcseletet a bécsi, a kolozsvári és a budapesti egyetemeken hallgatta. Itt némi kö-
rültekintésre lenne azonban szükség. Tudjuk, 1871 és 1873 között tanár a brassói 
gimnáziumban, 1875 és 1879 között pedig a pancsovai főreáliskolában. Ehhez tanári 
vizsgára volt szüksége. Úgy tudjuk, a tanári és bölcsészeti szigorlatot Budapesten 
tette le. Általában a német nyelv és irodalom volt tanári szakja. Ám mivel Kolozsvárt 
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csak 1872. november 10-én kezdi meg az egyetem működését, jó lenne tudni, csak-
ugyan mikor és mit hallgatott itt (a már az előző évtől tanárként működő) Herrmann. 

Brassói, majd pancsovai tanársága után rövid időre (1883. április-június) a fehér-
templomi főgimnáziumban, még ezt megelőzőleg egy fővárosi polgári iskolában taní-
tott. 1883 októberétől a budai állami tanítóképzőben (pædagogicum) lesz a német 
nyelv és irodalom tanára. Innen megy 1921-ben állami nyugdíjba. Doktori értekezése 
(Opitz Mároly Erdélyben. Budapest, 1876) egyszerre germanisztikai és erdélyi tár-
gyú. 

Herrmann egész élete újságok és folyóiratok körül is zajlik. Se szeri, se száma 
azoknak az ilyen kiadványoknak, amelyeket Herrmann alapított, vagy amelyekben 
tevékeny szerepet játszott. Ilyen a kolozsvári Magyar Polgár, a fővárosban a Pesti 
Napló, a Néptanitók Lapja, Erdélyben a Brassó, az Erdélyi Híradó, az Arménia, a 
Nemzet, a Kolozsvár, a Kalotaszeg, az Egyetértés, az Erdély stb., hogy ne említsük 
azokat a közismert folyóiratokat és újságokat, amelyekben Herrmann közreműködé-
se magától értetődő volt. 1872. nyarától 1873 végéig a Nemere c. politikai lapot szer-
kesztette Brassóban. 1876 és 1879 között, valamint 1881-ben a pancsovai Banater 
Post főmunkatársa volt. 1890-ben részt vett a néprajztörténeti szempontból is fontos, 
reform-katolikus Élet megalapításában. 1891-ben a Magyar Tanitóképző megalapí-
tásában működött közre. Néprajzi folyóirat-kezdeményezéseiről külön kell szót ejte-
nünk15 

Herrmann érdeklődése a népélet iránt igen korán kialakulhatott. Természetes, 
hogy a magyar és az erdélyi szász népköltészet érdekli, ilyen publikációi az 1880-as 
végétől folyamatosak. Az azonban már meglepőbb, és külön magyarázatra szorul: 
hamar a cigány népélet kiváló szakértője lesz. Jól ismeri nyelvüket. Ez nem csoda, 
hiszen Herrmann nyelvtehetség: a német és magyar mellett latin, francia, spanyol, 
olasz nyelvtudását is adatolták. A források szerint 1886-ban, a kolozsvári összeha-
sonlító filológia-professzor, Meltzl Hugó hatására szenteli magát a néprajz művelé-
sének. Már a következő években (pl. Erdélyi cigány népdalok 1888) megjelennek 
első cigány tárgyú írásai. Ehhez azonban a nyelvet már korábban kellett, hogy meg-
ismerje. Minthogy Wlisloczki írásai16 a nyolcvanas évek közepére jelennek meg, nyil-
vánvaló az ő ilyen tárgyú munkásságának ösztönző ereje Herrmann érdeklődésének 
ilyen irányba fordulásában. 

Már a következő évben, 1887-ben az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és 
Képben (egyik) néprajzi szerkesztője lesz. Ebben az évben, július közepén keltezi 
szerkesztői megjegyzését a meginduló Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn elejé-
re. L. Katona (Graz) és H. v. Wlislocki (Mühlbach) közreműködésével ekkor indul 
meg a magyar folklorisztika első nemzetközi folyóirata. (Ez persze csak folytatása 
Meltzl Hugó Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok/Acta Comparationis 
Litterarum Universarum közlönyének, amelyet 1876. december 18-ára, illetve 1877. 
január 15-ére kelteznek, és amelynek 1881. évi X. kötetében jelent meg a nevezetes 
felhívás „Egy Magyar folklór-társulat alapítása ügyében”.) A személyes kapcsolatok 
nem véletlenszerűek. Herrmann a folyóirat és társulat ötletét is Kolozsvárt és 
Meltztől kapja. Az Osztrák-Magyar Monarchia szerkesztésének ötlete mástól jöhe-
tett. (Máig sem tudjuk, hogy a Jókai által irányított magyar szerkesztőségbe hogyan 
kerül körülbelül ugyanekkor Katona Lajos, akinek fordításai, megszövegezései majd 
egy-két év múlva jelennek meg.) Herrmann és Katona itt egymásra találnak: nemcsak 
az Ethnologische Mitteilungen közli Katona első tudományos cikkeit, amelyek az 
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önálló folklór-tudomány definiálását adják, hanem innen indul a mai Magyar Nép-
rajzi Társaság megszervezése is. Ismert, hogy ennek első titkára Herrmann lesz. 

Ennek az 1887-es évnek a nyarába kellene beleférni Herrmann titokzatos gyűjtőút-
jának, „vándor-cigányok közt, főkép az igazi cigány-zenét kutatva, számos cigány 
népdallamot” gyűjtve17. Noha természetesen akár több rövid gyűjtőút is bekövetkez-
hetett e nyáron, sokkal inkább 1888-ra, vagy későbbre tehetünk ilyen hosszabb gyűj-
téseket. Herrmann ugyan ekkor már ismeri a cigány folklórt, ám ezt inkább még csak 
Wlislocki gyűjtéséhez tett kiegészítések formájában eszközli. Minthogy „uti jegyzetei-
ből” több újságban is közölt, illetve hivatkozik ilyenekre, voltaképpen nem lenne le-
hetetlen összeállítani egy olyan jegyzéket, ami azt tartalmazná, mikor és hol, mit 
gyűjtött (biztosan) Herrmann. 

Arról, gondolom, nem is kell beszélnem, milyen jó lenne, ha lenne Herrmann-
bibliográfiánk. Ennek összeállítása azonban nem lesz könnyű feladat. (Kovács Zoltán 
kéziratos bibliográfiája18 a budapesti Néprajzi Kutatóintézetben azonban kell hogy 
tartalmazza Herrmann tudományos írásainak túlnyomó részét.) 

Nem kell sok utánjárás, hogy igazoljam, az anekdotikus mozzanatok Herrmann 
életében (legalábbis első megközelítésre) olykor pontosabban is kideríthetők lenné-
nek. Több ízben elhangzott az is, hogy Herrmann maga szedte és nyomtatta közlö-
nyeit (például az általa alapított nyomdákban, az ország különböző helyein). Eszerint 
az Ethnologische Mitteilungen Vácott lett volna általa nyomtatva. Ám a ránkmaradt 
I. évfolyam (egészen 1889 végéig) Hornyánszky nyomdájában készült Pesten, amely a 
korszak egyik legnagyobb tudományos kiadója (és nyomdája) volt. Viszont a II. évfo-
lyam I-V. füzetének borítóján ezt olvassuk: 

 
Kolozsvár. 

Actiendruckerei der Gesellschaft „Közmüvelődés” 
 

Minthogy más esetben Budapestet tünteti fel, ezt az adatot figyelembe kell ven-
nünk. Annál inkább, mivel egyik szerkesztői értesítésében azt olvassuk, hogy az 1891. 
évi VI–VIII. füzetek az év októberének elején látnak majd napvilágot. E megjegyzés 
datálása a következő: „Curort Jegenye bei Kolozsvár, August 1891.” Ezt is elhihetjük. 
Eszerint volt olyan idő, amikor Herrmann itt, Kolozsvárt szerkesztette a folyóiratot. 
Ez egybeesik azzal az időszakkal, amikor oly lelkesen próbálta Jegenye-fürdőt „nép-
rajzi bázissá” fejleszteni. Sajnos, a Jegenye-korszakról sincs pontos beszámolónk. 

Egyébként nemcsak a Jegenyefürdő-korszak leírása lenne fontos, hanem maga az 
Ethnologische Mitteilungen is megérne egy tüzetes áttekintést. Annak ellenére, hogy 
újabban antológia jelent meg19, máig sincs teljes tartalomjegyzéke és leírása e folyó-
iratnak, pedig még az akkor szokásoshoz képest is elég kacifántos módon követik 
egymást az egyes számok. Csak néhány adatot említek. 

Az I. Jahrgang I. Heft 1887 júniusában már Ethnologische Mitteilungen aus 
Ungarn címen látott napvilágot „Zeitschrift für die Volkskunde der Bewohner 
Ungarns und seine Nebenlander” témamegjelölő alcímmel. Rögtön az első számtól 
volt egy magyar betét is, amelyet a német Mitteilungen számaiban, azok lapszámai 
közé illesztettek. Ez Ethnologiai Közlemények címmel és Az „Ethnologische Mittei-
lungen aus Ungarn” havi folyóirat rendes magyar melléklapja alcímmel készült. 
Magát a folyóiratot úgy tervezték, hogy évente tíz füzet jelenjen meg (vagyis havon-
ként jöjjön, kivéve a nyári iskolai szünet – július és augusztus –hónapjait). Ám 1889 
júliusáig csak 3 füzet látott napvilágot, sőt az évfolyamzáróvá deklarált IV. Heft csak 
1911-ben jelent meg. Igaz, ekkor csakugyan Vácott nyomtatva „Selbstverlag der 
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Redaction. Buchdruckerei: Első Váci Sajtó” megjelöléssel. Az általam látott füzetben 
nincs magyar melléklet. 

A végül is 1890–1892 évjelöléssel megjelenő II. Band három folytatást tartalmaz, 
I–V. Heft, VI–VIII. Heft és IX. X. Heft formájában. Az évfolyam elejéről van új alcí-
me is: „Zugleich Anzeiger der Gesellschaft für die Völkerkunde Ungarns” – az akkor 
már megalakult Magyar Néprajzi Társaság orgánumaként. Ekkor viszont két szer-
kesztője van, nemcsak Herrmann hanem Katona Lajos is szerepel a címlapon. Ké-
sőbb ismét Herrmann az egyedüli szerkesztő. 

Meglepő módon már 1889-ben napvilágot lát egy külön füzet is, amelyben Fried-
rich S. Krauss és Johann v. Asbóth tollából egy-egy délszláv ének olvasható. Az előb-
bihez Willibald von Schulenburg „A délszláv nő” című függeléke is társul. E kiad-
ványnak külön címlapja van: 

Publicationen der Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn redigiert und heraus-
gegeben von Prof. Dr. Anton Herrmann (nem meglepő) megjelöléssel, ám mindezek 
után egy „v.” jellel, ami arra utal, hogy ez egy sorozat ötödik (!) tagja. Magam ezt 
1889-ből csak úgy tudnám értelmezni, hogy a Mitteilungen első négy füzetét venném 
előzménynek. (Ám, amint láttuk, ebből 1889-ben még nem jelent meg négy füzet.) A 
folyóirat éves tartalomjegyzéke sem tünteti fel e három írást. Pedig az a körülmény, 
hogy csak Herrmann neve szerepel (és Katonáé nem) szerkesztőként, arra utal, hogy 
e füzet csakugyan 1889-hez tartozhat.  

Az 1893–94-re datált harmadik évfolyam is természetesen hoz újabb meglepetést. 
Ezt már a „Buchdruckerei E. Boruth” nyomta ki, és az eddigi, a Néprajzi Társaságra 
utaló alcím helyett azt olvashatjuk: Zugleich Organ für allgemeine Zigeunerkunde. 
Erre vonatkozik az „Unter dem Protectorate und der Mitwirkung Seiner kais. und 
königl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Josef” megjelölés. Csakugyan számos cigány 
tárgyú tanulmány jelent meg a kötetben a többi dolgozat között. A kötet az évi 12 (!) 
füzetet egyben hozta. 

Nyilván az alkalomtól (és a pénzügyi támogatás pillanatnyi állásától sem függetle-
nül) az 1895-ös IV. kötet alcímei egészen mást is felmutatnak. A főcím változatlan, 
Herrmann az egyedüli szerkesztő, a nyomdász is megmaradt, csakúgy, mint a ci-
gánykutatás és József főherceg említése. Ám a főcím alatt élőbb a következő új alcím 
olvasható: Illustrierte Monatsschrift für die Völkerkunde Ungarns und der damit in 
ethnogaphischen Beziehungen stehenden Länder., majd külön sortól Anzeiger ger 
Ungarischen Landesgesellschaft für Archaeologie und Anthropologie und der 
Gesellschaft für die Völkerkunde Ungarns. Itt nem csak az a tanulságos, hogy a „ma-
gyar”, illetve „magyarországi” Néprajzi Társaság német nevét cserélték, hanem az is, 
hogy ezúttal a Régészeti és Embertani Társaság közlönyévé is vált a folyóirat. Ez évfo-
lyam nevezetessége egyébként Marienescu „24 énekes román népeposz”-ának közlé-
se, amelyet Herrmann legnagyobb balfogásának szokott nevezni az utókor. (Ez a 
téma azonban kívül esik mostani dolgozatom keretein20.) Az évfolyam 2. füzetétől 
kezdve a régészek viszont eltűnnek a címlapról. 

Az V. évfolyam (1896) kezdő (l–3.) számában a címlap tetején ez olvasható (ma-
gyarul): „Üdvözletül a Magyar Néprajzi Társaságnak 1896. júl. 7-én tartott milleniu-
mi díszgyűlése alkalmából Herrmann Antaltól”. A következő, 4. számban már be-
számoló is található az ünnepi ülésről.  

A VI. évfolyam (ez már 1898-tól jelent meg, de csak 1903-ban, sőt igazában csak 
1904-ben fejeződött be, nyilván ennek is következtében) több nyomdát váltott. Fel-
tűnő, hogy az 1898. évi l. füzet a Buchdruckerei „Közmüvelődés” megjelölést adja. 
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Ezek szerint ez is Kolozsvárt készült volna, annak ellenére, hogy az impresszumban 
„Budapest” van megadva. Az egyes füzeteken különféle alcímek hol feltűnnek, hol 
eltűnnek. Például a II–III. Heft alcíme „Praehistorisches aus Ungarn” volt A VI-VII. 
füzet viszont „Auszug aus dem Anzeiger der Ethnographischen Abteilung des Ung. 
National-Museums, 1902” alcímet viseli, és a szám borítójának tetején feltüntetik a 
budapesti „Néprajzi Múzeum” akkori címét (IX. kerület, Csillag u. 2.) is. Egyébként 
az egyes füzetek mindig Herrmann aktuális címét adják: ez általában lakcíme, néha 
munkahelyének címe. Ezek változásai igen tanulságosak Budapest igazán fejlődő 
korszakára vonatkozóan is. Detektív-hajlamú etnográfus egyszer végignézhetné ezt 
is, lefényképezve mindazt, ami ebből esetleg megmaradt építmény, vagy ezek egykori 
képeit kereshetné. 

Ha jól tudom, a VII. és VIII. kötet voltaképpen ciganisztika. Noha Bleiblatt der... 
„Ethnolo ische Mitteilun en aus Ungarn” alcímmel, ám mégis Mitteilungen zur Zige-
unerkunde főcímmel (vagyis most már nem „Organ für allgemeine Zigeunerkunde” 
megnevezéssel) és egy új társaság folyóirataként, mint Organ der Gesellschaft für 
Zigeunerforschung van jelölve. Az I. Band József főherceg világhírűvé lett Zigeuner-
grammatik kötete (1903) a II. Band pedig Tihomir R. Gjorgjevic Die Zigeuner in 
Serbien áttekintése (ugyancsak 1903-as évszámmal): Ezeket ismert nyomdákban 
készítették. 

A IX kötet (1905) nevezetessége az, hogy ez az ekkor már budapesti a Nemzeti Mú-
zeumon belül önállónak tekintett Néprajzi Tár idegen nyelvű, monografikus bemuta-
tása: Die Völkerkunde im Ungarischen National-Museum. Maga a kiadvány azonban 
ennél gazdagabb, mivel a három régészeti gyűjteményről (ősrégészet, koraközépkor, 
későbbi kor) is rövid áttekintést ad. Voltaképpen egy jubileumi kiadvány megfelelő 
részei ezek. 1902-ben volt a Nemzeti Múzeum száz éves, és ebből az alkalomból jelent 
meg egy reprezentatív áttekintés az egész múzeumról. Köztudott, hogy ezen belül 
külön magyar nyelvű kiadvány készült A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá-
lya címmel. Ennek német fordítását adja Herrmann folyóirata. Azt viszont megkér-
dezhetjük; ha 1902-ben már volt magyar kiadvány, miért tartott három évig a német 
változat publikálása. A német füzet címlapja gyászkeretben jelent meg. 1905. június 
13-án Fiumében elhunyt József főherceg, nemcsak a cigánykutatás, hanem 
Herrmann legtöbb vállalkozásának pártfogója. 

A folyóirat további sorsa, vége sem más, mint egész hányatott életéé volt. Már em-
lítettem, hogy a legelső évfolyamot lezáró IV. füzet csak 1911-ben látott napvilágot. 
Ennek utolsó lapján, 1911 novemberére datálva olvashatjuk Herrmann megjegyzését: 
a már megjelent IX. év. 1–5 füzeteken kívül még ki kívánja adni a IX. kötet 6–10. 
füzeteit és a X. évfolyam füzeteit. Itt a „Selbstverlag der Redaction. Buchdruckerei: 
Első Váci Sajtó” megjelölés alighanem azt jelzi, hogy az ekkor a Budapest, VII. Garai 
utca 24-ben lakó Herrmann egy személyben volt a folyóirat egész adminisztrációja. 

Volt azonban Herrmannak több, más, nem kevésbé fordulatos életű kiadványa is. 
Ezek közül egyet kívánok itt legalább megemlíteni. 1907 tavaszán jelent meg a Ma-
gyar Zenetudomány havi folyóirat, Major Jakab Gyula zeneszerző és Herrmann 
szerkesztésében. Mindketten az ekkor az I. ker. Győri út 13-ban található 
Pædagogicum tanárai voltak. Havi folyóiratnak tervezték, úgy ígérték, hogy az 1907. 
július–augusztusi 1–2. számot a teljes évfolyam 1908. júliusáig fogja követni. Ez ma-
gyar nyelvű folyóirat volt, ám német alcímmel (Ungarische Musikologie) és egy ide-
gen nyelvű (német és francia írásokat közlő) melléklettel: 
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Ungarische Musikologie. Beiblatt der Monatschrift „Magyar Zenetudomány”. 
Herrmann szinte mániákus poliglottizmusára jellemző, hogy a 32 lapnyi magyar 
számhoz fele akkora, 16 lapnyi idegen nyelvű szöveg társul. Néhány esetben egyene-
sen úgy vélhetjük, hogy a magyar nyelvű szöveg volt a fordítás. A folyóirat ugyan-
olyan fontos kezdeményezés, mint Herrmann néprajzi és ciganológiai kiadványai 
voltak. Voltaképpen az első nemzetközi magyar zenetudományi folyóirat. Itt, az első 
számban jelent meg például Vikár Béla beszámolója (magyarul és franciául) fono-
gráffal végzett gyűjtéseiről.21 

És persze ez sem kerülte el Herrmann hasonló kiadványainak sorsát. Már a megje-
lent 1–2. szám mentegetődzik, hogy mégsem 1907 tavaszán lát napvilágot. Jelzi vi-
szont azt, hogy az újonnan meginduló folyóirat „rendes melléklete lesz a Herrmann 
Antal kiadta »Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn« című szakfolyóiratnak”. 

Csak némi malicia kell ahhoz, hogy megállapítsuk: úgy is lett. Az I. kötet 3. füzete 
csak három évvel később, 1910. júliusában jelent meg. Az I. évfolyam 4. füzete 1911 
novemberében. Ez az Országos Magyar Zene-Egyesület módosított alapszabályait 
adja. Az aláírás szerint az egyesület elnöke, aki az 1911. márciusi 30. (! vagy 30-iki) 
közgyűlésen is elnökölt, Herrmann Antal volt. Ma már lehetetlen megállapítani, hogy 
a Band I. Nr. 3. (1911) pár lapos német füzete mikor, a magyar előtt vagy után látott 
napvilágot. 

Hosszan sorolhatnám, mely zenei könyvtárunkban nincs nyoma e folyóiratnak. 
Szerencsére olykor egybekötötték az Ethnologische Mitteilungen egyes, ugyancsak 
hányatott sorsú számaival. Volt tehát olyan tudománytörténész, aki úgy gondolta, 
Vikár idézett cikke amott jelent meg. 

Az 1911-es (magyar) szám egyik érdekessége Herrmann újabb szervezése: „Magyar 
zeneművészek nyaralója” Bálványos-fürdőn. Úgy látszik, szíve mindig visszahúzta 
Erdélybe. Ekkor a zenészeknek tervezett ide valóságos kolóniát. Mi lett mindebből? 
Erdélyi források nélkül erre nem tudok feleletet adni. 

JEGYZETEK 

1. Finn kollégáink mindig hangsúlyozzák, hogy náluk, Helsinkiber 1888-ban ne-
vezték ki a világ legelső (folklór)professzorát, Kaarle Krohn személyében. Ponto-
sabban ő 1889-től a finn és össze hasonlító folklorisztika docense, 1898-tól 
rendkívüli professzor 1908-tól kezdve pedig rendes professzora volt. Magam 
többször tárgyaltam magyar egyetemeinken a folklorisztikai, néprajzi oktatás 
kezdeteit, amelyet egészen 1784-ig (!) Cornides Dánielnek a pesti egyetemre tör-
tént professzori kinevezéséig vezethetünk vissza. Lásd legutóbb: Voigt, Vilmos: 
Two Hundred Years of Teaching Folklore at a Hungarian University. In: Artes 
Populares 16–17 (1995) Vol. 1. 92–102. 1982-ben Würzburgban rendeztek egy 
olyan szimpóziumot, amely a tág értelemben vett néprajz akadémiai képvisele-
tének történetét vizsgálja, természetesen legkivált a német nyelvterületen. Lásd: 
Volkskunde als akademische Disziplin. Studien zur Institutionenausbildung. 
Referate eines wissenschaftsgeschichtlichen Symposions von 8–10. Oktober 
1982 in Würzburg. Herausgegeben von w W Tolfgang Brückner, in Zusammen-
arbeit mit Klaus Beitl. Wien, 1983. Österreischiche Akademie der Wissenschaf-
ten. (Österreichische Akademie der Wissenschafter – Philosophisch-historische 
Klasse – Sitzungsberichte, 414. Band) – (Mitteilungen des Instituts für 
Gegenwartsvolkskunde Nr. 12). Ez a kötet közli Rolf Wilhelm Brednich göttin-
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geni professzor beköszöntő előadását (ugyancsak 1982-ből). Brednich azzal kez-
di, hogy noha a göttingeni egyetem néprajzi tanszéke viszonylag későn, csak 
1938-ban lett megalapítva, ám igen érdekes előzményei voltak a néprajznak a 
göttingeni egyetemen. Korábbi adatfeltárásra hivatkozva megerősíti, hogy magát 
a német Volks-Kunde szót is egy göttingeni (ám egy hamburgi folyóiratban pub-
likáló) filológus írta le először. Még ennél is érdekesebb az az adata, miszerint 
1782-ben rendkívüli, 1784-ben rendes filozófia-professzorrá nevezték ki Michael 
H. Hissmann-t, aki 1752-ben Nagyszebenben/Herrmannstadt született, és maga 
a göttingeni egyetemen tanult és védte meg disszertációját. A fiatalon (már 
1784-ben) elhunyt zseniális ember a felvilágosodás filozófiájának propagátora 
volt. Minthogy nem volt gazdag ember angolból és franciából is fordított, hogy 
növelje jövedelmét. Így került sor Jean Nicolas Demeunier (1751–1814) L’espirt 
des usages et des costumes des différens peuples (1776) művének kétkötetes 
német kiadására: Sitten und Gebrauche der Völker. Beträge zur Geschischte der 
Menschheit (Nürnberg 1783–1784). A fordító a könyvhöz egy előzetes megjegy-
zést is illesztett, Baumaterialien zur Geschischte der Menschheit címmel. Ebben 
vázolja fel Hissman egy új tudományos megközelítés kereteit, amelyet 
„vergleichende Volks- und Völkerkunde” névvel jellemez Brednich. (Brednich 
cikke az említett tanulmánygyűjteményben a 77–94. lapokon, a Hissmannra vo-
natkozó adatok a 79–80. lapokon találhatók.) Ha tehát nem találnak valahol 
még régibb nyomokat egyelőre úgy tudjuk, hogy egy erdélyi szász tudós volt a vi-
lágon a legelső egyetemi tanár, aki az „összehasonlító néprajztudomány” foga-
lomkörében gondolkozott. Nyilván elválaszthatatlan ez erdélyi éveitől: itt csak-
ugyan láthatta a különböző erdélyi népek és nemzetek népi kultúrájának össze-
függéseit. Az erdélyi tudománytörténet regisztrálta Hissmann érdemeit (lásd pl. 
Göllner, Carl: Die Beziehungen des Aufklarungsphilosophen Michael Hißmann 
zu seiner siebenbürgischen Heimat. In: Forschungen zur Volksund Landeskun-
de 3 [1960] 79–98.) Mégis érdemes lenne ismét visszatérni e tárgykörhöz, hi-
szen, ha nem is ismerhette Herrmann Antal elődje elgondolásait, kutatási céljuk 
hasonlósága nyilvánvaló. 

2. Lásd előadását e konferencián. Minthogy az ünnepi ülés előadásai szerencsésen 
kiegészítik egymást, egyenként és külön nem is utalok rájuk. A magam szövegé-
ből pedig kihagytam azokat a mozzanatokat, amelyekről mások kimerítőbben 
beszéltek.  

3. Wl(islocki) H(enrik): H. A. In: Pallas Nagy Lexikona IX. kötet. Budapest (18 ) 
126–127. 

4. Név nélkül: H. A. Révai Nagy Lexikona X. kötet. Budapest 
5. Igen gondos anyaggyűjtés alapján készült: H. A. In : Szinnyei József. Magyar 

írók élete és munkái. IV. kötet. Budapest, 1896. 767–770 hasáb. (Újranyomás-
ban is: Budapest, 1980–1981.) 

6. A Gulyás gyűjtemény alapján: H. A. Magyar Írók élete és munkái – Új sorozat: 
írta és összeállította Gulyás Pál. Sajtó alá rendezte Viczián János. XIII. kötet. 
Budapest, 1993. 450–452. E kiadványban Herrmann családtagjainak publikáci-
óit is regisztrálták, ám az utóbbi fél évszázadból nincs bibliográfiai hivatkozás. 

7. Cs. Jósa Aranka: A Föld problémája. Emlékezés doktor Herrmann Antalra. Sze-
ged, 1933. 

8. Kóró Imre: És az igazság? A nyilvánosság elé: a világhírű Herrmann Antal zsidó 
vallású első felesége és Cs. Jósa Aranka. Szeged, 1936. 
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9. Kós Károly: Herrmann Antal. Importanţa lui în mişcarea etnografică de la sfîrşi-
tul sec. al XIX şi începutul sec. XX. In: Anuarul Muzeului Etnografic al Transil-
vaniei pe anii 1957 şi 1958. (Cluj, 1958) 183–203. (Különlenyomatban is, tar-
talmas orosz és német kivonattal, amely mindmáig a legrészletesebb áttekintés 
Herrmannról a külföld számára.) Kós más írásaiban is említi Herrmann úttörő 
munkásságának tényeit, ám alapvető dolgozata ez. A román nyelvű közlés elle-
nére Magyarországon is széles körben ismertté vált. 

10. Kós Károly: Herrmann Antal jelentősége a századforduló körüli néprajzi mozga-
lomban. Ethnographia 100 (1989) 176–188. A dolgozat egyezik a román szöveg-
gel, az abban talán bibliográfiai hivatkozások itt lábjegyzetekké váltak. Remé-
lem, teljesek. A közlés arra nem utal, hogyan és mikor került Budapestre a kéz-
irat. Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy mind a román, mind a magyar vál-
tozatban miért teszi 1927-re Herrmann halálozási évét a szerző. (A helyes adat: 
1926. április 15.) Azt sem értem, a budapesti szerkesztő miért nem korrigálta a 
tévedést, amikor már Kós cikke után a következő lapon a helyes évszám szere-
pel. Minthogy nem egyetlen helyen fordul elő a téves dátum, ez nem tekinthető 
egyszerű sajtóhibának. Kós információja Herrmann könyvtárának sorsáról sem 
volt ekkor már pontos.  

11. Lásd Hála József összeállítását: Herrmann Antal, a szervező a tudós és az ember 
portréjához. Néprajzi Hírek 18 (1989/1–3) 87–127. Kár, hogy a különböző írá-
sokban pontatlanul vagy tévesen szereplő adatokra nem hívták fel az olvasók fi-
gyelmét.  

12. Tudomásom szerint Hála József és mások még újabb adatokat találtak, főként 
Herrmann váci tevékenységére vonatkozóan. Erre azonban nem térek ki. 

13. Lásd: Pogány Péter: Herrmann Antal adattári hagyatéka. Ethnographia 70 
(1959) 472–473. Nem javítottam az információ pontatlanságait. 

14. A mostani leltárkönyvben az 1445–2253. sz. leltári számon 808 tétel (de ez 861 
kötet), a 2351–2353. számokon 3 tétel a 2385–2533. számokon 148 tétel (de ez 
153 kötet), összesen tehát 959 tételben 1017 kötet található meg. (Az adatok ki-
keresését a Néprajzi Múzeum Könyvtára vezetőjének, Kalocsai Ilonának ezúttal 
is köszönöm.) 

15. E témakörben csupán két folyóiratra utalok az alábbiakban. Érdemes lenne kü-
lön-külön megvizsgálni Herrmann többi folyóiratának sorsát, hiszen ezek is elég 
furcsa egymásutánban jelentek meg. 

16. Ezek alapján készült, úttörő áttekintés: Wlislocki Henrik: Az erdélyi czigány 
népköltészet. Budapest, 1885.  

17. Ezt több áttekintés is így írja. 
18. Kovács Zoltán: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1871–1889. Budapest 

(kézirat, é.n.). 
19. Acta Ethnographica XXVII/1–4 (1978) „Ethnographia – Ethnologia – Folklore” 

Sonderheft anlässlich der 90. Wiederkehr der Herausgabe der „Ethnologischen 
Mitteilungen aus Ungarn”. Ausgewahlt und mit einer Einleitung versehen von 
Gábor Zsigmond.  

20. Munkásságáról lásd legutóbb: Datcu, Iordan: Dicţionarul etnologilor români. 
Bucureşti, 1998. vol. II. 63–65. Ebben a megújított, igazán adatgazdag biográfiai 
lexikonban azonban Herrmann Antal nem szerepel. 

21. A két írás a következő: H. A. (= Herrmann Antal): Népzenei kincseink gyüjtése 
és a fonográf. In: Magyar Zenetudomány I. évfolyam (1907. július-augusztus) 1–
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2. füzet, 15–17. Vikár, Béla: Le recueil phonographique des chansons populaires 
en Hongrie. Ungarische Musikologie I. Jahrgang (1907. Juli–August) Nr. 1–2. 
5–8. Sajnos, az az ígéret, hogy a későbbi rendszeresen foglalkozik a folyóirat a 
fonográfos folklór-kutatással, ismert módon beváltatlan maradt. 
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Paládi-Kovács Attila 

Herrmann Antal a magyar néprajzkutatás 
intézményesüléséért 

BEVEZETÉS 

Herrmann Antal életművét, jelentőségét még napjainkban is nehéz megítélni. 
Életútjának számos fordulatát, mozzanatát homály fedi, publikációinak teljességre 
törő bibliográfiája nem készült el, levelezése jórészt feltáratlan, kéziratos hagyatéká-
nak részletes jegyzéke nincs, csupán főbb tematikai egységeiről tudunk. Fontosabb 
műveinek újbóli kiadása elmaradt, s a hazai tudományosság eleve alig vett tudomást 
németül publikált dolgozatairól. Úgy tűnik, még a mai magyar ciganológusok, 
armenológusok, demonológusok stb. sem igazán érdeklődnek Herrmann és kitűnő 
munkatársai (Wlislocki, Szongott) adatai iránt. 

A mindmáig legalaposabb dolgozatot Herrmann életéről és munkásságáról Kós 
Károly írta, s tette közzé a román változat után némileg kibővítve magyar nyelven is 
(Kós K. 1958; Kós K. 1989). Ez az értekezés az egész pályaképet megrajzolja, a teljes 
tudósi, tudományszervezői aktivitást felvázolja, s kedvezőbb bizonyítványt állít ki az 
életműről, mint a Magyar Néprajzi Lexikon túlságosan kurtára sikeredett szócikke 
(MNL II. 1979. 528.) vagy a magyar néprajz tudománytörténete és a Magyar Néprajzi 
Társaság százéves történetének szerzője (Kósa L. 1989a; Kósa L. 1989b). 

Herrmann megítélésében a kortársak, a pályatársak és a reá emlékezők sem voltak 
egy véleményen. Többségük mégis inkább szerkesztői és szervezői tevékenységét 
ismerte el, mint tudományos életművét. Azokra, akik őt még személyesen ismerhet-
ték, hatással volt sokak által megörökített, elhanyagolt külső megjelenése, különcsé-
ge, s talán nyomasztóan sokoldalú műveltsége, nyelvtudása is. Bálint Sándor a szege-
di egyetemen az 1925/26-os tanévben, azaz negyedéves korában egyedüli hallgatója 
volt. Úgy látta, hogy az öreg Herrmann nem törődött a társadalmi konvenciókkal, 
külső megjelenésével, s valamiként Tosztoj, Gorkij és Mednyánszky László szellemi 
rokonának látszott. „Már alig látott. Néprajzi előadásai voltaképpen már csak okos, 
szellemes rögtönzések voltak. Ha megmosolyogtuk is, tisztelettel néztünk föl rá, 
mert cinikus igénytelensége mögött értékes, bár kissé elherdált tudósélet rejtőz-
ködött…” (Bálint S. 1981. 236).  

Herrmann Antal vagabund híre, excentrikus kinézete már életében kedvezett a 
személye körüli legendaképződésnek. Ennek lenyomatait megtaláljuk a 70. születés-
napja alkalmából, majd a halálát követően róla megjelent nagyszámú sajtócikkben, 
hírlapi megemlékezésben. (Ezekből számos részletet közöl és bő válogatást kínál a 
Néprajzi Hírek 1989. évi 1–3. száma, Hála J. összeállítása.) 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN 

(1887–1901) 

Ez a 21 kötetből álló, a monarchia országairól és népeiről szóló mű a művelt nagy-
közönség számára készült. A Rudolf trónörökös támogatásával, védnökségével elin-
dult vállalkozás a kormányzati körök és uralkodó osztályok „néprajzi érdeklődését” 
testesíti meg, s nem titkolja a politikai szándékot sem. Támogatói úgy vélték, hogy a 
kölcsönös megismerés elejét veheti majd a népek közötti ellentéteknek. A német és 
magyar nyelven is kiadott monumentális sorozat elsősorban az értelmiségi, a köz-
igazgatási, gazdasági és egyházi elitek gondolkodását kívánta befolyásolni, s a biro-
dalmi eszméhez közelíteni. A nagypénzű vállalkozással az érintett tudományterüle-
tek, így a földrajz, a néprajz, az állat- és növénytan, a történetírás egyes ágai sokat 
nyertek, mert ismereteik bejutottak általa a szélesebb közműveltségbe. A közremű-
ködő szerzők, szerkesztők, fordítók számára a rendszeres munkalehetőség és a mun-
káért járó honorárium anyagi előnyöket is hozott (Zsigmond G. 1989. 200).  

A sorozat 21 kötetéből 7 foglalkozik a korabeli Magyarországgal: Általános rész, Al-
föld, Budapest, Dunántúl, Felső-Magyarország I–II., Erdély és a szomszédos hegyvi-
dékek. Magyarországi köteteit főként „Rudolf királyfi” közeli barátja, Jókai Mór gon-
dozta. Mellesleg szerzőként is közreműködött s megírta a budapesti életről, a pesti 
síkságról, a Debrecenről és a Tisza menti népéletről szóló kiadós fejezeteket. Ennek a 
hatalmas vállalkozásnak lett 1887-ben néprajzi szerkesztője Herrmann Antal. Sándor 
István már 1885-től számítja Herrmann bekapcsolódását a vállalkozásba (MNL II. 
1979. 529). Valószínűleg Meltzl Hugó ajánlotta be (Voigt V. 1980. 107), bár ennek 
dokumentálását nem láttam. A kortárs életrajzi lexikon szerint „H. a néprajzi szak 
előadója a bold. Rudolf trónörökös által kezdeményezett: az Osztrák-Magyar Mo-
narchia Írásban és Képben cz. vállalatnak” (Szinnyei J. 1896. IV. 768). A korszak 
lendületére mutat, hogy a magyar nyelvű változat 21 kötete példátlanul rövid idő alatt 
– 1887 és 1901 között – jelent meg Budapesten.  

Herrmann maga elsősorban utazott, levelezett, szerkesztett s viszonylag keveset írt 
a sorozatba. Ő írta a Pancsova és vidéke c. fejezetet, minthogy neki volt a legjobb 
helyismerete az Al-Duna mentéről. Cikkében már bemutatta az al-dunai székely tele-
peket, ismertette a telepítés rövid történetét és bőven szólt a Delibláti puszta meghó-
dításának munkálatairól is. A cikkéhez tartozó illusztrációk közül az egyik 
Hertelendyfalva székely népviseletét örökítette meg (VII. kötet, Magyarország II. 
1891. 532–542). A másik cikket a nyugati határvidék német nyelvű táji csoportjáról, a 
hiencekről írta. Írását a következő mondatokkal zárta: „Szép és érdekes a hienczek 
földje. A turistának jutalmazó, kényelmes és kellemes kirándulásokat kínál s nyara-
lásra igen alkalmas.” (OMMIK XIII. Magyarország IV. 1896. 394–402). Cikkét ro-
honci és pornói hienc parasztházak képe illusztrálja. Szerzőtársai között található e 
kötetben korábbi tanítványa, Bellosics Bálint, aki a Zala és Vas megyei vendek (szlo-
vének) népéletének ismertetését írta meg. Az erdélyi kötetben a Hétfalusi csángók c. 
fejezet szerzője ifj. Herrmann Antal, azaz újságíróvá lett fia. (OMMIK XX. Magyaror-
szág VII. 1901. 385–390). 

Herrmann Antal kutatásszervező munkájáról régen köztudott, hogy még család-
tagjait is néprajzi terepmunkára serkentette. Így feleségét és négy gyermeke közül 
főként újságíró fiát, Antalt és tanítónő leányát, Júliát, aki Wichmann, Yrjő finn pro-
fesszor felesége lett. A moldvai csángó menyegzőről és a csángó magyarok egyéb szo-
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kásairól, babonáiról publikált cikkei ma is forrásértékűek. (Vö. Kós K. 1989. 186, 
Wichmanné Herrmann J. Ethnographia XVIII. 213, uo. 257, Ethnographia XLVII. 
57.) 

A monarchia tájait és népeit bemutató néprajzi szerzők között nemcsak a nagy ne-
veket, József főherceget, Jókait, Mikszáthot, Eötvös Károlyt, Benedek Eleket, Hunfal-
vy Pált, Hunfalvy Jánost, Thirring Lajost, György Aladárt stb. kell számon tartanunk. 
Az akkor még „nevetlen” fiatalok között saját fia mellett ott találjuk tanítványait, így 
az akkoriban 26–27 éves Bellosics Bálint vidéki tanítót is. Az ő 1894-ben Bajáról 
Herrmannhoz írott levele rávilágít a szerkesztő „mindenes” szerepére. Azt írja: „A 
Monarchia pénzét megkaptam; a szíves sürgetést köszönöm”. (Kulcsár Péterné 1971. 
182.) Másik tanítványa és pártfogoltja, Istvánffy Gyula, a palócok kutatója volt. Vele 
íratta meg a palócok néprajzáról szóló fejezetet (OMMIK XVIII. Magyarország VI. 
1900. 181–194. Lásd még: Bodgál F. 1964. 455–458.) A későbbi tanítványok közé 
tartozott Vuia Romulus, akinek az 1910-es évekből származó, Herrmannhoz írott 
leveleit nemrégiben publikálták (Kósa L. 1989. 190–193). 

A „trónörökös néprajzi képeskönyve” természetesen ingadozó színvonalú, de egyes 
néprajzi fejezetei ma is forrásértékűek. Néprajzi illusztrációinak, színvonalas grafiká-
inak művészi és dokumentumértéke az idő múlásával egyre növekszik. Voltaképp a 
magyar és a szomszéd népi kultúra egyik első, tájak szerint rendeződő összefoglalási 
kísérletének tekinthető. Mindez a nagy tekintélyű szerzők aktivitásának és főként az 
örök mozgó szervező és szerkesztő Herrmann Antalnak az érdeme. Az ő szerepét e 
vállalkozásban a Néprajzi Lexikon vonatkozó szócikke egyáltalán nem említi (MNL 
IV. 1981. 121).  

A velünk Erdélyben és a Bánátban élő népek, népcsoportok ismertetését többek 
között Moldován Gergely, Schullerus Adolf, Téglás Gábor írta, a Temesvár vidéki és 
dél-magyarországi németekről Szentkláray Jenő, a cigányságról pedig József főher-
ceg adott tömör áttekintést. A maguk korában mindannyian tárgykörük legfelkészül-
tebb kutatói közé tartoztak.  

AZ ETHNOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS UNGARN (1887–

1907) 

Az első magyarországi néprajzi folyóirat 1887. júniusában indult meg, s Herrmann 
Antal, aki egy személyben volt kiadója és szerkesztője a lapnak, eredetileg havonta 
megjelenő periodikának szánta. Voigt Vilmos mutatott rá arra, hogy célkitűzését 
tekintve rokonságot mutatott az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok címen 
Kolozsvárott 1877 és 1888 között megjelenő hatnyelvű folyóirattal (Voigt V. 1980. 
107). A Meltzl Hugó és Brassai Sámuel által indított közlöny népköltési összehasonlí-
tásokat adó rovatának folytatása az Ethnologische Mitteilungenben található meg. 
Herrmann saját lapjában német nyelven kezdte el publikálni az 1886–87 folyamán az 
erdélyi sátoros és megtelepült cigányok körében gyűjtött népköltési anyagát, a cigány 
elbeszélések, szólások, babonák javát. Pogány Péter híradásából tudjuk, hogy a sze-
gedi Egyetemi Könyvtárban őrzött hagyaték „Kaliáni Ádám” feliratú dobozában ha-
talmas cigány népköltési gyűjtemény magyarra fordított kézirata található (386 dal, 
53 mese), amit a Kisfaludy Társaság kiadásra elfogadott, de nem jelentetett meg. A 
„Köröm”, a „Cigány” tárgyszavak, a „Kincs a néphitben” stb. feliratú dobozokban 
részint olyan kéziratok maradtak ránk, amelyeket az Ethnologische Mitteilung rész-
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ben már közölt németül. (Pogány P. 1959. 472–473. A Kisfaludy Társaság által ki-
adásra elfogadott népköltési gyűjteményről lásd: A Pallas Nagy Lexikona IX. 1895. 
126.; Révai Nagy Lexikona X. 1914. 6.) 

A lexikonok szerint a szaktudomány „egyhangú elismeréssel fogadta ez úttörő vál-
lalatot; a kiadószerkesztő megválasztatott a berlini, bécsi és a müncheni antropoló-
giai társaság, a nemzetközi folklore-tanács tagjának; a nemzetközi cigány tudós 
társaság ügyvivője.” (A Pallas Nagy Lexikona IX. 1895. 126.) Tény, hogy az etnológi-
ai folyóirat külföldön nagyobb elismerést aratott, mint itthon. Rövidesen a Gypsy 
Lore Society (a Cigánykutatók Nemzetközi Társasága) hivatalos lapjává nyilvánítot-
ta, Herrmannt pedig a társaság főtitkárává választotta. (Kós K. 1989. 177).  

Az Ethnologische Mitteilungen szerkesztését 1890–92-ben Katona Lajossal együtt 
látták el. Vele 1889 nyarán Herrmann Antal még egy Folklore címen megjelenő hét-
nyelvű (magyar, német, francia, angol, orosz, spanyol, olasz) folyóirat létrehozásán 
buzgólkodott. Ez a poliglott ötlet szintén Meltzl gondolatának folytatása. Herrmann 
végül Katona hatására mondott le róla, akit pedig a grazi filológus, Schuchardt be-
szélt le a túlságosan merész, nyaktörő vállalkozásról. (Voigt V. 1980. 107.) 

Itt érdemes megjegyezni, hogy az említett grazi professzornak Katona Lajos a ta-
nítványa volt, s végül nála tett bölcsészdoktori szigorlatot. Ennek a személyes kapcso-
latnak köszönhette August Hettler ajánlatát egy újonnan induló néprajzi folyóirat 
szerkesztésére. Katona rövid ideig elgondolkodik a dolgon és címet is ad az új lapnak 
(Zeitschrift für Volkskunde), de végül győzött a kényszerű realitás: helyettes tanári 
állást vállalt Pécsett, hogy kifizethesse doktori szigorlatával keletkezett tartozásait. 
(Zsigmond G. 1989. 204.) 

Herrmann minden erővel igyekezett vállalkozásaihoz megnyerni a pályakezdő Ka-
tona Lajost. Optimizmusa és buzgalma átragadt a pécsi tanárkodás miatt csüggedt 
Katonára, aki erőt vett magán és átdolgozta doktori értekezésének főbb eredményeit 
az Ethnologische Mitteilungen számára. Miután 1888 májusában tanári vizsgát tett 
német, francia és latin nyelvből – Szarvas Gábor közbenjárására –, rendes tanári 
állást kapott Budán a II. kerületi gimnáziumban. Ennek is köszönhető, hogy 
Herrmann bevonhatta a Néprajzi Társaság szervezésébe, s a társaság első közgyűlé-
sén jegyzőjévé választotta. A közgyűlés főszereplője azonban maga Herrmann Antal 
volt, aki nem volt rest a társaság megalakításának hírét vinni a párizsi folklórkong-
resszusra és a bécsi antropológus-kongresszusra is. A következő három esztendőben 
(1890–1892) – amikor Herrmann Antal már újabb vállalkozásait „grundolta” – az 
Ethnologische Mitteilungen szerkesztése főként Katona Lajosra hárult (Zsigmond G. 
1989. 204-205., Kósa L. 1989b. 22). 

A lap tanulmányok, cikkek, adatközlések mellett hazai folyóiratszemlét, néprajzi 
híreket is rendszeresen közzétett. Figyelmet fordított a magyarországi népek, nemze-
tiségek tradicionális kultúrájára, főként folklórjára. Wlislocki Henrik és az Osztrák-
Magyar Monarchia Írásban és Képben c. sorozat több szerzője a folyóiratban is meg-
jelent. Az Ethnologische Mitteilungen melléklapjaként adta ki a szerkesztő 1887–
1889-ben az Ethnologiai Közleményeket. Nem a németül közölt dolgozatok magyar 
változatait találjuk benne, hanem főként felhívásokat, híreket. Herrmann Antal e 
melléklap hasábjain tette közzé 1888-ban a Magyarországi Népvizsgáló Társaság 
alapítására felhívó javaslatát. Ennek pedig közvetlen szerepe volt a Magyarországi 
Néprajzi Társaság létrejöttében. Az Ethnologiai Közleményeknek három év alatt 
mindössze három száma jelent meg. Az első magyar nyelvű néprajzi folyóirat tehát 
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rövid életűnek bizonyult, s feladata inkább tudományszervezési, mint tudományos 
jellegű volt. 

Az Ethnologische Mitteilungen tudománytörténeti szerepét ismerte el az utókor 
azzal, hogy az Acta Ethnographica XXVII. évfolyamát egy részint belőle válogatott 
cikkgyűjteménynek szentelte. A különszám elé Zsigmond Gábor vendégszerkesztő írt 
elemző, értékelő bevezetést. (Zsigmond G. 1978. 3–20). Az Acta-szám az Ethnologi-
sche Mitteilungen öt írását közölte újra, kettőt Herrmann Antal, kettőt Katona Lajos 
és egyet Vikár Béla tollából. Herrmanntól talán nem az előszót és az ország népessé-
gének etnográfiai alakulásáról szóló rövid vázlatot kellett volna újra kiadni, noha ezek 
világosan mutatják az ő néprajzfelfogását, s a hazai viszonyokra javasolt 
feladatmegközelítést. Katona Lajostól két súlyosabb tanulmány került be az említett 
válogatásba. Az „Ethnographia, Ethnologia Folklore” magyarul az Ethnographia első 
kötetében 1890-ben, németül az Ethnologische Mitteilungen 1891. évi kötetében 
jelent meg. Másik cikke rövidebb, s a magyar folklór általános jellemzését adja vázla-
tosan. (Allgemeine Charakteristik der magyarischen Folklore. Ethn. Mitteilungen… 
1887. 7–12.) Vikár Béla egy rövid francia nyelvű írása a népdalok fonográfon történő 
rögzítésének módszerét mutatta be. (Ethn. Mitteilungen 1907. 5–8. illetve melléklap-
ja a Magyar Zenetudomány.) 

A néprajz első hazai folyóirata – melléklapjaival együtt sokat tett a magyarországi 
tudományosság intézményesüléséért és külföldi elismertetéséért. Azonnal a legfonto-
sabb hazai tudományos periodikák közé lépett be, mint amilyenek abban az időben 
az Ungarische Revue és a Keleti Szemle voltak, melyekben olyan nemzetközi nevű 
tudósok publikáltak, mint Hunfalvy Pál, Goldziher Ignác, Tagányi Károly, Munkácsi 
Bernát stb.  

AZ EGYETEMI OKTATÁS 

A néprajz egyetemi oktatása Magyarországon 1898-ban a kolozsvári egyetemen 
Herrmann Antal magántanárrá nyilvánításával kezdődött. Elsőként a magyarországi 
egyetemeken és az elsők között világviszonylatban is. (Kós K. 1989. 184.) A magánta-
nári kinevezés nem jelentette néprajzi tanszék, katedra létesítését, s még kevésbé 
tekinthető szakalapításnak. Herrmann 1898-ban az Erdély Népei legelső számában 
kifejtette, hogy a „szaktudomány iskolájának megteremtésével” a tudományos nép-
rajzot kívánja megalapozni. (Idézi Kós K. 1989. 185. Lásd még Ethnographia IX. 
1898. 182.) A kezdetek dokumentálása azonban meglehetősen hiányos. Kós Károly 
alapos dolgozatában az egyetemi bemutatkozó előadás tartalmi ismertetését elvégez-
te, de a külső körülményekről nem volt mondanivalója. A kései emlékezések, sajnos 
olykor még az évszámot illetően is eltérő információkat tartalmaznak. Például a Bu-
dapesti Hírlap gyászhírében az áll, hogy „1897-ben nevezték ki a kolozsvári egyetem-
re az etnográfia magántanárává, és amidőn az egyetem Szegedre került, címzetes 
egyetemi tanárnak nevezték ki.” (Vö. Néprajzi Hírek XVIII. 1989. 98–99.) Gragger 
Róbert, aki az Ethnographiában nekrológot írt róla, szintén a korábbi évszámot adta 
meg: „1897-ben a kolozsvári egyetemen magántanárnak habilitálják a néprajz 
tárgykörére.” (Gragger R. 1926. 188.) 

Az évszámnál is lényegesebb, hogy kolozsvári és általában erdélyi aktivitását évti-
zedeken át budapesti lakosként, a budai Pedagogium tanáraként fejtette ki. „Mint a 
kolozsvári egyetemen a néprajz tantárgy előadója, előadásait pontosan megtartot-
ta. Budapestről utazott le éjjel. Nappal előadását s egyéb dolgait végezve, este ki-
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gyalogolt a pályaudvarra, s reggel már Budapesten folytatta a tanítást. Nem szállt 
se vendéglőbe, se ismerőseihez.” (Kuszkó István az 1926. évi hírlapi nekrológban írta, 
mint kolozsvári lakos és Herrmann közeli barátja. Vö. Néprajzi Hírek XIII. 1989. 
100.) Herrmann erdélyi támaszpontja kolozsvári magántanársága idején is a brassói 
szülői ház volt, amit csak a háború után, 1921-ben adott el a háborús sérülést követő 
renoválás után. A becsapódó német gránát húga és édesanyja életét is kioltotta a há-
ború alatt. (Pesti Napló 1921. aug. 2. Néprajzi Hírek 1989. 89.) 1921-ben a születésé-
nek 70 éves jubileuma alkalmából a Pesti Napló által közölt interjúban az áll, hogy 
1920-ban nyugdíjba küldték a budai Pedagogiumból, viszont 24 évi magántanárság 
után „nyilvános rendkívüli egyetemi tanárrá” nevezték ki. Szegedi professzorságához 
sem fizetés, sem tanszék nem járt (ezért nevezték nyilvános rendkívüli tanárságnak), 
de 49 évi tanári működését elismerték a nyugdíjával. 

Ismeretes, hogy Herrmann Antal egyetemi előadásait egyetemi hallgatóként 
Györffy István, Viski Károly, Szendrey Zsigmond, Seprődi János, Bíró Lajos is láto-
gatta. A pályatársak közül olykor-olykor betért óráira a Kolozsvárra látogató Jankó 
János, Vikár Béla, Orosz Endre, Sztripszky Hiador stb. Ő keltette fel néprajzi érdek-
lődését Roska Mártonnak, Csűry Bálintnak, Tulogdy Jánosnak stb. (Kós K. 1989. 186. 
Lásd a felsorolt tudósok életrajzait. Györffy István az Erdélyi Múzeum díjtalan gya-
kornoka is volt az 1904/1905-ös tanévben. Selmeczi Kovács A. 1981. 10–11. Lásd 
még: Sozan, M. 1979. 122.) Szegeden még hallgatta őt Bálint Sándor és József Attila 
is. (Lengyel A. 1977/1989. Néprajzi Hírek 1989. 122–126.) 

A budai Pedagogiumban volt tanítványa Bellosics Bálint és Romulus Vuia, mint ar-
ról leveleikben is vallanak. (Kulcsár Péterné 1971.; Kósa L. 1989c. 189–194.) 1883–
86. között ott tanult Istvánffy Gyula (Bodgál F. 1964. 455), akivel később is kapcsola-
tot tartott. Gönczi Ferenc kicsivel előbb végzett és 1880-ban már tanítóskodott. Taní-
tóképzős tanítványainak névsora azonban korántsem teljes. Tanári működésének ez 
az ága lényegében feltáratlan. Egyetemi előadásainak tovább gyűrűző hatása az emlí-
tett nevek láttán is nyilvánvaló. 

Herrmann Antal „iskolája” nem kapott valódi miniszteriális támogatást. Búvópa-
takhoz hasonlítható létezését, jelentőségét csak növeli, hogy a kultuszkormányzat 
Budapesten hosszú ideig (1934-ig) nem létesített néprajzi tanszéket. Pedig Jankó 
János Helsinkiből a kultuszminiszternek címzett jelentésében, majd 1898-ban 
Tomszkból küldött levelében is sürgette a néprajz egyetemi elismerését: „…minden 
további lépés alapfeltétele az, hogy az egyetemen tanszéket kapva 
ethnographusokat nevelhessek a most megindított irány számára: ha azt a tanszé-
ket nem kapom meg, 50 év múlva kezdhetik az egész dolgot elölről s azalatt elpusz-
tul itt minden.” (Vö. Paládi-Kovács A. 1993. 292. Korompay B. nyomán idézi.) 

A 70 éves Herrmann Antal rezignáltan állapította meg, hogy a minisztériumokkal 
nemigen boldogult. Nem volt szerencséje Tisza Kálmánnal, de a többi miniszterrel 
sem. (Néprajzi Hírek 1989. 90–91.) Jankó Jánosnál mégis szerencsésebb volt, hiszen 
ő nemcsak tanszéket nem kapott, de magántanár sem lehetett hajszolt, rövidre sza-
bott élete során. 

* 

Nincs itt terem a Magyar Néprajzi Társaság létrehozatala érdekében és a múzeumi 
területén kifejtett aktivitásának vázlatos áttekintésére sem. A Magyar Néprajzi Tár-
saság alapításának centenáriumán megjelent írások – mindenekelőtt Kósa László 
tudománytörténeti munkái és Kós Károly 1989-ben magyarul is közreadott tanulmá-
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nya – révén Herrmann Antal tevékenységének ezen ágai, irányai kapták eddig a leg-
több figyelmet. 

Azt gondolom, hogy Herrmann Antal életművének mérlegét még mindig nem lehet 
megvonni. Ehhez előbb össze kellene gyűjteni és kötetekbe szerkesztve újra kiadni 
tudományos életművének javát, s össze kellene állítani publikációinak teljességre 
törekvő jegyzékét. Munkáinak zöme forrásértékű, s azok nem csupán kutatástörténe-
ti, tudománytörténeti szempontból értékelhetőek. 

Szervező, szerkesztő, támogatásokat „kijáró”, a szakmát összefogó, illetve oktató-
nevelő munkássága valószínűleg jobb osztályzatot érdemel annál, amit Kósa László-
tól kapott A magyar néprajz tudománytörténete c. művében. Ebben a bizonyítvány-
ban ez áll: „Majdnem mindenbe belebukott, mert az ötletek kivitelezésében nem volt 
érzéke a lehetőségek felméréséhez. A szervezés reális átgondolásának hiánya igen 
rövid idő alatt válságba sodorta a Néprajzi Társaságot.” (Kósa L. 1989. 129.) 

Ezt a kritikát túlságosan szigorúnak és némiképp egyoldalúnak látom. A Magyar 
Néprajzi Társaság hamar kiütköző válsága nem pusztán anyagiakra, s nem egyedül 
Herrmann Antal jegenyefürdői vállalkozására vezethető vissza. A társaságot megosz-
tó, részben ideológiai jellegű ellentétek, a végül névváltoztatással járó konfliktus fel-
oldása ismert és nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz. Lényegesebb tény, hogy a 
Néprajzi Társaság ma is létezik, s tagadhatatlanok Herrmann Antal érdemei az alapí-
tása körül. Az sem tagadható, hogy Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Kép-
ben nagy hatású és sikeres vállalkozás volt, s hozzájárult ahhoz, hogy a néprajz szak 
polgárjogot nyerjen Magyarországon. Az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn a 
hazai néprajztudomány nemzetközi elismertetésének volt példamutató eszköze. Az 
Ethnographia, melynek indításában, szerkesztésében szintén szerepet vállalt, egyike 
a nagy múltú, egyetlen év kihagyása nélkül folyamatosan megjelenő tudományos 
folyóiratainknak. A néprajz főiskolai, egyetemi oktatásában Herrmann Antalnak 
múlhatatlan érdemei vannak. A következő nemzedékekben csaknem mindenkit ő 
tanított. Része volt a budapesti Néprajzi Múzeum történetében, hazai gyűjteményei-
nek gyarapodásában, a kolozsvári Néprajzi Múzeum alapításában, vezetésében 
(1898–1919), s akkor még nem említettük számos más múzeumalapító és lapalapító 
vállalkozását. 

Herrmann Antal életművének maradandó értéke a magyar és a kárpát-medencei 
néprajzi kutatások intézményesítése, intézményi kereteinek megteremtése. Úgy tű-
nik, hogy mindennek maga is tudatában volt, és cselekedeteit nem pusztán a szerte-
lenség, hanem a tudatos program teljesítése vezérelte. Lengyel András idézi 
Herrmann Antal önértékelését egy kései életrajzából. Ugyanis meg nem jelent, s meg 
sem írt könyveire utalva rezignáltan és önmagát túlságosan is kritikusan megítélve 
vetette papírra: „Inkább agitáltam, propagandát csináltam, szerveztem, másokat 
buzdítottam, mint magam dolgoztam […] Ambícióm nem volt. Eszméket és intéz-
ményeket akartam produkálni, nem könyveket.” (Lengyel A. 1977/1989. 123). Ma 
már tudjuk, hogy ez sikerült is neki. Ne higgye senki, hogy a könnyebb utat, a ké-
nyelmesebb életpályát választotta. Törhetetlen hittel folytatott intézményteremtő 
munkássága láttán a késő utókor is csak hálával emlékezhet rá. 
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Péntek János 

Herrmann Antal és Kalotaszeg 

A néprajz magyar egyetemi oktatásának centenáriuma kivételes ünnepi esemény 
éppen itt a kolozsvári egyetemen, ahol az indulás történt. Itt, ahol a folytatás nem 
lehetett töretlen, ahol a 20. században hosszú szünetek után több alkalommal is újra 
kellett kezdeni a képzést és az oktatást. A hosszú szünetek időben mindenképpen 
többet tesznek ki, mint az oktatás termékeny és biztató időszakai.  

A legutóbbi kolozsvári újraindulás 1990-ben vált lehetségessé, több mint negyven 
éves szünet után. Nyolc tanév van mögöttünk, és e néhány év alatt oktatóként és ku-
tatóként felsorakozott az erdélyi magyar néprajz újabb nemzedéke. Minden okunk 
megvan tehát, hogy száz év elteltével megemlékezzünk az első indulásról, amely vi-
lágviszonylatban is egyike volt az elsőknek, és Herrmann Antal személyéről, aki a 
kornak jelentős személyisége volt, ennek az eseménynek pedig mindenképpen fősze-
replője. Az emlékülés szerény keretei ellenére itt üdvözölhetjük körünkben az egye-
temi néprajzi oktatás néhány mai jelentős személyiségét. 

Mielőtt a címben jelzett szűkebb téma kifejtésére térnék, engedtessék meg, hogy a 
házigazda jogán magam is elidőzzek kissé ennél a ma is tanulságos első indulásnál. A 
korabeli egyetemi tanrendekből Kós Károly tárta föl a Herrmann előadásainak témái-
ra és a hallgatóságára vonatkozó adatokat. Most tőle idézek, aki sajnos már nem lehet 
közöttünk: „Egyetemi előadói tevékenysége folyamán… főleg két témát érintett: 
Erdély néprajzát és az általános néprajz különböző aspektusait. Utóbbi keretében a 
néprajz definíciójával, módszerével, gyakorlati fontosságával, a gyűjtői-kutatói 
munkával, a szakbibliográfiával, a néprajz történetével és a különböző irányzatai-
val foglalkozott, valamint összehasonlító néprajzi előadásokat tartott. Az erdélyi 
néprajzi kurzusain, összefoglaló kísérletei mellett külön-külön is foglalkozott az 
együtt élő nemzetiségek – magyarok, románok, szászok, örmények – néprajzával, 
különösen sokat és részletesen a cigány etnikummal, amelynek népköltészetét, nép-
zenéjét, nyelvét, szokásait, vándoréletét és megtelepülésük, valamint anyanyelvük 
fejlődési lehetőségeit közelebbről, kutatóként tanulmányozta. Elméleti kurzusait 
kiegészítette néprajzi múzeumi gyakorlati órákkal, amelyeket a kolozsvári néprajzi 
múzeumban tartott, ezzel is élesztve tanítványaiban a kedvet gyűjtésre-kutatásra.  

Herrmann előadásainak hallgatása nem volt kötelező, ennek ellenére tudósi hír-
neve, érdekes témái, szellemes, gondolatgazdag és mozgósító erejű előadásai von-
zották a hallgatókat. Jankó, Vikár, Orosz, Sztripszky és mások mellett a magyar 
néprajz jövendő nagy tudósai, Viski Károly, Györffy István, Szendrey Zsigmond, de 
Seprődi János és Bíró Lajos is látogatták előadásait. Életre szólóan felkeltette a 
néprajzi jelenségek iránti érdeklődést a későbbi őstörténész Roska Mártonban, a 
nyelvész Csűry Bálintban, a levéltári kutató Kelemen Lajosban, a geográfus 
Tulogdy Jánosban és másokban, akik írásaikkal az általa szerkesztett Erdély Né-
peiben jelentkeztek.” (Kós Károly: Herrmann Antal jelentősége a századforduló kö-
rüli néprajzi mozgalomban. Ethn. 1989/1–4: 186) 

Az innen induló utak azonban térben és időben messzire vezetnek. Herrmann An-
talnak hallgatója volt, mint láttuk, Györffy István, aki aztán Budapesten vált iskolate-
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remtővé, a következő évtizedek jelentős személyiségei közül pedig Viski Károly és 
Szendrei Zsigmond is tőle kapott közvetlen ösztönzést. A háború végén költözni 
kényszerülő egyetemmel együtt maga Herrmann Szegeden folytatta előadásait élete 
végéig. A következő kolozsvári újrakezdés Gunda Béla nevéhez fűződik, aki majd az 
újabb aszályos időszak bekövetkeztével a debreceni iskola elindítója lesz fél évszá-
zaddal ezelőtt. Romulus Vuia személye révén, aki a budai tanárképzőben volt tanít-
ványa, Herrmann inspiráló hatása a román néprajztudományra és néprajzi muzeoló-
giára is kiterjedt, így korántsem véletlen, hogy a húszas években a román néprajzku-
tatásnak is Kolozsvár lesz a központja.  

Induláskor Herrmann habilitálásával intézményesítették ugyan a néprajz egyetemi 
oktatását, de az intézményesítés akkor még intézmény nélkül történt, egyetemi tan-
szék, intézet nélkül, pontosabban a habilitált magántanár maga volt az intézmény. (A 
20. században más jellegű kényszerek miatt különösen a magyarságtudományban 
gyakorivá válik Erdélyben az egyszemélyes intézmény.) Ez még inkább előtérbe he-
lyezi Herrmann személyét, és indokolttá teszi a kérdést, amely minden hasonló em-
lékülésnek alapkérdése: mivel mérhető igazán egy tudós nagysága? Ma már pontos 
mértékrendszere van ennek is: a tudományos minősítés, a publikációk száma, az 
idézettség stb. Etikus-e elődeinket is a ma érvényes (részleteiben ma is vitatható) 
mércével mérni? A közhasználatú mércék szerint Herrmann Antalról valóban csak az 
mondható el, hogy szintéziseket nem teremtett, iskola sem maradt mögötte, mint pl. 
Csűry Bálint mögött, sem testes kötetek, az emlékek is elhalványultak. A maga korá-
ban sem volt szabályos tudósi pálya az övé: több folyóiratot alapított és írt, több tár-
saságot szervezett, több nyomda működtetésében ügyködött, mint ahány publikáció-
ja volt. Élettörténete, tudósi érdemei elsősorban intézményekhez, intézményterem-
téshez kapcsolódnak. Élete beépült a magyar néprajz legjelentősebb intézményeibe, 
egy olyan korban, amikor a legnagyobb szükség éppen ezekre az intézményekre volt. 
Ennek maga is tudatában volt, egyetemi beköszöntő előadásában mondja: „Tizenkét 
év óta a néprajznak úgyszólván ágense vagyok. Agitáltam, adminisztráltam, ser-
kentettem és szerkesztettem. Fáradságom nem volt egészen eredménytelen.” (Erdély 
Népei 1898. 4) 

Kétségtelen, hogy egyéb lázas munkálkodása közepette, ő volt az, aki a világ fi-
gyelmét Kalotaszegre felhívta, az ő érdeme, hogy legalább egy évtizedre Kalotaszeg 
lett a világ közepe. És ezzel, ennek a kis tájnak a felfedezésével indult el a magyar 
népművészet felfedezése. A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulása körüli 
időben már jól ismerte Gyarmathy Zsigánét, és szerepe volt abban, hogy Kalotaszeg 
nagyasszonya a Társaság Szakosztályi előadója lett. A családi levelezésből tudjuk, 
mennyire megnövelte ez a szakmai rang Gyarmathy Zsigáné tekintélyét saját környe-
zetében, az akkor jóformán ismeretlen kisvárosban, Bánffyhunyadon.  

1990-ben egyszerre két vállalkozásba kezd Herrmann Kalotaszegen. Az egyik az 
volt, hogy a Római Katolikus Státustól kibérelte az addig ismeretlen Jegenye-fürdőt, 
a másik, hogy Gyarmathyné főmunkatársi közreműködésével megindítja a Kalota-
szeg című néprajzi érdekű hetilapot (az ehhez szükséges nyomdát Bánffyhunyadon 
állítják föl). Jegenye-fürdőt üdülőhellyé változtatta, gyógyvizét népszerűsítette, és ide 
csalogatta Kalotaszeg szívébe a kolozsvári és a fővárosi tudósokat, művészeket, író-
kat. A katolikus Jegenye, Kájoni János szülőfaluja, nyelvileg és hagyományai tekinte-
tében szigetnek számít a kalotaszegi felszegi táj peremén. Földrajzilag mindenképpen 
a tájegység közepén fekszik, közel mind az országúthoz, mind a Kolozsvárt Budapest-
tel összekötő vasútvonalhoz. „A Kalotaszeg közléseiből tudjuk – írja Tőkés Irén –, 
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hogy Jegenye-fürdőn üdült az újonnan szervezett Magyarországi Néprajzi Társa-
ság szinte egész vezetősége, Réthy László, Munkácsi Bernát, Jankó János, Vikár 
Béla, Kunos Ignác, Wlislocki Henrik, Katona Lajos, Pápai Károly. Az üdülők névso-
rából idézhetjük még Csánki Dezső történész, Balassa József nyelvész nevét… 
Herrmann Antal… a tanítók egyesületi életét is szervezte, ennek keretében hozta 
létre a háromszéki és Kolozs megyei tanítók közös gyűlését Jegenyén 1891-ben.” 
(Tőkés Irén: Gyarmathy Zsigáné és a kalotaszegi háziipar története. Ethn. 1989/1–4: 
223) 

A felsorolt tudósok jelentős része nemcsak üdült, hanem körül is nézett Kalotasze-
gen, tájékozódott, néprajzi, folklorisztikai vagy nyelvjárási anyagot gyűjtött, és publi-
kált is a következő években. A névsorból kétségtelenül a legjelentősebb a fiatal Jankó 
János megjelenése Jegenye-fürdőn 1890 nyarán. Herrmannhoz hasonló nyugtalan 
természet volt, ahogy megérkezett, meg is kezdte tájékozódását, hat falut bejárt, és 
megtervezte az első modern néprajzi monográfia anyagának gyűjtését. A következő 
évben a gyűjtést is elvégezte, és 1892-ben, részben a kalotaszegiek anyagi támogatá-
sával meg is jelenhetett a Kalotaszeg magyar népe.  

Herrmann és Gyarmathyné révén a Jegenye-fürdői vendégek többsége, Jankóhoz 
hasonlóan, személyes kapcsolatba került a falusi lelkészekkel, tanítókkal és egyszerű 
emberekkel. Ismeretes, hogy monográfiájának a kalotaszegi nyelvjárásról szóló feje-
zetének megírására Jankó Czucza János kalotaszentkirályi tanítót kérte föl, aki így 
kísérő útitársa és segítője is volt a terepmunkában. Ez a monográfia abban is hagyo-
mányt teremtett, hogy később is, a háború után megváltozott körülmények között a 
20. században szinte folyamatosan Kalotaszeg tanulmányi terepe, laboratóriuma volt 
a kolozsvári tudósoknak, egyetemi hallgatónak: a modern névtani kutatásoknak, a 
nyelvföldrajznak, számos jelenségmonográfiának, etnoszociológiai, etnobotanikai és 
más vizsgálatoknak. 

Ezek a személyes kapcsolatok a későbbiekben is fontosaknak bizonyulnak. Kós Ká-
roly idézett tanulmányában Jankó Jánost egyenesen Herrmann „jegenyei tanítvá-
nyának” nevezi, és felhívja a figyelmet arra, hogy az 1896-os milleneumi kiállításának 
néprajzi faluja Herrmann szemléletét és múzeumszervező szándékait is magán viseli 
(i.m. 180). Ez a kiállítás tudvalévőleg Kalotaszeg bemutatkozásának is fontos állomá-
sa.  

Herrmann Antal múzeumszervezői buzgalma jól ismert a szakirodalomban. A leg-
fontosabb talán ezek közül az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári Erdélyi Néprajzi 
Múzeuma, a mai intézmény egyik őse. Ennek időszaki kiállításán is szerepeltek a 
kalotaszegi varrottasok. A múzeum gyűjteményeit Malonyay Dezső is tanulmányozza 
a Magyar népművészet kalotaszegi kötetének előkészítése során. Herrmann vidéki 
tájmúzeumok szervezését is tervbe vette, Koleszár Jenővel, a bánffyhunyadi gimnázi-
um igazgatójával egy kalotaszegi múzeum szervezését határozzák el. Bár igazi népraj-
zi múzeuma soha nem lett Kalotaszegnek, ennek terve és szándéka is végigkíséri a 
tájegység 20. századi történetét: gyűjtemények, tájházak valósultak meg belőle.  

Balassa József nyelvész, aki szintén ott szerepel a vendégek listáján, éppen ebben 
az időben írta az 1891-ben publikált A magyar nyelvjárások osztályozása és jellem-
zése című munkáját. Ő is azok közé tartozik, aki a Kalotaszegre vonatkozó ismereteit 
a helyszínen ellenőrizhette, és ez mindenképpen kedvező körülmény a későbbi, sőt a 
mai dialektológus kutatók szemszögéből. 

Herrmann és Gyarmathyné másik közös vállalkozása a Kalotaszeg című hetilap. 
Tartalmára vonatkozóan szintén Tőkés Irént idézzük: „…közölt népszokás-
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ismertetéseket, Czucza János népnyelvi följegyzéseit. Szentgyörgyi Lajos ismeret-
terjesztő cikkeket tett közzé, például a földrengések magyarázatáról, mert azokban 
az időkben kisebb földrengés rázta meg Bánffyhunyadot. A lapban gazdag népköl-
tési anyag található, köztük cigánydalok is.” (i.m. 224). A lap maga is hagyományt 
teremtett: a század elején az író Kós Károly újítja föl, a század végén pedig a mai ka-
lotaszegiek jelentetik meg a lapot. 

Herrmann Antal a tudomány számára, Gyarmathy Zsigáné a nagyvilág számára 
fedezte föl Kalotaszeget, felszínre hozta értékeit, és meggyőzte az akkori művelt ma-
gyar világot: festő- és építőművészeket, írókat, zenetudósokat, hogy ez a kistáj a ma-
ga értékeivel és értéket teremtő embereivel megérdemli a figyelmet. 
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Hála József 

Herrmann Antal Vácon  
Előzetes közlemény egy készülő tanulmányból 

Herrmann Antal (Brassó, 1851 – Szeged, 1926) (1–2. ábra) néprajztudós, a buda-
pesti Állami Pædagogium (tanárképző főiskola) 1898-tól igazgatói címmel és jelleggel 
felruházott németnyelv- és irodalomtanára (1884–1920), a kolozsvári egyetem ma-
gántanára (1898–) (3. ábra), a szegedi egyetem címzetes nyilvános rendkívüli tanára 
(1921–1924), majd címzetes nyilvános rendes tanára (1924–), a Magyarországi Nép-
rajzi Társaság alapító tagja (1889) és titkára (1889–1892, 1896–1906)‚ az 
Ethnographia szerkesztője (1891–1892), külföldi tudományos társaságok tagja szá-
mos szállal kötődött Váchoz és több évtizeden keresztül rendszeres kapcsolatot tar-
tott fenn a Duna-parti püspöki városban élő barátaival (Borbély Sándorral, Ivánka 
Pállal, Tragor Ignáccal, Pauer Imrével, Ságh Józseffel és másokkal). 

 

 

1. ábra. Herrmann Antal élete delén  

(Cs. Jósa 1935a, 6) 

 

2. ábra. Herrmann Antal 1900 körül  

(Kós 1958, 187) 

A sokat utazó tudós (aki évtizedeken keresztül a kolozsvári egyetemre is minden 
héten lejárt; Lambrecht 1926) az 1890-es évektől kezdve gyakran látogatott oda és e 
kapcsolat századunk első évtizedének végén és az 1910-es évek első felében volt külö-
nösen intenzív. Egy ideig családjával együtt ott is lakott, sőt földeket vásárolt és gaz-
dálkodni is megpróbált (Váci Keresztény Újság 1926; Borbély 1926; Váci Hírlap 
1926). „Dr. Herrmann Antalt Vácon sokan ismerik, gyakran kijár ő ide, nincs az az 
ünnepély vagy nevezetesebb mozgalom, melyen ő Vácon meg ne jelenne” – olvashat-

© www.kjnt.ro/szovegtar



 91 

 

45 

juk a Váci Hírlapban (1916). A szoros kapcsolat fellazulása után is el-ellátogatott 
Vácra, például halála előtt egy évvel, 1925-ben. (Cs. Jósa 1935b, 21) (4. ábra) 

 

 

3. ábra. A kolozsvári egyetemi tanár 1911-ben 

egy diák, Tulogdy János szemével (Kós 1958, 

189) 

 

4. ábra. Herrmann Antal idős korában  

(Cs. Jósa 1936, 13) 

Szerette volna, ha a település Budapest elővárosává, jelentős kulturális központtá 
fejlődne (Borbély 1926), ahogy egy helyen írta: „Páratlanul kedvező fekvésénél, neve-
zetes múltjánál, előkelő nagy intelligenciájánál, kiváló kultúrintézményeinél fogva 
ez az ősi püspöki székhely arra volna hivatva, hogy Budapest Potsdamja, Versail-
les-ja legyen, a fővárosi előkelő tisztviselő- és művészvilág meghitt családi otthona.” 
(Herrmann 1910b, 1). 

Valószínű, hogy Vácot az ottani születésű Katona Lajos révén ismerte meg (Váci 
Keresztény Újság 1926), akit a mesterének vallott (Császár 1912, 39) és „legmeghit-
tebb barát”-jának tartott (Herrmann 1912c). 1887-ben Katona tanácsait is felhasz-
nálva indította meg az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarnt, 1890–1892-ben 
együtt szerkesztették a lapot és a Magyarországi Néprajzi Társaság megalapításán is 
együtt munkálkodtak (Császár 1912, 40, 43; Reisinger 1987, 166). Társszerkesztői 
voltak az Ethnographia első és második évfolyamának (1891–1892) is. 

1892. július 10-én A Vidék címmel „közérdekű hetilap” indult meg Vácon Rédei Fe-
renc kegyesalapítványi számtiszt szerkesztésében. Rédei Herrmann tanítványa volt a 
pedagógiumban, a Magyarországi Néprajzi Társaságba is belépett (Kenyéri 1992, 
136) és lapjában néprajzi cikkeket, illetve ilyen adatokat is tartalmazó útleírásokat is 
közölt (pl. K. L. 1892; Borbély 1892; kötetben: 1905, 7–78). Megjelentette egykori 
tanárának a vidéki sajtó feladatáról Nonquis álnéven írt dolgozatát is, amelyben 
Herrmann kiemelten és határozottan javasolta a helyi néprajzi cikkek publikálását, 
közölve a Magyarországi Néprajzi Társaság alapszabályának 3. paragrafusát („A tár-
saság tanulmányozásának tárgyai”) is (Herrmann 1892a; ugyanez a Magyar Újság-
ban: Herrmann 1892b). Ismereteim szerint ez volt Herrmann első írása, amely váci 
lapban megjelent. 
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A Vidék az 1892. december 25-ei számmal megszűnt és Rédei Ferenc 1893. január 
l-jétől a Váczi Közlöny szerkesztője lett. „Rédei ennél a lapnál is megpróbálkozik a 
helybeli néphagyományok gyűjtésével és publikálásával. Ettől az időszaktól kezdve 
bukkan fel időnként […] az itteni lapokban Herrmann Antal, a neves néprajztudós 
neve.” (Kenyéri 1992, 56). E lapban az első cikke, amelyet a szerkesztő előre „beha-
rangozott” (Váczi Közlöny 1893), A váczi czigányok 1775-ben című volt (Herrmann 
1893a; újraközölte: Tragor 1923, 81–82). 

1896. december 25-én Vácz és Vidéke címmel indult lap a városban, amely a nép-
rajz művelését hivatalosan is felvette programjába, a főcím alatt az 1897. 4. számtól a 
következő szerepelt: „Társadalmi, néprajzi és közgazdasági hetilap és a »Váczi Muse-
um egyesület« hivatalos közlönye”. Szerkesztője Borbély Sándor volt. 

Az aranyosrákosi születésű (1866) Borbély Sándor (5. ábra) a tordai unitárius gim-
názium és a zilahi tanárképző elvégzése után került a fővárosi pedagógiumba, ahol 
Herrmann Antal is tanította őt. 1886-ban nyelv- és történettudományi szakon szer-
zett oklevelet. Először a tordai gimnáziumban, majd 1890-től a váci siketnéma-
intézetben tanított. 1897-től 1899-ig a budapesti siketnéma-intézet tanára volt, majd 
visszatért Vácra és átvette az ottani intézet igazgatását (e beosztásban 1924-ig dolgo-
zott). A magyar siketnéma-oktatás jeles személyiségeként a Siketnéma-intézeti Taná-
rok Országos Egyesületének és a Siketnémákat Gyámolító Egyesületnek (Vác) az 
elnöke volt, lapokat alapított és szerkesztett (pl. Siketnémák Közlönye, Siketnémák 
Képes Lapja) és 1932-ben bekövetkezett haláláig jelentős szerepet játszott Vác társa-
dalmi és kulturális életében, például igazgatta a Váci Egyesült Kaszinó Kört, hosszú 
időn keresztül lelkes vezetője volt a magyar ipar felkarolását céljául kitűző, a század 
elején a Tulipán Szövetség keretében létrehozott Váci és Vácvidéki Magyar Védőegye-
sületnek és ott bábáskodott a Váci Múzeumegyesület megalapításánál is (Borbély 
1902, 251, 252; 1926, 117; Magyar Siketnéma-Oktatás 1916, 25; Siketnémák Közlönye 
1916, 25; Szentgyörgyi 1927, 32; Winkler 1927, 62; Móritz 1976, 61; Csukovits megje-
lenés előtt 34–35). 

 

 

5. ábra. Borbély Sándor  

(Siketnémák Közlönye 1916, 17) 

 

6. ábra. Katona Lajos emléktáblája váci szülőháza falán  

(fotó: Mándli Gyula) 
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Borbély Sándor néprajzi érdeklődése (talán éppen Herrmann hatására) már fiatal 
korában felébredt. Tordai tanárként, 1890-ben belépett a Magyarországi Néprajzi 
Társaságba (Ethnographia 1890), 1891-ben három kis közleménye jelent meg az 
Ethnographiában (Borbély 1891a–c), később Vácon a betlehemezést tanulmányozta 
(Magyar Siketnéma-Oktatás 1916, 33; Tragor 1923, 70), majd, miután Herrmann 
„atyai barátságára” méltatta, elhatározták, hogy együtt dolgozzák fel a siketnémaság-
nak a néphitben való előfordulását (Borbély 1926, 117, 118). Nyelvészeti munkássá-
gából megemlítendő az „azonos- és rokonalaku szók”-ról megjelent és a testvérével, 
Borbély György zalaegerszegi főgimnáziumi tanárral kiadott, Nyelvünk védelme című 
könyve (Borbély 1904; Borbély Gy.–Borbély S. 1910). 

Az 1896-ban megindult Vácz és Vidéke programjáról Borbély Sándor szerkesztő 
többek között a következőket írta: „[…] lapunknak létjogosultságát harmadsorban, 
de nem utolsó fokon abban találjuk, a mit tudtunkkal eddigelé egy vidéki lap sem 
vett fel programjába, hogy t. i. a népéletet ismertessük. […] A népélet tanulmá-
nyozása különös gondunk lesz s ép e célból nyitottunk egy állandó rovatot lapunk-
ban.” (Borbély 1896, 1, 2). 

Az említett rovatban elsősorban siketnéma-intézeti tanártársai, Hercsuth Kálmán 
(1897a–d) és Krenedits Ferenc (1896; 1897a–d), valamint ő (1897a–d) publikáltak 
néprajzi cikkeket, de mások ilyen tárgyú írásai is napvilágot láttak a lapban (pl. Bar-
kó 1897; Páczai 1897; Vácz és Vidéke 1897). A Vácz és Vidéke néprajzi pályázatot is 
meghirdetett (A szerkesztőség 1897). 

Herrmann Antal 1897. január 5-ei keltezéssel levelet írt a szerkesztőnek, amit az 
egykori tanítvány meg is jelentetett. Ebben egyrészt a vidéki lapok feladatáról A Vi-
dékben már korábban közölt nézeteit ismételte meg („[…] a vidék népéletének ismer-
tetése egy vidéki lap leghálásabb és legalkalmasabb teendői közé tartozik […]”), más-
részt az abban az időben megalakult Váci Múzeumegyesület tagjait buzdította a vá-
rosban és környékén folytatandó néprajzi gyűjtésre (Herrmann 1897a). A néprajztu-
dós a lapot az Ethnographiában ismertette (1897b, 401–402). 

Herrmann Antal az 1896-ban létrehozott Váci Múzeumegyesülettel, amely kezdet-
től fontos feladatának tartotta a néprajzi gyűjtést és kiállítások rendezését (Alapsza-
bály 1897), különösen századunk első és második évtizedének fordulóján tartott szo-
ros kapcsolatot. 

 

 

7. ábra. Vác látképe a XVIII–XIX. század fordulóján (Holl 1973, oldalszámozás nélkül) 
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1908-ban belépett az egyesületbe (Múzeumegyesület 1909, 11), 1911-ben pedig a 
választmány tagja lett (Váci Hírlap 1911a), még 1920-ban is a tagok közt tartották 
nyilván (Tragor 1921, 17). Többször részt vett a közgyűléseken, hozzászólásaival segí-
tette azok munkáját és be is számolt róluk a sajtóban (Váci Hírlap 1909a; Váczi Köz-
löny 1909a; Herrmann 1912f). A felolvasóüléseken előadásokat tartott, például 1908-
ban a múzeumi feladatokról (Múzeumegyesület 1909, 8) és 1909-ben, vetített képek-
kel és zenével kísérve Boszniáról (Értesítő 1909; Váci Hírlap 1909b–c; Váczi Közlöny 
1909b). Az utóbbi rendezvényen bemutatott, általa fordított három bosnyák népdalt 
a Váci Hírlap közölte (Herrmann 1909c). Az 1911. évi közgyűlésen ő mondta az em-
lékbeszédet az 1910. augusztus 3-án elhunyt Katona Lajosról (Váczi Közlöny 1910c; 
1911a; Váci Hírlap 1911a). A múzeumegyesület akkor határozta el Katona szülőházá-
nak emléktáblával való megjelölését (Váci Hírlap 1911d; Kisparti é.n., 146; 1913, 18). 
A szülőház azonosításában a családtagok segítségével Herrmann is részt vett (Herr-
mann 1912c), s bár az ügyet „erkölcsileg” a Magyar Néprajzi Társaság is támogatta 
(Ethnographia 1912b), az emléktábla elhelyezésére akkor nem, csak jóval később, 
1962-ben került sor (Ényi 1962; Papp 1962) a Fürdő utca és a Görög (1965-től Katona 
Lajos) utca (Móritz 1976, 248) sarkán lévő házon (6. ábra). 

Herrmann Antal több cikket is írt a múzeumegyesületről, annak kiadványairól 
(1909d; 1912l; 1912p; 1912s), sőt az egyiket az ő Első Váci Sajtójában nyomtatták ki 
(Farkasfalvi 1911). 

Az egyesület gyűjteményének gyarapodását ajándékokkal segítette. A könyvado-
mányok mellett (Tragor 1921, 17) külön említendő az, a város látképét ábrázoló 
nyomdai faklisé, amellyel a XVIII–XIX. században a helyi céhek okiratainak díszes 
fejlécét készítették (Váci Hírlap 1911c; Tragor 1912, 169). Az értékes tárgy ma is meg-
van a Tragor Ignác Múzeumban (7. ábra). 

A tanítványból időközben baráttá vált Borbély Sándor hatására Herrmann Antal 
elkötelezett támogatójává vált a siketnéma-oktatás ügyének, „a siketnémák nagy 
nagy jóakarója, pártfogója, segítője” volt (Siketnémák Képes Lapja 1916a). A Váci 
Királyi Magyar Országos Siketnéma-intézetnek az 1890-es évek elejétől volt rendsze-
res vendége (A Vidék 1892), például 1910-ben a budapesti pedagógium tanáraival ás 
diákjaival tett ott látogatást (Herrmann 1910d), az 1911-ben megrendezett képzőmű-
vészeti kiállításon való részvételéről pedig a vendégkönyvben olvasható aláírása ma is 
tanúskodik (Vendégkönyv 1902–). 

Gyakran (főleg a Váci és Vácvidéki Magyar Védőegyesület szervezésében) tartott az 
intézetben előadásokat a város közönségének, például 1909-ben a „kurucz-estély”-en 
a tárogatóról ([l] 1909), 1913-ban vetített képekkel illusztrálva Erdély tájairól és für-
dőiről (Közérdek 1913; Váci Hírlap 1913b–d; Váczi Közlöny 1913b). Erdély nevezetes-
ségeit 1916-ban a siketnémáknak is bemutatták, a képeket Herrmann Antal adta, 
amelyekhez Borbély Sándor írt magyarázó szöveget (Siketnémák Képes Lapja 1916b). 
A néprajztudós mondta az emlékbeszédet 1919-ben az intézet „Chazár-estély”-én is 
(Borbély 1926, 119). 

Herrmann részt vett a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének össze-
jövetelein, például 1910-ben Vácon (erről cikket is írt: Herrmann 1910e) és 1913-ban 
Keszthelyen (a társaság akkor már a Siketnémák ás Vakok Tanárai Országos Egyesü-
lete nevet viselte), ahol előadást is tartott A mozi a siketnéma-oktatás szolgálatában 
címmel (Borbély 1926, 119). Rendszeresen publikált a Magyar Siketnéma-
Oktatásban (pl. Herrmann 1913a–c; 1915d) és a helyi lapokban gyakran beszámolt a 
váci intézetben megrendezett kulturális ás sporteseményekről (pl. Herrmann 1909a; 
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1910c; 1912o). Az említett egyesület számára alapítványt is létrehozott. Ezért és a fent 
említett érdemeiért az 1912-ben Ungváron megrendezett közgyűlésen tiszteletbeli 
taggá választották (Borbély 1926, 119). 

Az Ethnographiában cikket írt a váci intézet alapítójáról, Chazár Andrásról is, 
amelyben a vele (illetve a holttestével) kapcsolatos Rozsnyó környéki hiedelmeket és 
babonás cselekedeteket mutatta be Gácsér József közlése (1902, 51) nyomán, megje-
gyezve, „hogy nagyon kívánatos volna, ha a különböző tudományokkal foglalkozók, 
ha tanulmányaik vagy olvasmányaik közben érdekesebb, fontosabb néprajzi adat-
ra bukkannak, ne terheltessenek azt kijegyezni ás az »Ethnographiá«-nak megkül-
deni.” (Herrmann 1903, 266). 

„Mint magyar és etnografus, mint pedagógus és kulturpolitikus mindig melegen 
érdeklődtem a zene iránt” – írta Herrmann Antal egy helyen (1910b, 1). Egyik meg-
szervezője és megalapítója volt 1910-ben az Országos Magyar Zeneegyesületnek, 
amelynek ügyvezető elnökeként is tevékenykedett, kezdetben Gobbi Lajos, majd Ságh 
József elnök és Major J. Gyula zeneigazgató mellett (Magyar Zenetudomány 1910; 
Herrmann 1911b; Zenelap 1912, 3). Major J. Gyulával főmunkatársa volt a Ságh Jó-
zsef által hosszú időn át szerkesztett (lásd erről: Herrmann 1911c–d) Zenelapnak és 
részt vállalt a Magyar Zenetudomány, az Ungarische Musikologie, valamint az Or-
pheus című zenei lapok megindításában. 

Vác zenei életébe is bekapcsolódott, sőt „[…] létrehozója lett egy évekig virágzott 
magas színvonalú váczi zenekultusznak. És e zene-kultusznak – Lucus a non lucen-
do! – a siketnéma intézet volt a központja.” (Borbély 1926, 118). E tevékenységében 
hosszú időn keresztül – mások mellett – Wolkóber János, az intézet tanára segítette. 
A váci zenekultusz felvirágoztatásában szerzett érdemeit az utókor is elismeri: „[…] a 
váci zenei nevelés, valamint a váci zenei élet fellendítése érdekében igen sokrétű 
tevékenységet folytatott.” (Erdélyi–Szabó 1989–1994, 135). 

1909-ben Herrmann tanácsolta Major J. Gyulának, a kor neves zeneszerzőjének, 
zongoraművészének, karnagyának és tanárának, hogy Vácon zeneiskolát nyisson. Ezt 
később Löblowitz Béla, majd 1911-től Ságh József vezette (Váczi Közlöny 1909c; 
Herrmann 1910b, 1; Váci Keresztény Újság 1926; Tragor 1934, 109; Alföldi–Molnár 
1983, 384; Erdélyi–Szabó 1989–1994, 135). A legelső félévi vizsgahangversenyen, 
1910. január 30-án a megnyitó és a záró beszédet Herrmann tartotta (Váczi Közlöny 
1910a), többek között a következőket mondta: „Meg kell cáfolni a rossz nyelveket, 
amelyek azt koholták, hogy zenei tekintetben Vác a siketnémák s a fegyencek vá-
rosa.” (Herrmann 1910b, 1). A zeneiskolában később is, például 1911-ben és 1916-ban 
tartott előadásokat és beszédeket (Váczi Közlöny 1911c; P. T. 1916). 

Herrmann 1909. évi, Boszniáról szóló, említett előadásán Major J. Gyula működött 
közre, amelynek keretében előadták például Bosnyák rapszódiáját és Boszniai nép-
dalát is (Váci Hírlap 1909b; Váczi Közlöny 1909b). Major 1912. április 24-én, a Ma-
gyar Néprajzi Társaság felolvasóülésén előadást tartott a délszláv népköltészetről és 
népzenéről, ami dolgozat formájában is napvilágot látott. Ebben közölte többek kö-
zött azt is, hogy Bosznia és Hercegovina folklórjára (feltehetően váci előadásuk ide-
jén) Herrmann Antal hívta fel a figyelmét (Ethnographia 1912a, 179; Major 1912). 

1912-ben a Váci és Vácvidéki Magyar Védőegyesület tagjai részjegyek jegyzésével 
egy hangversenyzongorát vásároltak, amelyet a siketnéma-intézet dísztermében he-
lyeztek el. A hangszer beszerzését pénzzel támogatta Herrmann Antal is. Az avatóün-
nepséget május 19-én tartották meg, amelyen ő is beszédet mondott (Váci Hírlap 
1912; Vácz és Vidéke 1912a; Borbély 1926, 118; Váci Keresztény Újság 1926). A neve-
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zetes eseményről beszámolt a sajtóban (Herrmann 1912n), ugyanúgy, mint más zenei 
rendezvényekről, például a zeneiskola hangversenyeiről és általában Vác zenei életé-
ről is (Herrmann 1912j; 1912m; 1912t; 1913d). 

Herrmann századunk első évtizedének végén nyomdát akart vásárolni. Vácon pró-
bálkozott, majd, miután annak „ügye megakadt kissé”, rá akarta beszélni Kálmány 
Lajost, hogy Csanádpalotán együtt létesítsenek egy üzemet (Péter 1951, 183). Aztán 
mégis Vácon vett nyomdát, mégpedig a XVIII. század óta működő legrégebbit, 
amelyben egykor például Kármán József Urániáját és Fanni hagyományai című 
művét, Virág Benedek Öröm énekét, Csokonai Dorottyáját és a váci Énekes Gyűjte-
ményt készítették (Tragor 1925, 105, 106; Pogány 1959, 27–28, 31–35). Az üzemet 
Mayer Sándor örököseitől 1910-ben vette meg, a Kert utcai Krakker-féle házban he-
lyezte el és Első Váci Sajtó néven jegyeztette be (Váczi Közlöny 1910b; Tragor 1923, 
172; Holl 1973, 101–102). 

Az üzemet, amelyet 1913-ban a szervezett keresztényszocialista nyomdászok köz-
pontjává akart tenni (Herrmann 1913f; Váczi Közlöny 1913c) kezdetben Károly nevű 
fia vezette, aki tanító volt és a század elején Amerikában két és fél évig nyomdászként 
dolgozott (Péter 1951, 183). Később bérlők működtették, majd 1916-ban Herrmann 
eladta egy budapesti nyomdásznak, aki a gépeket elszállította a fővárosba (Tragor 
1923, 172; Holl 1973, 102; Kenyéri 1992, 9). Halálakor írta róla a Váci Hírlap: „Itt 
nálunk nyomdát vett és roppant terveket kovácsolt az irodalmi munkák kiadására. 
Csak lelkesedése maradt meg, a nyomda kicsúszott kezeiből.” (Váci Hírlap 1926). A 
bukás egyik oka minden bizonnyal az volt, hogy a nyomda gyakran ingyen, illetve 
nagy ráfizetéssel dolgozott (Lambrecht 1989a, 94; Kenyéri 1992, 81), mert a tulajdo-
nosnak – bevallottan – nem az „űzérkedés” volt a fő célja (Herrmann 1913f). 

Lambrecht Kálmán írta 1924-ben, hogy Herrmann a nyomdájában készült lapokat 
„mint tanult nyomdász maga szedte és nyomta” (Lambrecht 1989b, 98) és ugyanezt 
közölte később Cs. Jósa Aranka is (1935a, 56). E legendát Cs. Jósa János oszlatta el 
abban az először 1936-ban megjelent cikkében, amelyben erről a következőket írta: 
„A nyár folyamán felkerestem a tudós fiait; akik a leghatározottabb formában kije-
lentették, hogy semmit sem tudnak arról, hogy az »orrával olvasó« Herrmann va-
laha is betűt szedett, vagy technikai munkát végzett volna. A tudós Károly fia is, aki 
a tudós váci nyomdáját vezette, csak homályosan emlékezett vissza arra az egy 
esetre, amikor apjuk egyszer juxból kiszedett három sort a szedők mulattatására. 
Azt akarta tenni, amit egykor Nagy Péter cár tett, ki mint hajósinas a szerzett napi 
két rubeljét azzal küldte meg a cárnőnek, hogy ha nem volna az oroszok cárja, mint 
hajósinas is el tudná tartani… azzal a különbséggel, hogy Herrmann munkájával a 
napi két piculáját sem tudta, mint szedő, megszerezni.” (Cs. Jósa 1989, 108). 

Amint azt már említettem, a tudós nyomdatulajdonostól távol állt a nyerészkedés, 
de vállalkozását természetesen üzletnek is tekintette. Az üzem megvásárlásáról 1910. 
november 30-án a Magyar Néprajzi Társaságot is értesítette és javasolta, hogy „ki-
sebb ügyirati nyomtatványokat a Társaság nála készíttessen.” (Ethnographia 1911, 
63). A lapokban megjelent hirdetésekből tudjuk, hogy a nyomda a legkülönfélébb 
nyomtatványok, üzleti könyvek, egyházi kiadványok, eljegyzési, esküvői, báli meghí-
vók, levélpapírok, borítékok, étlapok stb. elkészítését vállalta (Siketnémák Közlönye 
1912, 8. ábra), de Herrmann fő feladatának tudományos és közhasznú művek és – 
nem utolsósorban – gyermekei munkáinak kiadását tekintette. 

Az Első Váci Sajtóban nyomták az 1907-ben megindított (Ethnographia 1907), 
majd 1910-ben újraindított, Herrmann Antal és Major J. Gyula által szerkesztett 
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Magyar Zenetudomány (a váci Tragor Ignác Múzeumban az I. köt. 1910. 3. füz. van 
meg), az Ungarische Musikologie füzeteit (ez utóbbi 1907-ben a Magyar Zenetudo-
mány, majd az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn [IX. Band, IV. Heft] mellék-
lapjaként jelent meg) és még egy zenei lap, a felelős szerkesztő és kiadótulajdonos‚ 
Major J. Gyula nevével fémjelzett Orpheus („Az »Orpheus« Zenemű-Kiadó Vállalat, a 
Váci Zeneiskola és az Újpesti Minta-Zeneiskola Közlönye”) első és valószínűleg egyet-
len (1910. jún.) számát (a Tragor Ignác Múzeumban ez is megtalálható). 

Herrmann 1911-ben az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, az általa alapított 
első magyarországi néprajzi folyóirat újabb számát is kiadta. Mégpedig az első kötet 
4. füzetét (az 1. füzet 1887-ben, a 2. 1888-ban, a 3. pedig 1889-ben látott napvilágot). 
Tehát az 1. és 4. füzet megjelenése között 24 év (!) telt el (miközben már több további 
kötet is elhagyta a nyomdát), ami valószínűleg példátlan a magyar sajtótörténetben. 

Az 1910-es években egy ideig a siketnéma-intézet kiadványai, az Értesítő‚ valamint 
a Borbély Sándor által szerkesztett Siketnémák Közlönye és a Siketnémák Képes 
Lapja is Herrmann nyomdájában készültek (az utóbbi kettőről lásd: Kenyéri 1992, 
175–176). 

 

 

8. ábra. Az Első Váci Sajtó hirdetése  

(Vácz és Vidéke 1912, 126) 

 

9. ábra. A Vácz és Vidéke 1912. január 

14-ei számának első oldala 

Az Első Váci Sajtóból indult útjára az ezen a néven már második, rövid életű (1912. 
január 14. – december 29.) Vácz és Vidéke (9. ábra) is. A „társadalmi, közigazgatási 
és közművelődési szemlé”-nek, a Váci Járás és a Váci Járási Közművelődési Egylet 
hivatalos hetilapjának gazdasági, társadalmi és kulturális célokat (pl. a magyar ipar 
pártolása, a Váci Múzeumegyesület támogatása, régészeti és néprajzi kutatási ered-
mények közlése) szolgáló programját az egyik szerkesztőségi tag (Váci Keresztény 
Újság 1926), Herrmann Antal fogalmazta meg (Herrmann 1912a). A lap egyik „főhi-
vatása” a Váci és Vácvidéki Magyar Védőegyesület törekvéseinek támogatása volt, 
ezért jelentek meg benne ilyen és hasonló kijelentések és jelmondatok: „A külföldi 
czukor megkeseríti ételünket és életünket.” (1912, 53); „A sok idegen kelme előbb 
utóbb ruhátlanná teszi a nemzetet.” (1912, 67); „Magyar szén mellett hevülj!” (1912, 
132); „A külföldről hozott sétabotok a nemzet testén vágnak végig.” (1912, 140); „Ne 
hajtsd más malmára a vizet: | Magyar lisztből süss kenyeret.” (1912, 161). 
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A lapért anyagi áldozatot is hozó Herrmann Antal (Váci Keresztény Újság 1926) 
„az olcsó nyomdai előállítással járulhatott hozzá a megjelenéshez, amit viszont az ő 
nyomdájának anyagi viszonyai nemigen bírtak ki […]” (Kenyéri 1992, 90). Ezért a 
kiadvány a 17. számtól nyomdát cserélt, amellyel kapcsolatban egyebek mellett az 
alábbiakat közölte a szerkesztőség a kiadó tulajdonosaival megfogalmazott cikkben: 
„Ezen alkalomból teljes elismerésünket fejezzük ki az Első Váczi Sajtónak, mely a 
lap megindítását elősegítette, a lapot csinosan és hibátlanul, pontosan és jutányo-
san állította ki és velünk szemben mindig nagy előzékenységet tanúsított.” (Vácz és 
Vidéke 1912b). 

Herrmann a megindulástól a megszűnésig, amit egyébként őszinte sajnálattal vet-
tek tudomásul a váci laptársak (Váci Hírlap 1913a; Váczi Közlöny 1913a), publikált a 
Vácz és Vidékében, akkor is, amikor az már nem az ő nyomdájában készült. A legvál-
tozatosabb témakörökben több mint harminc cikke jelent meg benne (pl. Herrmann 
1912b–d; 1912f–t). 

Az Első Váci Sajtóban önálló füzetek és könyvek is készültek, például a Borbély 
testvérek nyelvvédelmi munkája (Borbély Gy.–Borbély S. 1910; ism.: Herrmann 
1911a; Váci Hírlap 1911b; Váczi Közlöny 1911b; az Ethnographiában Brassai – való-
színűleg Herrmann – 1911); barátjának, Ivánka Pál járási főszolgabírónak, a Váci 
Járási Közművelődési Egylet elnökének 1909-ben elhangzott beszéde (Ivánka 1911; a 
szerzőről pl.: Herrmann 1912e); id. Farkasfalvi Imre történelmi műve (Farkasfalvi 
1911; ism.: Váci Hírlap 1911b); leánya, a Finnországban diplomát szerzett (B. A. 1912) 
és a Váci Hírlapban 1909-ben novellát publikált tanítónő, Herrmann Irén, kereszt-
anyjának, Jászai Máriának dedikált verseskötete (K. Herrmann 1911); fiának, az 
Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című monumentális mű (amelynek 
édesapja a néprajzi szakelőadója volt) hétfalusi csángókról szóló fejezete szerzőjének 
(ifj. Herrmann 1901a; különlenyomatban is: 1901b), a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi 
Társaság választmányi tagjának, a tanár, költő és műfordító ifj. Herrmann Antalnak 
Vértesi Károly életét és munkásságát bemutató kötete és versgyűjteménye (ifj. 
Herrmann 1911a–b). Herrmann nyomtatta ki Kálmány Lajos Hagyományok című 
művének első kötetét is (Kálmány 1914), amelyről külön kell szólni. 

A két néprajzkutató kapcsolata az 1880-as évek végén alakult ki, amikor Herrmann 
cikket kért KálmánytóI az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarnba (Péter 1951, 
181–182; 1952, 25). A Dél-Alföld jeles gyűjtője többször publikált a lapban (vö. Péter 
1952, 64–65), amit szorgalmazott annak támogatója, József főherceg is (Szegedi Hír-
adó 1893; Vasárnapi Újság 1893). Herrmann több cikkben méltatta az időközben 
barátjává vált kutató érdemeit (Herrmann 1893b; a cikket más lapok is idézték, illet-
ve közölték: Herrmann 1893c–e; vö. péter 1952, 31–32) és fonográf beszerzése ügyé-
ben is lépéseket tett az érdekében (Péter 1952, 61). A Hagyományok kinyomtatását 
1913 nyarán Gyopárosfürdőn beszélték meg, az erről szóló szerződésük 1913. október 
20-án kelt. Akkor még nem is sejtették, hogy ez hamarosan próbára teszi régi barát-
ságukat. Mivel Herrmann nyomdája lassan dolgozott, a második kötet a szegedi Du-
gonics Nyomdában előbb jelent meg, mint az első, amiért Kálmány perrel fenyegette 
meg Herrmannt (Péter 1951, 183; 1952, 48–49). Bár a váci nyomdatulajdonos kényes 
volt a pontosságra (egyik, Az Alkoholizmus Ellen című lapba küldött cikke kísérőleve-
lében írta: „Sok sajtóhibát csinálnak a vidéki nyomdák. Ez pedig bosszantó. Ezért 
nagyon, de nagyon gondos korrektúrát kérek.”; Kroó 1936, 7), a Hagyományok első 
kötete mégis sok nyomdahibával jelent meg. Ezzel kapcsolatban Kálmány egyik levél-
fogalmazványában ez olvasható: „Herrmann-nal nem akarok az életben találkozni; 
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oly hibás könyvet, mint az I. kötet, amelyet az ő sajtója ütött agyon, még nem 
nyomtattam…” (Péter 1951, 183; 1952, 48–49). A szakkörök ennek ellenére kedvező-
en fogadták a Hagyományokat (az első kötetet a Magyar Néprajzi Társaság 1915. 
január 13-ai választmányi ülésén Herrmann mutatta be; Ethnographia 1915, 64) és a 
méltatók (Sebestyén Gyula és Berze Nagy János) külön kiemelték, hogy a kiváló folk-
lorista művét, bár a saját költségén, azonban kiadóként „nagylelkűen” a „Néphagyo-
mányokat-Gyüjtő Társaság”-ot (Folklore Fellows) feltüntetve jelentette meg (Eth-
nographia 1914; Berze Nagy 1915, 93). 

Herrmann Antal a fent említetteken kívül számos más cikket is közölt a váci la-
pokban, illetve írt a váciakról (pl. Herrmann 1909b; 1909d–g; 1910a; 1913e; 1915a; 
Magyar Siketnéma-Oktatás 1916, 53; vö. Borbély Gy. 1916, 2) és róla is megemlékez-

tek a püspöki székváros újságjai, akkor is, amikor 
köztük élt vagy tartózkodott és akkor is, amikor nem 
volt a körükben (pl. Váczi Közlöny 1913d–e; Pest-
megye Vácz és Környéke 1915; vö. Herrmann 
1915b–c; Pestmegye Vácz és Környéke 1916; vö. 
Siketnémák Képes Lapja 1916a és Ethnographia 
1916; Váci Hírlap 1916). A róla tudósító váci kiadvá-
nyok közül külön említem meg a Vampir című 
„szépirodalmi és szatirikus élclap”-ot, amelyben a 
különc öltözetű, „magas, hajlott, hosszu hajú, rövid-
látó” (Váci Hírlap 1926) tudós kedves karikatúrája 
is megjelent (Vampir 1914) (10. ábra). Alkotója a 
jeles grafikus és könyvművész (Móritz 1976, 621; 
Kenyéri 1992, 139–140), a később Munkácsy-díjjal 
kitüntetett (1954) és Érdemes Művész címmel elis-
mert (1969) Végh Gusztáv volt. 

Herrmann Antal a váciak körében nagy kedvelt-
ségnek örvendett (Váczi Közlöny 1910a). Halálakor 
írta a Váci Hírlap (1926): „A váci társadalom, 
amelynek annyiszor volt a háború előtti időben 
világitó szövétneke, tisztelettel hajtja meg lobogó-
ját a tudós profeszor utolsó napján.” Ugyanakkor a 
Váci Múzeumegyesület is fogadalmat tett emléké-
nek megőrzésére (Szarka 1927, 16), a Váci Keresz-
tény Újság (1926) pedig a róla szóló nekrológ végén 
az alábbiakat közölte: „Csak vendégként volt ő né-
ha-néha váci, de bizony oly érdemei vannak még itt 
is, hogy minden valamire való vácinak illik őt nem-
csak feltünő külsője szerint, hanem lélektartalma 
után is megismerni, legalább igy nagyjából és leg-
alább utólag.” 
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10. ábra. Herrmann Antal  

Végh Gusztáv szemével  

(Vampir 1914, 3) 
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Katona Imre 

Herrmann Antal és Csongrád 
Adatok utolsó éveihez 

Herrmann Antal mindmáig csak kevéssé ismert változatos és tevékeny életének 
utolsó éveit szeretném bemutatni, ezúttal csongrádi kapcsolataira szorítkozva. Ez az 
életrajzi részlet így szükségképpen mozaikszerű és kiegészítésre szorul, de a szemé-
lyes jellegű szóbeli és írásos források olyan új adatokat, ill. vonásokat is tartalmaz-
nak, amelyek jeles tudósunk arcképéből nem hiányozhatnak.  

Herrmann Antal 1921-től már a szegedi egyetemen tanított, de jelenlegi ismerete-
im szerint csak 1924-ben került szorosabb kapcsolatba Csongráddal, ahol édesapám, 
id. Katona Imre állatorvos lakott. Apám hagyatékából 61 db. munkanaplónak hasz-
nált zsebkönyv és 29 db. vegyes (néprajzi, helytörténeti, nyelvészeti) gyűjtőfüzet ke-
rült elő; Herrmann csongrádi kapcsolataira vonatkozólag ezek a legfontosabb írásbeli 
források. Az apai hagyatékban maradtak még levelek, jegyzőkönyvek és egyéb iratok 
is, ezeket 1956-ban átadtam a helyi múzeumnak, ahol a jelenlegi teljes átrendezés, ill. 
felújítás miatt pillanatnyilag nem betekinthetők. Katona állatorvos egyébként 1919-
ben került Csongrádra, kezdettől fogva vezetett ugyan munkanaplót, de a sorozat 
csak 1922. okt. 1-étől hiánytalan. Így a kapcsolatok kezdete egyelőre nem deríthető ki, 
pedig alighanem már az 1924. előtti időkre nyúlik vissza, mert édesapám a 20-as 
évek legelején lett a Magyar Néprajzi Társaság tagja, minden bizonnyal öreg barát-
ja, Herrmann Antal biztatására. Személyes emlékeim is gyérek és szerfelett homályo-
sak, hiszen én 1921-ben születtem, néhány éves fiúcska voltam csupán, amikor az 
ősz, szakállas „Tóni bácsi” hozzánk is ellátogatott, esténként ágyunk szélére ülve me-
sélt, hogy mielőbb elaludjunk. (Talán nem merő véletlen, hogy a tudatosabb, tervsze-
rűbb néprajzi gyűjtést serdülőkoromban épp a népmesével kezdtem, és amikor 1940-
ben a szegedi egyetemre kerültem, már 27 szöveg volt a tarsolyomban.) Azt már csak 
apám feljegyzéseiből tudom, hogy néha mi gyerekek is elmentünk Tóni bácsiékkal 
látogatóba, ill. kirándulni, szórakozni, egyszer pedig kivitt a piacra bennünket, ahol 
elhanyagolt külseje miatt koldusnak nézték, néhány krajcárt nyomtak a markába. 
Otthon a munkából hazatért apámnak tréfálkozva emlegette aznapi „keresményét”. 

Herrmann tehát apámnak 1924-ből való első feljegyzése előtt is megfordulhatott 
Csongrádon, erre azonban egyelőre nincs biztos adatom. Eleinte valószínűleg Krómer 
József polgári leányiskolai tanárral (későbbi igazgatóval) tartott szorosabb kapcsola-
tot, már csak azért is, mert az ő szolgálati lakása tágasabb volt, mint a mi albérle-
tünk; később azonban megfordult a helyzet: apámmal 1924. végére mélyült el a ba-
rátság, és ha Herrmann Csongrádra látogatott, elsősorban hozzánk és Krómerékhez 
járt, és a három barát majd mindig és minden alkalommal együtt mutatkozott. 

Herrmann Antal idővel nagyon megkedvelte Csongrádot, már a látogatások puszta 
számadatai is erre utalnak, az általa felkeresett számtalan helység közül aligha akad 
még egy ilyen sűrűn meglátogatott település: 1924–26 között, nem egészen két év 
alatt 25 ízben fordult meg a városban. Nem egyetlen napra érkezett, leggyakrabban a 
hétvégeket töltötte ott, tanítási szünetekben más alkalommal is megfordult, összesen 
mintegy 50–55 napon át tartózkodott a városban. Szeged-Csongrád között hajóval 
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szeretett utazni. Nem vette igénybe a szállodai vagy az éttermi szolgáltatást, több 
helyen is szívesen látott vendég volt. Rendkívül mozgékony és tevékeny ember lévén, 
bárkivel könnyen teremtett kapcsolatot, pillanatok alatt tudott alkalmazkodni a kö-
rülményekhez. Zilált külseje ellenére is tekintélyt vívott ki magának, emberközelsége 
révén általános népszerűségnek örvendett és mindezt köz- és magáncélokra egyaránt 
jól tudta kamatoztatni. Gyűjtés, ill. munka közben nem a bartóki „szakosodott” távol-
ságtartás jellemezte, hanem az olykor túlzásba is vitt feltétlen bele- és együttélés. A 
néprajz e korábbi szakaszán egyszerre volt terepmunkát végző gyűjtő, továbbá elem-
ző tudós és oktató, valamint alapító és szervező is, amolyan mindentudó mindenes és 
poliglott lokálpatrióta. E sokoldalúság a kor követelménye volt ugyan, ám a szakoso-
dás hiánya bizonyos mértékig fékezte is Herrmannak a tudomány klasszikusává való 
válását. Apám e megtorpanást idejében felismerte ugyan, de családi okokkal magya-
rázta: „…az öreg nem nagyon törődik a gyermekeivel és… valami disharmonia ma-
radt élete végére olyan eredményekben dús működés után is”, írta 1925. jún. 30.-án 
[9. sz. zsebkönyve] 

Herrmann Csongrádon is ugyanolyan kezdeményező maradt élete alkonyán, mint 
amilyen korábban volt. A gyakori, szűkebb körű szakmai megbeszéléseken kívül nyil-
vánosság előtt is szerepelt, ahol rendszerint ő volt a kezdeményező és a hangadó, így 
pl. múzeumalapítási, múzeumbaráti összejövetelen (2 alkalommal) közművelődési 
egylet alapításán (2 ízben), monográfia előkészítésen (1) stb. Tudományos és népsze-
rűsítő előadásokat tartott, (4 alkalommal), iskolai és egyéb ünnepségeken vett részt 
(4 ízben is). Szakmai és magán jellegű megmozdulásait voltaképp nem is lehet szét-
választani, majdnem minden csongrádi programja összetett volt, apámmal három-
szor látogattak ki tanyákra, két ízben keresték fel a szőlőket, s a tiszai halászok között 
is megfordultak, alkalmilag meghívták őket lakodalomba is. Apám öreg barátját néha 
magával vitte állatorvosi útjára, máskor vasárnapi misére is. A dús programon belül 
megfért a Tisza árterén rendezett erdei szedrezés, a szőlőbeli barackszüret, a városon 
belül pedig a cseresznyézés. A kor társadalmi szokásainak megfelelően, majdnem 
minden látogatás, ill. program ünnepi ebéddel vagy vacsorával zárult. Az élénk, időn-
ként szenvedélyes viták hangulatát oldotta a filléres kártyázás, a vidám poharazgatás 
és dalolás. A társasági élet élénkségére jellemző adat: 1925. november 5-én, Imre 
napján apámat 16-an köszöntötték meg, de vacsorára már csak a két barát: 
Herrmann és Krómer maradt. [10. sz. zsebkönyv]. Az együttléthez, beszélgetéshez 
azonban nem kellett vendégeskedés, anélkül is keresték egymás társaságát, erre is-
mét egy feljegyzés : „Dr. Herrmann Antal ny. [?] egyetemi tanárral töltöttem az 
egész délelőttöt”, írta apám 1924. okt. 28.-án. [6. sz. zsebkönyv.] A társas összejöve-
teleken néha különleges „mutatványok” is helyet kaptak, pl. egy Russay nevű helybéli 
orvos ügyesen bűvészkedett, majd hipnotizált is. Apám némi elégtétellel jegyzi meg, 
hogy őt nem sikerült hipnotizálnia, hiszen ő maga is tudott. A találkozó fénypontja 
mégis Herrmann Antal „száma” volt, aki csupán a tenyérből kitűnően jellemezte a 
jelenlévőket. „Az öreg Herrmann »jósolt«, és rám nézve legalább meglepő pontosan 
eltalálta leggondosabban rejtegetett gyengémet. Úgy vettem észre, hogy másoknak 
is mondott olyasmit, amit nem szívesen mondanának el. Én asszisztáltam az öreg-
nek, és tanultam tőle, hiszen az egész azon alapszik, hogy amint az ujjlenyomat 
jellemző az egyénre, ép úgy (!) jellemző a tenyere is.” [1925. aug. 20. 9. sz. zseb-
könyv]. 

Amilyen igénytelen volt Herrmann a külsőségeket illetően, éppoly igényes volt tu-
dományos és művészi szempontból; először esztétikai ízléséről röviden. Csongrád 
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szülötte és büszkesége volt László Imre énekes, ki gyakran hazalátogatott. Így 1925. 
június 20-i nótaestjén Herrmannék is részt vettek; apám ezt írta naplófüzetébe: „A 
nótaesttől nem voltam elragadtatva: László Imre nem énekelt jól: mekegett és tre-
molózott, amint az öreg Herrmann Antal egyetemi tanár mondta.” [8. sz. zseb-
könyv] Egy ízben Farkas Sándor múzeumvezető, aki Herrmann Antal közbenjárásá-
nak köszönhette helybeli állását, az egyik baráti estét cigányzenével akarta színesíte-
ni, apámék azonban lebeszélték. [1925. július 18., 9. sz. zsebkönyv.] Ellenben egy 
vasárnapi misén „az öreg Herrmann velem jött a templomba – írta apám –, és vé-
gigénekelte és imádkozta a misét.” [1925. okt. 11. 10. sz. zsebkönyv.] Két ízben is 
előfordult, hogy – más-más helyen – rögtönzött házi hangversenyen vettek részt; 
mindkettő színvonalas volt, megnyerte Herrmann tetszését, de a naplófüzetbe csak 
az egyikről került be viszonylag részletesebb értékelés: „Krómeréknél megvacsoráz-
tunk, és aztán elmentünk… Kirinyiékhez [egy zeneszerető házaspárhoz]. Nagyon 
szívesen fogadtak. Először magyar, aztán olasz, végre francia és német [zenedara-
bokat] játszottak [zongorán], nagyon szépen. Az öreg Herrmann tapsolt nekik, él-
vezte a zenét. Amikor eljöttünk, megmondta, hogy régen a festészetet is kedvelte, de 
amióta csak részleteket tud megnézni szemének gyengesége miatt, nem foglalkozik 
festészettel.” [1925. máj. 18. 8. sz. zsebkönyv.] 

Ami Herrmann elméleti és tudománypolitikai szemléletét illeti, csongrádi előadá-
saiban is hangoztatta, hogy a múlt föld alatti (régészeti) és föld feletti (néprajzi) em-
lékeit válogatás nélkül mind össze kell gyűjteni, és a mai kor Noé bárkájában: a mú-
zeumban elhelyezve meg kell menteni. Előadásain 20-30-40 fő értelmiségi vett részt, 
elsősorban helybeli pedagógusok, s rajtuk kívül egyházi és városi vezetők is. A múze-
um, a monográfia és általában a közművelődés ügyének rövid úton szinte mindenkit 
sikerült megnyernie, hiszen elméleti és gyakorlati téren egyaránt ő járt elöl jó példá-
val. 1924. június 15.-én megalakult a múzeumpártoló egyesület [4. sz. zsebkönyv], 
mely Herrmann közvetlen irányításával 1925. május 18-ára – városi támogatással – 
kimondta a múzeum létesítését. [8. sz. zsebkönyv.] Elkészítették az alapszabályt 
(apám hagyatékából adtam át 1956-ban csongrádi múzeumnak); a polgármester 
rövid idő alatt gondoskodott helyiségről; apám, Krómer és egy helybeli mecénás töl-
tötte be a gondnoki tisztséget, és volt egy múzeumvezetői jelölt is: Farkas Sándor 
szentesi patikus, amatőr régész, akit Herrmann már korábbról ismert, és az illető 
Csongrádon is ásatott. (Szentesről vissza is vitte az előzőleg Csongrádon gyűjtött 
tárgyait.) Farkas kinevezésével fellendült a néprajzi-régészeti gyűjtőmunka, melyet 
Herrmann haláláig, 1926. tavaszáig irányított. Farkast zilált családi helyzete, állandó 
anyagi gondjai gyanúba keverték a csongrádiak előtt, kik a megyei központban lakó 
szentesiekkel szemben különben is fenntartásokkal éltek. Herrmann gondosan utá-
najárt mindennek, a gyanú nem igazolódott. Amíg Farkas állt a csongrádi múzeum 
élén, ő 1926 végén hunyt el, több tízezer (!) tárgy halmozódott fel. Herrmann minde-
nes szemlélete e téren is érvényesült, sokszor felesleges aprólékosságig, ugyanakkor 
aránytévesztés is történt, így pl. a halászat és pásztorkodás tárgyköre nem volt kellő 
súllyal képviselve. Farkas beszámolókat, kisebb közléseket is publikált a Csongrádi 
Újságban, írásai lelkes, romantikus és igazi műkedvelőre vallanak. (A múzeum ügye 
annyira napirenden volt, hogy apám zsebkönyvei a 4.-től a 12. számúig tele vannak 
rövid hírekkel). Mindettől függetlenül, Herrmann csongrádi működéséből a múzeum 
bizonyult a legmaradandóbbnak, még akkor is, ha kettejük halála után a gyűjtemény 
hovatovább gazdátlanná vált, állandóan költöztették, s végül a II. világháborúban 
szét is szóródott. 
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Ha Herrmann Antal idő előtt nem halt volna meg, egyéb kezdeményezései is to-
vább jutottak volna. Alig alakult meg 1924. jún. 15-én a helyi múzeumpártoló egyesü-
let, okt. 25-én – igaz, második nekifutásra – követte a közművelődési egylet meg-
szervezése. [6. sz. zsebkönyv.] Bár apám választmányi tagja lett, az egyesület munká-
jára vonatkozó feljegyzést nem találtam. Ellenben Herrmann talán épp legutolsó 
csongrádi előadását a Polgári körben tartotta, mely „… egy teljes órát késett. A (vetí-
tő-)gép is rossz volt, csak az öreg szellemessége maradt meg, és így jól végződött”, 
olvashatjuk. [1926. febr. 28. 12. sz. zsebkönyv]. A múzeum létesítésével és a közmű-
velődési egylet szervezésével párhuzamosan indult a helyi monográfia tervezése is, és 
hogy már az elején meg ne torpanjon, ismét csak Herrmann vállalta a szinopszis ki-
dolgozását. [1925. máj. 18. 8. sz. zsebkönyv.] 1925. július 5-én 20 főnyi hallgatósággal 
újabb összejövetelt tartottak, de ez a szándék is megtorpant; a szinopszis nem készült 
el, vagy elkallódott. [9. sz. zsebkönyv.] Herrmann nemcsak előadott, szervezett és 
tervezett, hanem szakirodalmat is kölcsönzött, ill. ajándékozott; egy vonatkozó be-
jegyzés: „… ide adta az egyetemi almanachban megjelent műveit, és hozott 3 statisz-
tikai könyvet és 3 újságot.” [1925. október 18. 10. sz. zsebkönyv.] Ahogy megtudta, 
hogy a Csongrádi Újság naptárt ad ki, azonnal átadta egyik írását, melyet „terjedel-
mi” okokból végül mégsem közöltek. [1925. szept. 28. 10. sz. zsebkönyv.]. Nem sokkal 
később apámmal közölte újabb tervét „Dr. Herrmann Antal szegedi egyetemi tanár-
tól levelet kaptam: megindítja német nyelvű folyóiratát” [1925. december 14., 11. sz. 
zsebkönyv.]. Bizonyára az Ethnologische Mitteilungenről van szó, mely azonban 
mégsem indult meg újra.  

A vándor hajlamú Herrmann végleg le akart telepedni Csongrádon: házat, telket, 
sőt földet is akart venni, többhelyt fordult meg telek-, ill. „háztűznézőben”, igyekezett 
pénzt is gyűjteni, de részben a korona inflálódása, részben pedig vételi szándékának 
folytonos megváltoztatása miatt, barátai végül is jobbnak látták terveiről lebeszélni. 
A bizalmas barátság alapján Herrmann többször is kért kölcsönt apámtól, az összeget 
határidőre meg is adta. Apám közvetítésével bort, gyümölcsöt, stb. vásárolt, és vitte 
Szegedre. A kosarat, edényt és egyebet már nem mindig adta vissza. Bozontos szakál-
la miatt gyakran „leette” magát, különben sem kefélkedett, külsejét elhanyagolta. 
Mielőtt valahova mentek volna, apám Tóni bácsi piszkos cipőit kitisztíttatta, ruhájá-
ból a szőrszálakat, pelyheket és leveleket leszedte, egy ízben saját gallérját adta köl-
csön, amit aztán vissza sem kapott; mutatóban egy feljegyzés: „[orvosságot szerzett 
neki]… és visszaadtam azt a gallérját is, amelyet egyszer leszedettem [vele], mert 
nagyon meggyes volt. Tőle még nem kaptam vissza az én galléromat és ételhordó-
mat”. [1925. szept. 21., 10. sz. zsebkönyv]. 

Közismert volt és sok csípős megjegyzésre adott okot Herrmann Antal elhanyagolt 
külseje, laza életvitele. E görbe tükröt maga az érdekelt is szívesen tartotta. Minden-
ki, így ő maga is a cigányokkal való együttéléssel magyarázta ezt a különcséget. Erről 
apámmal sokat beszélgettek, a szóbeli közlések hitelét, Bálint Sándor is megerősítet-
te. E csak részben ismert szóbeli adatok is hozzájárulhatnak a személyes portré telje-
sebbé tételéhez. 

Herrmann Antal brassói születésű, katolikus vallású, német anyanyelvű volt, aki 
azonban több erdélyi és világnyelvet beszélt, a Monarchia híveként is magyarnak 
tartotta magát. Apámtól tudom a következőket: egyszer négyszemközt megkérdezte, 
hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát? Herrmann elővette német versét, mely-
ben hitet tesz magyarsága mellett. Magyarázatul hozzáfűzte, hogy ezt ilyen szépen 
nem tudta volna megfogalmazni magyarul, legfeljebb prózában elmondani. (A verset 
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nem adta át apámnak, magánál tartotta.) Mint a Monarchia híve, fellépett a szerb és 
a román szeparatista törekvések ellen, de a népek igaz barátja volt. Egy ízben még 
kémkedésre is vállalkozott, de ezt apámon kívül soha senkinek nem árulta el. 

1914-ben ő már idős lett volna katonának, de egyszer behívták őt a nagyszebeni ka-
tonai parancsnokságra. Rávették, hogy mint cigányul és oroszul is tudó ember, egy 
vándor – cigánykaravánnal szökjön át az orosz frontvonalon, és derítse fel, indíta-
nak-e támadást? Herrmann a kérésnek eleget tett, jelentését leadta. 

Apám úgy emlékezett, hogy Herrmann a szintén brassói, vele egykorú Wlislockitól 
tanult meg cigányul, ill. önállóan is felkereste a romákat. Egy ízben úgy indult neki, 
hogy előzőleg felkereste egyik barátját, a szamosújvári börtönigazgatót, hogy veresse 
bilincsbe, egyébként toprongyos ruhában, borotválatlanul jelent meg. Amikor barátja 
értetlenkedett, Herrmann megmagyarázta: az nem elegendő, hogy ő tud cigányul, a 
tervében szereplő sátoros vándorcigányok gyanakvók, de a börtönből szökött „társu-
kat” befogadják. Valóban így is történt: együtt vándoroltak, sőt loptak is, döghúst is 
kellett fogyasztania. Amikor csendőrkézre kerültek, Herrmann négyszemközti kihall-
gatást kért, börtönigazgató barátja rövid úton igazolta, s így mindnyájukat szabadon 
engedték. Herrmann figyelt, tanult, de semmit le nem jegyezhetett. Maradt volna 
még, de a „vajda” meg akarta házasítani, már a menyasszonyt is kijelölte számára, 
amikor Herrmann – nős ember lévén – éjszaka végleg megszökött. Hogy „társai” meg 
ne találják, s hogy a tanultakat el ne felejtse, bezáratta magát Szamosújvárott egy 
cellába. Ételt – italt kapott, de csak akkor engedték szabadon, amikor friss feljegyzé-
sét bemutatta. Herrmann egyébként úgy nyilatkozott, hogy a cigánykutató József 
főherceg tudása Wlislockitól és tőle származik, és ők írták a Pallas Lexikon ide vo-
natkozó címszavait is. Tény, hogy József főherceggel sokat és sok helyt voltak tartó-
san együtt. 

A cigányos életformát és lazaságot Herrmann megkedvelte, sőt ravaszul ki is hasz-
nálta. Apámnak és Bálint Sándornak is nevetve mesélte, hogy a Budapest–Kolozsvár 
között hetenként megtett fárasztó úton mindig „biztosított” magának fekvőhelyet: 
levetette cipőjét, és lábának átható bűze valósággal elzavarta szomszédait, s így jól 
kialhatta magát. Apám előttünk is gyakran emlegette, hogy hazulról való távozásuk 
előtt barátja „küllemét” mindig rendbe kellett tennie, Bálint Sándor pedig nevetve 
mesélte, hogy Herrmann ide-oda lépkedve adott elő, s egy-egy fordulónál hangosan 
harákolt, s nagyot köpött a csészébe. 

Azt hiszem, ezek a talán kissé folklorizált különbségek súlytalan apróságok csupán 
és távlatilag már érdektelenek. Herrmann Antal nemcsak követte kora parancsát, 
hanem sok tekintetben meg is előzte azt. Egy személyben egész intézmény volt, s ha 
kezdeményezései nem mind bizonyultak maradandóknak, kétségkívül a magyar 
néprajz klasszikusai között van a helye. 

 
(Apám hagyatékán kívül semmiféle más forrást nem használtam.) 
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Bálint Sándor 

Történetek Herrmann Antalról 

Herrmann Antal az jeles ember volt, az Osztrák-magyar Monarchia huszonegy kö-
tetes munkájának – Közép-Európa vonatkozásában még mindig érdemes megnézni 
– annak volt a magyar résznek a szerkesztője. Vagy legalábbis egy darabig Katona 
Lajos és ő is benne volt. No, elég az hozzá, hogy ez egy brassói szász fiú volt, aki 
azonban szívvel-lélekkel a magyarság mellett tette le a garast. Ez az erdélyi szászok-
nál nagyon ritka volt, mert azok mindig tele voltak gyanakvással irántunk. No és, 
hamarosan, tán 30 éves korában a Pedagógiai Főiskolának, ami a polgári iskolai ta-
nárképzőnek felelt meg Budapesten, akkor még egy volt csak, a német tanára lett. És 
közvetlen kapcsolatba került a József főherceggel. Ja, aztán ő indította meg az Ethno-
logische Mitteilungen aus Ungarn (című folyóiratot). Évnegyedes folyóirat volt, 87-be 
megjelent az 1-2-3. szám, viszont a 4. szám csak 905-be. Közbe folyt a második évfo-
lyam: 88. 1-2-3-4. Egy bohém természetű valaki volt. És képzeljétek el, aki várta, 
hogy bekötesse! Na, és hát olyan vagabund, olyan kóborlós természet volt, ami abba 
az időbe ritkaság számba ment és valahogy kapcsolatba került az öreg József főher-
ceggel, aki a cigányoknak volt nagy barátja. Ő már megpróbálta Bicskén, ahol ugye a 
birtoka volt, letelepíteni őket, házat épített nekik, ősszel beköltöztek a cigányok, na-
gyon hálálkodtak, tavasszal meg világgá ment az egész cigány had. De közbe valamit 
tanult cigányul is. Azt a cigány szótárt, mert van ilyen, a József főherceg neve alatt 
jelent meg, azt jelentős mértékben a Herrmann Antal gyűjtötte össze.  

Én hallgatója voltam neki, majd meglátjátok, ha odakerülünk, hogyan, és azután 
még Solymossy Sándortól, meg még Györffy Istvántól is hallottam egy-egy adatot, 
egy-egy jellemző vonást az ő portréjához. Hát elhatározta, hogy ő tanulmányozza a 
cigányokat. De hát ő igazi cigányokat akart megismerni, s azt hallotta, hogy ilyenek, 
ilyen sátoros cigányok már csak Erdélybe vannak. Hát szépen szabadságot kért, és 
elhatározta erre a munkára, erre a feladatra magát. De hogyan közelítse meg a cigá-
nyokat? Ugye, vigye a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az ajánló sorait, 
vagy mit? Nagyot gondolt, rabruhába öltözött és megvasaltatta magát és úgy csatla-
kozott egy cigány karavánhoz. Azt mondta, hogy most szökött meg a szamosújvári 
fegyházból és a csendőrök a nyomába vannak. Ha istent ismernek, akkor hát mentsék 
meg!  

Hát enné jobb ajánló levél nem kellett! Nem hallottad ezt? Hát ott volt körülbelül 
két, két és fél évig. Megtanult cigányul. Persze, ott nem vehetett elő noteszt meg ceru-
zát, de bámulatos memóriája volt. Ezt megírták 26-ba abba a nekrológba, ami megje-
lent, hogy elolvasott egy könyvet, s mindjárt nekiajándékozta a Néprajzi Múzeum 
könyvtárának, mert már nem volt szüksége többet rá. Na jó. De egy éccakának idején 
megbeszélte egy másik ilyen barátjával, Wlislocki Henrikkel, hogy találkoznak néha-
néha, és ott hirtelenibe elmondott egypár dolgot. Na persze, a Herrmann teljesen 
akklimatizálódott, hát nem lehetett mást csinálni, hogyha tyúkot kellett lopni a falu-
ból és a Tónira került a sor, akkor vette a szatyrot vagy mit és teljesítette a feladatát.  

Ezt persze már biztos a későbbi romantikus legenda szinezte így ki, hogy a vajda 
érezvén a halálát és magához hívta a Tónit, azt mondja, hogy fiam, tégedet úgy meg-
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szerettelek, úgy örülnék annak, ha elvennéd a lányomat és te lennél az utódom itten. 
Hát erre már a Tóni se volt képes, ilyen áldozatra, hát egy éccaka szépen meglépett a 
táborból. És a legközelebbi város Nagyszeben volt. És ott az ügyész volt az egyik osz-
tálytársa. Aki tudta már még a gimnáziumból, hogy milyen garabonciás alak ez, azt 
mondja a Tóni neki, hogy így meg így, tanulmányúton voltam a cigányoknál és mos-
tan szeretném az anyagomat, ismereteimet leírni, papírra vetni, én arra kérlek, hogy 
egy hónapig zárjál be. Lássál el szépen annak rendje módja szerint, hogy én azalatt 
megcsináljam. Hátha gondolod, én szívesen, örömmel teljesítem kérésedet, de én 
mondom neked Tóni, hogy az egy hónap az egy hónap, addig nem jösz ki a börtönből! 
Másnap éktelenül dörömböz a Tóni a börtön ajtón, hogy eresszék őtet ki. Odamegy a 
börtönőr, hogy tanár úr, tessék csak nyugodt lenni, majdcsak elsürög, elforog az az 
egy hónap! Az ügyész barátja meg mindig adta be a papirost meg a tintát, úgy hogy 
kénytelen volt írni. A törzsanyaga a József főherceg szótárának ebből a nagyszebeni 
raboskodásból származik. 

No, de megszokta, mióta ott a cigányok között élt, hogy mindenféle társadalmi 
konvenciót eldobott magától. Állandóan a Teleki térről ruházkodott föl. Én emlék-
szem, hogy 22-be vagy 23-ba, most egy kicsit előremegyek, elgyütt a Tóni Szegedre és 
megjelent ott a Kárász utcán… 

(Szalagcsere, néhány mondat hiányzik!) 
Hát osztán mégis ő volt a néprajznak az első magántanára Magyarországon. A ko-

lozsvári egyetem habilitálta. Hát ő szerkesztette az Ethnologische Mitteilungent, és 
ezen az alapon őneki gyorsvonati szabadjegye volt. A Ferencz József-i korszakban 
minden szerkesztő, akár a kéményseprők lapját szerkesztette, akár a bábaasszonyok 
közlönyét, akármit, az első osztályú szabadjegyet élvezett.  

No, most a Tóni Pesten volt a főiskolán, oszt lement hetenként vagy kéthetenként 
Kolozsvárra. Beült a gyorsvonatba, de – mástól pontosan tudom ezeket az informáci-
ókat; talán jelent nektek valamit Csengery Jánosnak a neve, a klasszika filológiának 
volt a professzora, még Kolozsvárról került át Szegedre, akkor dékán volt – Tóni, 
hogy szabadjegye volt, hát szépen beérkezett volna este Kolozsvárra, ott megaludt 
volna és ment volna az előadásra, de nem akart szállodát fizetni. A vonaton szépen 
elutazott Brassóig. Ott megérkezett éjféltájba, kapott egy ellenvonatot és reggel meg-
érkezett Kolozsvárra és ment frissen és üdén az előadásra.  

No, hát hogy ment az az utazás? Az addig viselt egy Teleki téren vett (viselt) ruhát, 
amíg az leszakadt róla. Ilyet, hogy lábmosás, meg tisztálkodás, nem ismert. Bocsánat 
a hölgyek előtt, azt csinálta, hogy bakancsát levetette este a fülkébe és akkor pillana-
tok alatt a fülke kiürült és ő akkor szépen végigfeküdt és aludt nyugodtan. Az ajtóba 
két cerberusként állította a két bakancsát.  

Akkor azt mondja a Csengery neki, hogy Tóni, hallom, hogy hogy utazol, hát ked-
veskedni akart neki, hogy ha nem szeretsz szállodába megszállni, gyere el hozzám. 
Akkor az egyetemi tanárok nagy urak voltak, öt-hat szobás lakáson alól nem nagyon 
adták, és hát jó, megköszöni a Tóni – nagyon szellemes társalgó volt, tartotta a társa-
ságot, beszélt, minden – eljött az ideje mégis a lefekvésnek, bevitték, bevezették a 
szobába, Tóni ruhástól, szöges bakancsostól belefeküdt a tiszta ágyba. Reggel korán 
elment már, koránkelő volt és hát a szolgáló szalad a Csengerynéhöz, hogy mi történt, 
hogy a vendég úr hogy tönkretette az ágyat. Többet nem a hívta a Csengery sose és 
akkor zónázott a Tóni tovább Budapest – Kolozsvár – Brassó. 

Neki köszönhető tulajdonképpen a Néprajzi Társaság megalakítása is. Ő agitált. Ő 
a társaságnak eredetileg ezt a nevet akarta adni, hogy Magyarországi Néprajzi Társa-
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ság. S akkor abba belevette volna az összes nációit. Az első – második évfolyamot (az 
Ethnographia folyóiratnál) biztosan ő szerkesztette, és ott még a fiumei olaszokról is 
van benne tanulmányt. De ez tulajdonképpen egy nagyon modern koncepció volt, az 
interetnikus kapcsolatoknak a felismerése. És akkor jött a soviniszta Herman Ottó, a 
másik Herman, egy n-vel, közbelépett, hogy Magyar Néprajzi Társaság legyen.  

Ez Budapestről lekerült valahogy… a trianoni szerződés közbejött, akkor, már nyu-
galomba is jutott és volt egy barátja neki, Katona Imre állatorvos, a Katona Imre 
néprajzos kollegánknak az édesapja. És akkor ő látta, az öreg Katona Imre vendégül. 
Nem tudom, hogy hol és hogy ismerkedett meg vele, no elég az hozzá, hogy beköltö-
zött Szegedre és a régi jogon a magántanári előadásait elkezdte. De ilyen fantasztikus 
körülmények közt, ahogy már mondtam. Szegény már nem látott, így tudott csak 
olvasni (egész közel hajol a papírhoz). De azért nagyon lelkesen magyarázott. Talán a 
legoriginálisabb emberek közé tartozik, akiket valaha is megismertem. De az leírha-
tatlan volt a megjelenése, cukros sprágával (megkötött nadrág), lógós fűzőjű 
bakkancsa, meg a köpködéseivel. 

Már nem papírosról (beszélt), nem összefüggő előadást (tartott), no, kérem, hát 
nem tudom én, amikor a cigányoknál jártam… Alapított egy Erdély című folyóiratot 
is, de az is rá vall, hogy nem tudott megerősödni, nem vette komolyan. És akkor elha-
tározta egyszer, hogy megválik a tudományos pályától. És van ottan Kalotaszegen egy 
Jegenye nevű hely, kis lokális jelentőségű fürdőhely volt. Hogy ő azt a fürdőt felvirá-
goztatja, hogy majd ottan lesznek vendégek, satöbbi. Hogy akkor mindenféle hivata-
los állami hivatalnoki kötelezettségtől szabadul. Akkor kezdtek Kalotaszegre járni a 
Körösfői Aladárék, akik a magyar szecessziót akarták kialakítani – és belebukott. 
Aztán később… de mindig spekulált valamin. 

Később Vácon megvett egy nyomdát, hogy ő nyomdász lesz. És Kálmánnal (Kál-
mány Lajos) régi kapcsolatba volt és rábeszélte Kálmánt, hogy a Hagyományok című 
mesegyűjteményit ott jelentesse meg nála. De az az első kötet tele van hibával, az 
egyik legrosszabb magyar kiadás. Úgyhogy a Kálmán méltán haragudott meg rá, mert 
a Kálmán egy kicsit bele is segített a pénzivel annak a nyomdának a megvásárlásába. 
Persze a pénze elveszett, nem jelent meg a második kötet, azt már itt egy szegedi 
nyomda adta ki.  

Családja volt neki. Azt hiszem két családja volt neki. Remélem, nem akarok zsidó-
kat megbántani, de szóval elvette Pesten egy zsidó órásnak a lányát. Azt mondják, az 
a Koch Sándor, az a mineralógus, ásványtanász Szegeden még ismerte, mert az apja 
ott volt a főiskolán tanár, hogy végtelenül kedves teremtés volt. Hát a Tóni 
luteránusnak született, ez meg zsidónak. És ez a lány azt mondta, hogy ő mennyire 
szeretné, hogy olyan fényes keretek között történne az esküvőjük, mint ahogy a kato-
likusoknál van. Azt mondja a Tóni, sebaj, katolikusok leszünk. Áttértek mind a ketten 
a katolikus vallásra. De két gyereke maradt neki. De azok nem lettek… Nyilván nem 
törődött a gyerekeivel. Az asszonyra maradt a nevelésnek a gondja. Hát ilyen vót a 
Tóni barátom. 

A Nopcsáról (báró Nopcsa Ferenc) is van egy történetem. 38-ba jártam életembe 
először Erdélybe. A felségemmel voltunk, olyan erdélyi körutazást csináltunk, csak 
hat helyen lehetett kiszállni, nagyon takarékoskodni kellett a hellyel. Kiszálltunk elő-
ször Kalotaszegen, majd Kolozsváron, és akkor bementünk az akkor román igazgatás 
alatt álló Néprajzi Múzeumba. Hát ott megszólalok magyarul, ott egy fiatal 
múzeológus, azt hittem, hogy tud magyarul. Hát nem tudott, vagy nem akart beszél-
ni. Már éppen jönni akartunk el, a feleségemmel pár szót váltottunk és akkor lépett 
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be egy úr, mint később kiderült, a Vuia Romulus. Tudjátok a nevit, a Gunda az szoro-
sabb kapcsolatba volt vele. Ilyen tárgytörténész volt az is inkább. Hát tökéletes ma-
gyarsággal beszélt, bánáti román és zentai gimnáziumban érettségizett, felkerült 
Budapestre, elvégezte az egyetemet a Teleki Pálnak a korosztályával együtt. No, és 
hát mikor a Vuia jött, hát kérem, tessék bejönni, szépen végigvezetett minket és hát 
megköszöntük a szives jószolgálatot. Abba maradt a dolog. Megálltunk Marosvásár-
helyen, aztán Brassóba egy vasárnap értünk oda. Hát a főtéren ott kit látunk, de is-
merős valaki, hát a Vuia volt, megismert ránk köszönt. Akkor újra találkoztunk, meg-
hívott vacsorára. Akkor elég sokáig elbeszélgettünk egymással. Hát azt mondja, ké-
rem én magyar időkbe a báró Nopcsa Ferenccel voltam jó kapcsolatba és hát elhatá-
roztuk, hogy a havasi juhászatot tanulmányozzuk. Valahol ott fent a Retyezátban. 
Éppen úgy csináltak, mint a Herrmann Tóni, beöltöztek. Felvette Vuia is, meg a báró 
úr is azt a vastag zsíros gatyát, amelyik talpon is megállott, úgy ki volt készítve, hogy 
a bolhák ne csípjék, ez a magyaroknál is megvolt különben, ez a faggyúzás, és hát 
szépen mentünk, mint afféle munkátlan juhászlegények, kerestünk ugye kenyeret. 
Fölértünk egy havasi esztenára, na és akkor azt mondja, estefelé volt, a juhásznak a 
felesége meghívott bennünket, éppen megfejt, és abba a pendelszerű, zsákból varrott 
szoknyába, rátette egy ilyen kupára azt a szoknyát és azon átszűrte a tejet. És azt 
nyújtota a jövevényeknek. Hát azt mondja, egymásra néztünk, hogy hogy kell ezt 
meginni, hogy kell lenyelni. Hát aztán egyet gondoltunk, áldozatot kell a néprajzért 
hozni és hát leöntöttük magunkba. Aszongya, csak a kezdet volt a nehéz. Valami két 
hónapig ottan juhászlegénykedtünk. No, mostan aztán mikor eléggé kitapasztalták, 
kitanulmányozták a dolgokat, akkor szépen legyüttek, leereszkedtek a havasokból 
Herkulesfürdőnél. De ugyanabba a pakulár öltözetbe, bocskorba, gatyába. No, azt 
mondja a Nopcsa, megtréfáljuk a vasutat. Ott Herkulesfürdőn, vagy Orsován válttat-
tak két első osztályú vasúti jegyet Budapestig. És úgy azon piszkosan, oda beültek a 
fülkébe. Hát megvolt a jegy, nem lehetett őket letessékelni a vonatról. A vonat már el 
is indult. Hát kérem, most bemegyünk az étterembe, valamit eszünk vagy egy feketét 
megiszunk. És hát azok is néztek nagyon, és akkor Nopcsa tekergette a lábán a kapcát 
és onnan előhúzott egy ezerkoronást. És avval fizetett a főpincérnek. A főpincérnek 
gyanús volt, Karánsebesen mindjárt értesitette a lugosi rendőrséget, hogy itten vala-
mit baj van. És hát felszállott egy rendőri különítmény és akkor a Nopcsa – az édes-
apja az Erzsébet királynénak volt főudvarmestere – igazolták magukat. A rendőr 
mentegetődzött. Aztán elhatároztuk, mondja, hogy adjuk az előkelőt, németül meg 
franciául beszéltünk. Aztán hallgatták azok az utasok, hogy milyen műveltek Ma-
gyarországon a pakulárok, a legmodernebb irodalmi problémáról beszéltek! 

A Nopcsa az első világháború alatt, ezt valaki mesélte, kéme volt a magyar-osztrák 
hadseregnek. Tökéletesen beszélte a nyelvüket (a románt). Ilyen havasi pásztoroknak 
az álruhájába tájékoztatta a hadvezetőséget a románoknak a szándékairól. Először 
nem akarták elhinni Budapesten, hogy Románia beszáll hadba ellenünk, de hát aztán 
sajnos mégis bekövetkezett.  

Hát így társalogtunk, így (Vuia Romulus-szal). Mondom neki, hogy szeretnénk – 
akkor Spanyolországon kívül a leggazdagabb Greco-képtár Bukarestben volt. A ro-
mán király meg királynő nagy műbarát volt. Károly, az első román király és mondtam 
ennek a Vuia-nak, hogy kérem, ezt úgy szeretnénk, ezt a Greco képsorozatot megnéz-
ni. Azt mondja, kérem, én adok egy kérést, a képtárnak az igazgatója, az a királyi 
palotába volt, nekem jó barátom, magyarul is tud, hát rendkívül sok magyar tanult-
ságú ember volt ott, éppen úgy, mint Jugoszláviában is a legmagasabb állami hivata-
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lokba, hát örültünk. Még tán most is megvannak azok az ajánló sorok, hát hétfőn 
reggel… ki akartunk szállni még Sinaia-ban is, gyönyörű alpesi táj, hát addig el is 
jutottunk, de akkor már benne volt a reggeli újságokba, hogy meghalt a román ki-
rálynő, a Mária, aki hát kitűnő asszonyi diplomáciával nagy szolgálatokat tett a Nagy-
Románia gondolatának. Úgyhogy ott ragadtunk Sinaiaba, mert mindent bezártak. 
Sose felejtem el, a királyné föl volt ott ravatalozva, annak a kastélynak a kápolnájába, 
hogy az úgy ki volt díszítve, mintha egy 25 éves lett volna és akkor hallottam, hogy ez 
Romániában sűrűn előfordul, hogy kifestik a halottaknak az arcát, hogy ezt a halálos 
sápadtságot elűzzék. Hát ilyen dolgok. Nagyon érdekes volt. 

Aztán még ugyanezen az utazás alatt összegyülekeztek Kolozsváron ezek az írók, 
Kós Károly, a Tamási Áron, Nyírő, meg kik, s ugyanakkor volt egy írói megbeszélés, s 
ott voltak a szász írók is. Meschendörfer, annak egy érdekes regénye jelent meg Ko-
rona címen, a Kós Károly fordította, ez néprajzi szempontból is nagyon tanulságos. 
Aztán egy Folbert nevű, aki főleg ilyen szász nyelvjárási kutatással foglalkozott, 
egyébként a budapesti Eötvös Kollégiumnak volt a tagja, jól beszélt magyarul, Med-
gyesen lakott. Ott egy kicsit beletekintettem (a szász életbe). Egy rokonszenves valaki 
volt és hát aztán ottan elbeszélgettünk ilyen szász dolgokról is, nagyon benne volt az 
ilyen nyelvjárási kutatásba. Salzburgba meg is jelent a munkája. Ezt a munkát aztán 
nem láttam már.  

Érdekes dolgok ezek, talán túlságosan személyesek ezek, de mégis van valami ér-
dekesség bennük. Szeptemberben meghívott a veszprémi múzeum, hogy tartsak ott 
egy előadást a szakrális néprajznak a kérdéseiről. Lackovits Emőke intézte nagyon 
kedvesen, igazán nagyon rokonszenves valakit ismertem meg benne. Az előadás után 
azt mondta, egy barátom vitt el, hogy menjünk el hozzájuk, hogy megkínálnak vala-
mivel, ahogy ilyenkor szokás. És fölmentünk. És azt mondja, tetszik látni ezt a köny-
vet? Tamási Áron: Ragyogó csillag, az a könyve, tessék kinyitni. Az volt beleírva, Bá-
lint Sándornak szeretettel Tamási Áron. Most kérlek szépen, törtem a fejemet, ez 41-
42 táján került oda. Azt mondja az ura, hogy antikváriumba vásárolta. De ezt úgy 
képzelem el, hogy a Tamási odaadhatta valakinek, hogy juttassa el hozzám és ez vagy 
meghalt, vagy megszorult, a könyveit adta el. És az antikváriumba ezt emelte ki, úgy 
hogy a latin mondja: Habent sua fata libelli. Talán még tanul valaki latint közületek. 
Nagyon meglepett, vagy úgy, hogy elfelejtette az illető közvetíteni, a Tamási nagyon 
megbízott benne, vagy ő halt meg, s ott feküdt a könyv és kiárusították a könyvtárat.  

Tamásival személyes kapcsolatom volt. Még a Benedek Elekkel is találkoztam ak-
kor. Akkor ünnepelte a házasságának az ötvenéves évfordulóját, az aranylakodalmat 
és akkor hát mondták ottan neki, hogy mesélje már el Elek bácsi ennek a magyaror-
szági embernek, hogy hogy volt az az aranylakodalom. Azt tudjátok, hogy hogy tör-
tént, a Benedek Elek meghalt, nagyon szerették egymást (a feleségével), és akkor 
akkor ennek a Benedek Istvánnak, aki írogat mostan, orvos, gyerek volt még, mondja, 
hogyhát Pistukám, hozzál egy pohár vizet nekem. S akkor abba mérget tett bele, meg-
itta, azonnal meghalt. Az ura után.  

No, hát hogy volt ez az aranylakodalom? Hát tudják, amikor elmentem lánykérőbe, 
a kézfogó megtörtént, hát ugye finom csirkesült volt, és akkor azt mondja a menyasz-
szony, meg a menyasszonynak az anyja, hogy egye kedves, finom mellehús! Hát per-
sze mint afféle vőlegény, nem is tudta jóformán, hogy mit eszik, csakhát megillető-
döttségibe ette a mellehúst, és úgye finom? finom. És aztán a felesége mindig a 
mellehúst rakta oda neki. Most elkövetkezett az aranylakodalom. Azt mondja a Be-
nedek az asszonynak, hogy kedvesem, engedje meg nekem, hogy combját is ehessek, 
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mert azt jobb szeretem sokkal, mint a mellehúst, de nem akartam mondani. Erre 
megszólal a felesége, hogy hát én meg a mellehúsért voltam oda! Hát ez ugye a szere-
tetnek olyan magas foka! 

 
(Beszélgetés a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum irodájában 1979. október 

25-én. Lejegyezte és közzéteszi Barna Gábor.) 
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A TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

1998. november 13, péntek, 11–14 óra 
Dr. Gaál György (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár) 

Herrmann Antal és a Ferenc József Tudományegyetem 
Dr. Palládi Kovács Attila (MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest) 

Herrmann Antal a néprajz intézményesüléséért 
Dr. Péntek János (Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kolozsvár) 

Herrmann Antal és Kalotaszeg 
Dr. Voigt Vilmos (ELTE Folklore Tanszék, Budapest) 

Herrmann Antal és a magyar zenetudomány 
Dr. Katona Imre (ELTE Folklore Tanszék, Budapest) 

Visszaemlékezések Herrmann Antalról 
Tóthné Igó Zsuzsánna (ELTE Folklore Tanszék, Budapest) 

A turistaság és a népviselet Hermann Antal javaslataiban és napjainkban 
 

Helyszín: Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkara Kolozsvár, Magyar Nyelv 
és Kultúra Tanszék, D. Popovici terem 
 

1998. november 14, szombat 
Kirándulás: Válaszút (Kallós Zoltán Múzeuma) – Boncidai Bánffy-kastély – 
Magyarfenes  
 

KÉPEK A HERRMANN ANTAL EMLÉKÉRE (1998. NOVEMBER 

13–14) MEGRENDEZETT TUDOMÁNYTÖRTÉNETI 

KONFERENCIÁRÓL 
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