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Laudatio Vekerdi László Magyar Örökség kitüntető elis-
meréséhez1 (részlet)
Vekerdi László tanár urat az 1966/67-es tanévben, az 
ELTE magyar-népművelés szakos hallgatójaként is-
mertem meg. Nekünk, harmadéveseknek heti négy 
órában tartott előadásokat. Tárgya a fi zika lett volna. 
Ő azonban ennek ürügyén rendkívül szuggesztív ha-
tású szabadelőadásokat tartott a a kultúra és a civilizá-
ció nagy kérdéseiről: a középkor félreismert világától 
kezdve Bolyai Üdvtanán át Pascalig. Galilei vitáit és 
Németh László életművét elemezve foglalkozott úgy-
szólván mindennel: a minőségromboló hatalmi politi-
kától a magyar tudományig és az oktatás kártékony, 
feudális szerkezetéig, a mikrobiológiától a kiberneti-
káig volt mit mondania a világról… Nagyon sajná-
lom, hogy korabeli jegyzeteimet nem őriztem meg, 
így csak emlékképek élnek bennem a vehemens nép-
művelőről, aki az egyetemi katedrán szaggatottan be-
szél, rendkívül okosakat mond, mindenhez ért, s néha 
úgy hadonászik és prófétál, hogy borzong tőle a há-
tunk. Feledhetetlen hatással volt mindannyiunkra…

Vekerdi László akkoriban – a hetvenes évek ele-
jén – vállalta, hogy a „Magyarország felfedezése” 
sorozatban szociográfi át készít a magyar kutatásról 
és kutatókról, amikor első munkahelyemen, a MTA 
Tudományszervezési Csoportjában – hasonló témá-
ban – az első komoly feladatomat kaptam. Társnak 
hívott a kutatómunkára, amit boldogan vállaltam. 
Kezdetben a látogatások előkészítését, az időpontok 
egyeztetését bízta rám. (Neki otthon telefonja nem 
volt, kérvényére évtizedekig nem válaszoltak, vagy 
csak nemleges választ kapott. Én viszont munkahelyi 
feladatként szervezgettem útjainkat.) Másfél év alatt 
több mint félszáz kutatóhelyen jártunk országszerte. 
Egyéni és csoportos interjúk keretében, mintegy ezer 
kutatóval konzultálva készítettük el a magyar tudo-
mány látleletét, amelyet 800 oldalas kézirat formá-
jában, 1972. őszén, adtunk át a Szépirodalmi Kiadó-
nak. A megírt anyagnak talán egy tizede volt az én 
munkám, Ő mégis ragaszkodott hozzá, hogy szerző-
párosként szerepeljünk. Akkor még nem tudhattuk, 
hogy a tudományos világ felfedezése bajjal jár, „Kuta-
tómunkások” című könyvünk pedig kiadhatatlan.

Egy évtizeddel később, Andrej Tarkovszkíj fan-
tasztikus fi lmje, a Sztalker láttán idéződött föl ben-
nem ismét az élmény, amelyet Vekerdivel együtt 
– a tiltott „Zóna” rejtélyeit fürkészve – másfél éves 
közös munkánk során átéltem. Szellem- és jellem-
formáló hatással volt rám. Ha megnézzük életútjuk 
alakulását, nyomon követhető, hogy tudós-partne-
reink jórészét sem hagyta érintetlenül e találkozás.
1 Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Díszter-
mében 2004. december 18-án tartott díjátadó ünnepségen.

A Tanár Úr akkor már – az általa indított nép-
szerű „Gyorsuló Idő” sorozatból is kitagadva – Sár-
kánynak becézett sárga Wartburgján Somlószőlősre 
járt, a Judit asszony által is kedvelt, frissen vásárolt 
kis birtokukra. Könyvekből és derék szomszédai-
tól tanulva sikerrel sajátította el a szőlőművelést és 
a somlai bor kezelésének fortélyait.

Útjaink elváltak, de mindmáig a legfontosabb szel-
lemi támaszom maradt. Ahogy látom, nemzedéktár-
saim jórészének s az ifjabb korosztálynak is. Bizonyá-
ra lenyűgöző műveltsége és olthatatlan tudásszomja 
teszi, hogy szellemileg fürgébb maradt kortársainál, 
tanítványainál. Pörös száját sem fogja be, dohog a vi-
lág romló állapotán. Elhárította volna e kitüntetést is. 
Számára valószínűleg minden díjnál nagyobb elisme-
rést jelentene, ha megfogadnák tanácsait azok, akik 
tehetnének valamit az ország és helyzetünk jobbítása 
érdekében: többet áldoznának a könyvtárra, az okta-
tásra, mint a politikára. Több fi gyelmet fordítanának 
a közbiztonságra, az elesettek, a szegények föleme-
lésére, mint a gazdagodásra és a privatizációra, vagy 
legalább ne rombolnák, hanem segítenének fölrázni a 
nemzet alvó lelkiismeretét, önbecsülését gyarapítva.

Vekerdi László évtizedek óta ezt teszi. Tanulni 
kell tőle minden felelős magyarnak!
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