
annak közelében található látnivalók ismertetéséről sem feledkezett meg, amint azt Sopron és a mag\'ar 
Alpok (Bp., 1911.) valamint Sopron és környékének kis kalauza (Sopron, 1913.) című munkái is bizo-
nyítják. A sorozattá terebélyesedő kalauzok írásába idővel más szerzők is bekapcsolódtak, ám a szer-
kesztők nevei nyomán mint „Thirring - Vigyázó" kötetek váltak fogalommá. 

Az MTA 1902-ben levelező, 1926-ban - nyugalomba vonulásának évében - rendes tagjává válasz-
totta. A Nemzetközi Statisztikai Intézet 1903-ban meghívta tagjai sorába, a Magyar Statisztikai Társa-
ság pedig (1925-31 között) elnökévé választotta. Több tudományos kiadványsorozatot indított el itthon 
és külföldön egyaránt. Publikációs tevékenysége idős korában sem lankadt. Látásának megromlása el-
lenére 1937-ben saját kiadásában megjelentette Magyar László Afrika-utazónkról szóló alapvető mű-
vét. Magyarország népessége II. József korában című dolgozata pedig 1938-ban akadémiai elismerés-
ben részesült. Sokoldalú és tevékeny munkásságáról teljes képet adni természetesen nem egy rövid 
megemlékezésben, de egy rövid könyvben is lehetetlen lenne. 

Thirring Gusztávnak 80 év engedélyeztetett a létezésre! Békességgel tűrt, hosszú szenvedéssel járó 
betegsége hetven évvel ezelőtt, 1941. március 31-én gyűrte le végleg. Budapesten, a Farkasréti temető 
halottasházában megtartott búcsúztatását követően szülővárosa, Sopron evangélikus temetőjében he-
lyezték örök nyugalomra. 

Polgárdy Géza 

Bányai János, a székelyföldi építő 
Bányai Jánost 197l-es nekrológjában a sepsiszent-

györgyi polihisztor Kónya Ádám - ő sincs már köz-
tünk - művelődéstörténetünk erdélyi nagy személyisé-
gének nevezte, a romániai magyar szellemi élet olyan 
kiemelkedő egyéniségei mellett jelölve ki helyét, mint 
Kós Károly vagy Kelemen Lajos. Csutak Vilmossal 
egészíthető ki a sor, a Székely Nemzeti Múzeum igaz-
gatójával. Bányai geológus volt, tanár, lap- és kiad-
ványszerkesztő, közösségének fáradhatatlan szervező-
építője. Idézze itt alakját két rövid, személyes történet. 

Életrajzírói mindeddig nem emlegették az 1947-es 
nyugdíjazása utáni pedagógiai pályáját. Róth András is 
csak azt a jellemző mozzanatot irja le, hogy a székely-
udvarhelyi állami ipari líceum vezetésével bízták vol-
na meg, de valami testhezállóbb, nem adminisztrációs 
feladatot kért. Édesapámat 1950 szeptemberében he-
lyezték ki, egyenesen a képző padjaiból, az akkor már 
mezőgazdasági középiskolává átszerveződő, a szé-
kelyudvarhelyi várban működő tanintézménybe. Fejér 
Mihály igazgató bevezette a tanáriba és bemutatta, 
mint új kollégát. Az asztaltól egyvalaki állt fel, egy 
öregúr, mosolyogva elébe jött az ajtóig és rákérdezett: 

Hová való vagy, ecsém? Hérmányba - felelte 
apám. - Ott én sokat dolgoztam tette otthonossá a hangulatot a kezdő pedagógusnak egy kedves nyug-
tázással Bányai. 

A másik történet ma is élő anekdota, legutóbb pár éve jegyezte le újra a bodvaji ásványkülönleges-
ségről Pápai Gábor, erdővidéki erdészkirándulásukat követően, a nemrég búcsúztatott Antal Jenő baróti 
erdészt idézve: ,.Bányai János professzor nevezte el dobostorta-opálnak a megdöbbentő hasonlóság 
alapján, melyet a kőzet rétegeződése és színe minden kétséget kizáróan bizonyít. Az elnevezést a 
székelyföldi származású tudós dr. Pávai Vajna Ferenc ellenezte, és megüzente Bányainak, hogy ezért a 
konvhaelvűségéért »még számolnak«. A számolásra 1934-ben, Székelyudvarhelyen került sor. Az anek-
dota szerint egymás mellé tették a közetet és a felszeletelt dobostortát. Pávai professzor - eldöntendő a 
kérdést mit sem sejtve, a közetet emelte a szájához, és abba harapott bele. így aztán jóváhagyta az 
elnevezést". 

17 



Bányai János százhuszonöt éve, 1886. november 6-án született Kézdivásárhelyen, Binder János és 
Szotyori Ilona gyerekeként, és november 22-én János Tivadar névre keresztelték. Csak 1905-ben ma-
gyarosította Bányaira a családnevét. Tanulmányait szülővárosában, majd Kolozsváron és Budapesten 
végezte. Tanári képesítéssel több helyen dolgozott, Abrudbányán Trianon előtt, Székelykeresztúron 
utána, majd 1931-től Székelyudvarhelyen. 

Abrudbányán szemléltetőeszközeire és iskolai gyűjteményére felfigyelt Lóczy Lajos és Papp Kár-
oly, ezért a magyar Földtani Intézet tanulmányútra küldte a Jénai Egyetemre (1912-1913), majd a Ber-
lini Bányászati Akadémiára (1913), ahol az érctelérek mikroszkopikus vizsgálatában szakosodott. 
1914-ben jelent meg a barót-ajtai barnaszénterületről készült munkája, ekkor Lóczy az Intézet külső 
munkatársának is meghívta. 1921-ben viszont a román Geológiai Intézet külső munkatársának kérte fel 
Ludovic Mrazec. 1926-ban a Hopkins Marine Intézet meghívására kaliforniai sósvizeket is tanulmá-
nyozhatott, de az impériumváltások nem adtak lehetőséget szakintézményi karrierre a népéhez, földjé-
hez ragaszkodó kutatónak. 

Szülőföldjére még az észak-erdélyi rövid, 1940-1944-es „magyar világban" sem kapott állami tá-
mogatást a Keletmagyarországi és Erdélyrészi Fürdők Szövetségének égisze alatt 1941-től egyedül 
szervezni próbált, 1942-től Orbán Balázs nevére keresztelt Borvízkutató Intézetéhez, a székelyföldi 
borvízkataszter és borvízmúzeum megteremtéséhez. A név mindazonáltal emblematikus: Bányai élet-
pályáját ez a két hiány határozta meg: a vágyott székelyföldi szakintézményé és Orbán Balázs Székely-
föld-monográfusi munkájának folytatásáé. 

Élete során nem egyszer támadta méltatlanul politikai konjunktúralovag, vagy kicsinyelte le elefánt-
csonttoronyból a saját munkáját szerencsésebb környezetben végezni tudó kolléga. Ha módja volt rá, 
megválaszolta, de főleg azzal, hogy végezte tovább a dolgát: egyszemélyes intézmény mindenesként is 
fáradhatatlanul munkálkodott, minden alkalmat megragadva arra, hogy szövetségest, munkatársat is 
bevonjon maga mellé kitűzött feladataihoz. 

A Székely Nemzeti Múzeummal már abrudbányai éveiben kapcsolatba került. 1928-tól bedolgozó 
munkatársa lett és együtt, külön, majd ismét együtt keresték annak lehetőségét, hogy miként adhatnák 
ki újra Orbán Balázs lassan hozzáférhetetlenné váló főművét, a Székelyföld tudományos kutatásának 
jelképét, hogyan egészíthetnék azt ki vagy valósíthatnák meg a terület korszerű regionális monográfiá-
ját. A múzeum 1929-es kiemelkedő tudományos értékű emlékkönyve lustra volt, erőforrásaik felméré-
se, az érdekelt szakembereké és az addigi szakirodalomé, magas becsvágyú előmunkálata egy átfogó 
regionális kutatóprogramnak. 

Folytatásnak a Székely Múzeum című szakfolyóiratot tervezték, de az Erdélyi Múzeum kolozsvári új-
raindulásával munkatársak nélkül maradtak. Bányai ekkor pragmatikusan, a helyi adatgyűjtési lehető-
ségek azonnali kihasználására elindította saját, kisebb igényű folyóiratát, a Székelységet, amely egészen 
1944 júliusáig megjelent. így született meg ez a kuriózum kincsesbánya és mellékleteként 1933— 
1938-ban az álmodott monográfia földtani része, Bányai főműve: A Székelyföld természeti kincsei és 
csodás ritkaságai, majd 1939-1940-ben annak néhány fejezetnyi folytatása is. 

Az 1929-es sepsiszentgyörgyi emlékkönyvre épített másik vállalkozása is a múzeummal közös ma-
radt: az 1934-1939-es, évente megrendezett „székelyföldi kutatóutak" lényegében a második magyar 
komplex regionális kutatóprogram, melyet Lóczy Lajos első világháború előtti Balaton-kutatása ihlet-
hetett, és melyet aztán csak 1962-től követett a harmadik, a bakonyi. Bányaiék interdiszciplináris kuta-
tóútjain az erdélyi magyar tudomány elitje adott egymásnak rendszeres találkát a múzeum szervezésé-
ben és javára, de a fiatalabb generációk és a helyi érdeklődők bevonásával ez egyben az elit utánpótlását 
célzó képzés is volt, az akkor elképzelhető legszínvonalasabb magyar szabadegyetem. Kapcsolata ezt 
követően sem szakadt meg a regionális szakintézménnyel. A „magyar világban" a Székely Nemzeti 
Múzeum Közleményeinek ötletgazdája volt, 1945-től igazgatóválasztmányi, majd az 1949-es államosí-
tás után „nagymunkakollektíva"-alelnöke lett, és külső munkatársként számolt be 1957-ben is újabb 
székelyföldi monográfiájáról, A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincseixö\ a múze-
umnak. Még 1959-ben is a sepsiszentgyörgyi intézménnyel szervezte a székelyföldi múzeumoknak egy 
végül politikai okokból ellehetetlenült, közös évkönyvét. 

Bányai János negyven éve hunyt el, 1971. május 13-án. Életrajza és életmüve ma sincs kellőképpen 
feldolgozva, de az utóbbi másfél évtizedben több örvendetes lépés történt ennek érdekében. Hagyatéka 
nagyrészt Székelyudvarhelyen található, a Haáz Rezső Múzeumban, és az ehhez tartozó szejkefürdői 
Székelyföld Ásványvíz- és Fürdőmúzeuma Bányai ásvány-, kőzet- és kövületgyűjteményének kiállítá-
sával is tiszteleg Székelyföld geológusának emléke előtt. A város egyik szakközépiskolája viseli a ne-
vét, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bányai János-díját nevezte el róla. 
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A Székelyföldi Geológus Találkozó, amelyet az ő szellemében szerveznek évente, 2009-ben ugyan-
csak Székelyudvarhelyen, Bányai János Emlékkonferenciaként emlékezett meg róla. Ennek alkalmával 
Laczkó György, a helyi Tamási Áron Gimnázium igazgatótanára, és Tóth Attila, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi Tanszékének munkatársa tekintették át a 
múzeumban található földtani hagyatékát. A konferencia kiadványában Wanek Ferenc a tudós kimerítő 
szakirodalmi jegyzékét közölte, és az azóta megszületett székelyföldi borvízkataszterben játszott szere-
pét is tudatosította ez alkalommal dolgozat. 

Bányai munkásságát, főleg annak intézményes hátterét illetően Sepsiszentgyörgyön, a Székely 
Nemzeti Múzeumban is folyamatban van a vonatkozó levelezés és egyéb dokumentumanyag feldolgo-
zása és közzététele. Az ide tartozó Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum pedig 1997-es emlékkönyv-
ében adózott tanulmányokkal a város jeles szülöttének. 

(Itt köszönöm meg Zepcczaner Jenő nyugalmazot t múzeumigazgatónak a Bányai Jánost 
ábrázoló fényképet , Kocs János csa ládkuta tónak a kézdivásárhelyi anyakönyvi adatokat . Pa-
pucs Andrásnak a 2009-es Bányai-konferenciáról való tájékoztatást . ) 

Boér Hunor 
Irodalom: Bányai János: „Hová lett a híres Korond-flirdö és a korondi borvíz?" és Finumvegyes. Székelység, 

1942/3-4, 30-35, 36-37. - Gulyás Pái. Bányai János. In: Magyar írók élete és munkái 11. Bp.. 1940. 278-279. -Kó-
nya Ádánr. Dr. Bányai János (1886-1971). Földrajzi Közlemények 1971/2-3, 235-236. - Kisgyörgy Zoltán: Bányai 
János tudományos munkássága. In: Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára. Sepsiszentgyörgy. 
1997. 105-114. Lénárt Anna: Százhuszonöt éves történetek. In: Orbán Balázs: Kiegészítések A Székelyföld leírásá-
hoz I. Háromszék. Sepsiszentgyörgy, 9-29. - Erdészeti Lapok 1994/11. 335. - Róth András Lajos: Bányai János, a 
tanár és lapszerkesztő. In: Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára. Sepsiszentgyörgy, 1997. 
115-133. Wanek Ferenc: Bányai János emlékezete. Bányai János Emlékkonferencia (XI. Székelyföldi Geológus 
Találkozó), Székelyudvarhely, Tamási Áron Gimnázium, 2009. október 22-25. (Agora Füzetek 4.). - Wolf Tamás: A 
székelyföldi kutatóutak (1928-1940). Acta (Siculica) 2000/2 (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum százhu-
szonöt éves jubileumára 2). 2002. 39-86. 

A Kárpátoktól a Balkánig 
Emlékezés Gunda Bélára 

Száz esztendeje, 1911. december 25-én az erdélyi Temesfuvesen született a XX. századi magyar 
néprajzkutatás meghatározó személyisége, legsokoldalúbb kutatója, fáradhatatlan terepmunkása, a 
néprajztudomány iskolateremtő professzora. Geológusnak készült, ezért tanulmányait 1930-ban a bu-
dapesti Közgazdasági Egyetem földrajz-kémia szakán kezdte meg, ami mellett a Bölcsészettudományi 
Kart is látogatta, ahol albán és szláv nyelvészetet, őskori régészetet, Németh Gyulánál turkológiát, 
Györffy Istvánnál néprajzot hallgatott. Gyakran megfordult a Néprajzi Múzeumban, ismeretséget kö-
tött Bátky Zsigmonddal és Madarassy Lászlóval, így korán közel került a népi tárgykultúrához. Nagy 
hatással volt rá Teleki Pál, aki a táj és az ember kapcsolatára, valamint a Balkán népeinek vizsgálatára 
hívta fel a figyelmét. 1936-ban tett doktori szigorlatot, disszertációját az Ormánság etnogeográfiai 
problémáiról írta. 1934—1939 között tanársegéd a Pázmány Péter Tudományegyetem Néprajzi Tanszé-
kén Györffy István mellett. Nemzetközi kapcsolatait ezekben az években alapozta meg. 

Az 1938-39-es tanévet svéd állami ösztöndíjjal a stockholmi egyetemen töltötte. Megismerkedett az 
észak-európai nemzetközi hírű etnológusokkal, tanulmányozta a Nordiska Museet gazdag gyűjtemé-
nyét, utazást tett a Lappföldön, tájékozódott a modern néprajzi törekvések minden irányzata terén. Ha-
zatérése után a Néprajzi Múzeum munkatársa lett, svédországi tapasztalatai alapján K. Kovács László-
val megszervezte a múzeum Ethnológiai Adattárát. Több kérdőívet készített, kutatóutakat tett az Észak-
keleti Kárpátokban, Észak-Erdély magyar és román településein, különösen a Lápos völgyében végzett 
jelentős terepmunkát. 1940-1944 között a Néprajzi Társaság megbízta folyóirata, az Ethnographia 
szerkesztésével, melyben sorra jelentette meg az európai néprajztudomány jeles kutatónak tanulmánya-
it. 1941-ben a szegedi egyetemen magántanári képesítést nyert. 

1943-ban egyetemi tanári kinevezést kapott a kolozsvári egyetem néprajzi tanszékére, ahol 1948-ig 
oktatott. Itt kezdte meg a Keleti-Kárpátok és a moldvai magyarság népi műveltségének szisztematikus 
kutatását. Tanítványaival bejárta az Erdélyi Érchegységet, a Lápos völgyét, a Gyalui- és a Radnai hava-
sok jellegzetes tájait, meglátogatták a gyimesi csángó településeket, a szilágysági tájakat. Tanszékén 
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